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nr. 183 641 van 9 maart 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 7 november 2016

heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 6 oktober 2016.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 1 december 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 januari 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat H.

CHATCHATRIAN en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Oekraïens staatsburger van Oekraïense origine, en bent protestant. U woonde het laatste

decennium voor uw vertrek uit uw land van herkomst in Berdichev, regio Zhitomir. U sloot in 1993 uw

tweede huwelijk af met S. M. (…) (ov (…)) en u heeft twee zonen. Uw oudste zoon B. (…), die

meerderjarig is, woont nog steeds in Oekraïne. Uw jongste zoon V. (…), die minderjarig is, vergezelt

jullie in België.

U verliet uw land van herkomst om verschillende redenen. De hoofdreden voor uw vertrek is dat de

algemene veiligheidssituatie er onstabiel is. Er deden geruchten de ronde dat een grootschalig offensief

zou worden ingezet door de Russische troepen. Aangezien u pro-Oekraïense én protestantse bent

vreest u door de Russische troepen geviseerd te worden. U geeft aan dat u vreest dat de Russische
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heersers hun orthodoxe geloof zouden willen opdringen en protestanten mogelijk vervolgd zouden

worden.

Daarnaast verwijst u naar de medische problemen van uw echtgenoot en de financiële en praktische

moeilijkheid om steeds aan de juiste behandeling te geraken, en verwijst u in hoofde van uw (jongste)

zoon naar problemen op school. Hij zou door sommige van zijn leerkrachten benadeeld zijn bij het

uitreiken van punten omwille van zijn protestantse religie en er rezen moeilijkheden op school omdat hij

vanwege het respecteren van de zaterdagrust niet naar de lesdagen op zaterdag kon gaan.

Bijkomend werpt u op dat u twee jaar voor uw vertrek uit Oekraïne in uw functie van

immobiliënmedewerkster onbewust een pand verhuurde aan een groep criminelen. U werd in dit

verband gecontacteerd door de Oekraïense veiligheidsdiensten, die u uw medewerking verleende.

Sindsdien let u aandachtiger op het profiel van uw huurders, maar u vreest dat de criminelen zich

moeilijk nog zouden kunnen wreken indien zij op de hoogte zouden komen dat u de veiligheidsdiensten

hielp. Tot nog toe deden zich in dit verband geen concrete incidenten voor.

U verliet uw huis in Berdichev op 25/08/2016. Diezelfde dag reisden jullie via Lvov naar Polen, waar

jullie de Schengenzone binnenkwamen met jullie eigen reispaspoort, voorzien van een Belgisch

toerismevisum. Jullie reisden meteen door naar België, waar jullie op 26 of 27 augustus 2016

toekwamen. Op 31/08/2016 dienden u en uw echtgenoot een asielaanvraag in bij de Belgische

instanties.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u volgende documenten neer: de reispaspoorten van uzelf, uw

echtgenoot en jullie jongste zoon, uw binnenlandse paspoort en dat van uw echtgenoot, jullie

huwelijksakte, uw rijbewijs en de geboorteakte van uw jongste zoon, uw doopbewijs, de priesterkaart

van uw echtgenoot, een bijlage bij het schoolattest van uw jongste zoon, een referentiebrief van de

klastitularis van uw zoon en een bundel medische documenten op naam van uw echtgenoot.

B. Motivering

Uit het geheel van uw verklaringen blijkt dat het hoofdmotief voor uw vertrek uit Oekraïne de algemene

situatie in uw land van herkomst is, met name dat u een mogelijke verdere invasie van Russische

troepen vreest (CG p.5), op basis van geruchten en algemene mediaberichten. Indien dit zou gebeuren,

vreest u bovendien dat de Russische bezetter protestanten zou vervolgen. Daarnaast verwijst u naar de

medische toestand van uw echtgenoot en de praktische moeilijkheden om hem te laten behandelen in

jullie land van herkomst en wijst u op de problemen die uw jongste zoon op school kende omwille van

zijn religie. Tot slot verwijst u naar een incident met een groep criminelen aan wie u enkele jaren voor

uw vertrek uit Oekraïne een huis verhuurde, waarna u werd gecontacteerd door de veiligheidsdiensten.

U vreest mogelijke wraakacties van deze criminelen omwille van uw samenwerking met de

veiligheidsdienst.

Er dient echter vastgesteld dat u geen gegronde vrees voor vervolging aannemelijk heeft weten maken.

Wat betreft uw hoofdmotief, met name de politieke onrust en instabiliteit in geval van terugkeer,

benadrukt het Commissariaat-generaal dat het zich bewust is van de problematische situatie in

Oekraïne, doch dat uit niets kan worden afgeleid dat het loutere feit een Oekraïens staatsburger te zijn

op zich voldoende is om te besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling in toepassing van

artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of om te besluiten tot de toekenning van

de subsidiaire bescherming. Zulks vindt aansluiting bij het standpunt van de UNHCR waarvan een kopie

werd toegevoegd aan uw administratief dossier, en waaruit kan worden afgeleid dat de UNHCR van

oordeel is dat elke asielaanvraag op eigen merites en op individuele basis moet worden beoordeeld, dit

met bijzondere aandacht voor de specifieke omstandigheden eigen aan de zaak.

Hieruit volgt dat een loutere verwijzing naar uw Oekraïens staatsburgerschap (en religie) niet volstaat

om aan te tonen dat u in uw land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat u

betreft een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat. Een individuele beoordeling van uw vraag om internationale bescherming, waarbij

u uw vrees voor vervolging of het risico voor het lijden van ernstige schade in concreto dient aan te

tonen, blijft dan ook noodzakelijk, en u blijft hier om onderstaande redenen in gebreke.

Immers, hoewel een afgebakend gebied in het Oosten van Oekraïne nog steeds als onstabiel kan

worden beschouwd, zijn deze problemen uiterst lokaal en beperken deze zich tot het Donbas-gebied. U

daarentegen woonde de laatste 10 jaren voor uw vertrek uit Oekraïne in Zhitomir, wat in het vreedzame

Westen van Oekraïne ligt, ver weg van de conflicthaarden in het Oosten. Dit vindt overigens bevestiging

in het feit dat uw oudste zoon nog steeds in Oekraïne verblijft en er geen ernstige problemen kent (CG

p.2-3).

U verwees naar geruchten en mediaberichten ter staving van het feit dat een grootschalige oorlog

tussen Oekraïne en Rusland op til zou zijn (CG p.5), maar slaagde er vervolgens niet in om concrete

bronnen aan te brengen die uw verklaringen hieromtrent ondersteunen (Ibid.). Indien u werkelijk

overtuigd bent dat een grootschalige escalatie zou plaatsvinden van de politieke instabiliteit, mag

verwacht worden dat u concrete bronnen aanbrengt die dit overtuigend kunnen aantonen. Het CGVS
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beschikt vooralsnog niet over informatie waaruit uw blote beweringen kunnen blijken. Indien al enige

aanwijzing zou zijn voor een verder oprukken van (pro-)Russische strijdmachten, quod non, dient voorts

opgemerkt dat het voorbarig is om te stellen dat dit per definitie zou leiden tot een beperking van de

vrijheid van godsdienstbeleving of een systematische vervolging van religieuze minderheden. Zo blijken

uw schoonbroers in respectievelijk Rusland en Wit-Rusland te wonen, zijn zij eveneens protestant

maar blijken er geen ernstige problemen te kennen omwille van hun religie, nog worden hun rechten op

vlak van religie geschonden (gehoorverslag echtgenoot, p. 5-7).

Wat betreft de problemen die uw zoon zou gekend hebben op school (CG p.6 e.v.), komt het CGVS tot

de conclusie dat u niet afdoende heeft aangetoond dat er zich in hoofde van uw zoon ernstige feiten van

discriminatie zouden hebben voorgedaan. Immers, u haalde in concreto slechts aan dat er op school

problemen ontstonden omdat hij nooit de zaterdaglessen kon bijwonen omwille van religieuze redenen,

en dat hij van sommige leerkrachten lager punten kreeg dan wat hij volgens u verdiende (CG p.6 e.v.).

Voor wat betreft de problemen met de zaterdaglessen, waarvoor u steevast op maandag een briefje

meegaf, zou u enkel verzocht zijn om voortaan als reden voor zijn afwezigheid “privéredenen” op te

geven (CG p.7). Dient vastgesteld dat uw zoon drie jaar lang elke zaterdagles miste (CG p.8), maar

desalniettemin zonder enig probleem kon afstuderen, met overigens bovengemiddelde punten (CG p.9,

). Hoewel u aanvankelijk nog aangaf dat uw zoon niet kon verder studeren omwille van de problemen

(CG p.5), bleek een louter administratieve hindernis om zijn volledige schoolattest te bekomen niet

wijten aan de religie van uw zoon, maar wel aan het feit dat hij een goede leerling was en zijn

schoolteam hem ook voor de volgende onderwijscyclus op de bewuste school probeerde te houden (CG

p.9-10). Uit het geheel van uw verklaringen blijkt dan ook niet dat uw zoon omwille van zijn

religie ernstige, zwaarwegende problemen heeft gekend op school of zou kennen in de toekomst. Voor

wat betreft de in uw ogen lagere punten, gaf u zelf al aan dat uw zoon nooit een lagere score had dan

8/12, waarvan u toegaf dat het nog steeds geen slechte score is (CG p. 13-14). Overigens gaf u zelf al

aan dat u deze vaststelling enkel maakte bij bepaalde leerkrachten of vakken, en andere leerkrachten

dan weer wel uw zoon erg genegen waren (CG p.9). Verder blijkt uit uw verklaringen dat u de

desbetreffende leerkrachten aansprak op hun quotering en ook met de directie over de problemen in

dialoog trad, waarbij u geen melding maakte van manifeste onwil van de betrokken partijen om in

dialoog te gaan (CG p. 6-9). Uit uw verklaringen kan dan ook niet afgeleid worden dat uw zoon

systematisch en op ernstige wijze gediscrimineerd werd door (sommige van) zijn leerkrachten, in

die mate dat van vervolging sprake kan zijn. De door u aangehaalde feiten kunnen niet onomstotelijk

geïdentificeerd worden als discriminatie van uw zoon omwille van zijn religie, noch zijn de door u

aangehaalde feiten zwaarwichtig genoeg om als vervolging zoals bedoeld in het Vluchtelingenverdrag te

kunnen worden beschouwd.

Voor wat betreft de medische problemen van uw echtgenoot (CG p. 4-5), dient te worden opgemerkt

dat de vermelde medische problemen (men stelde 14 jaar geleden Multiple Sclerose vast) geen verband

houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

inzake subsidiaire bescherming. U dient zich voor de beoordeling van medische elementen te richten tot

de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of

zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Uit het geheel van uw

verklaringen en die van uw echtgenoot blijkt immers niet dat uw echtgenoot medische zorgen ontzegd

zouden zijn, en al helemaal niet dat dit omwille van conventiegerelateerde gronden zou zijn.

Verder wierp u nog op dat u een tweetal jaar voor uw vertrek uit uw land van herkomst door de

veiligheidsdiensten werd gecontacteerd nadat u, in uw hoedanigheid van immobiliënmedewerker

(onbewust) een pand verhuurde aan een groep gewapende bandieten (CG p.5, p. 11). U verleende uw

medewerking aan de veiligheidsdiensten en screende uw klanten voortaan grondiger (CG p.11). U

vreest alsnog mogelijke wraakacties van deze criminelen (CG p.11), omdat uw contactgegevens nog

steeds beschikbaar zijn (CG p.12). Echter, u weet niet zeker of de desbetreffende bandieten op de

hoogte zijn dat u uw medewerking verleende aan een onderzoek tegen hen (CG p.12), weet niet wat u

te vrezen zou hebben (CG p. 11) en heeft over deze zaak al twee jaar niets meer gehoord (CG p.12). In

dit verband dit opnieuw vastgesteld dat uw vrees ongegrond is. Zo dient u toe te geven dat u

geen enkele concrete aanwijzing heeft dat u iets te vrezen heeft omwille van deze verhuur van twee jaar

geleden (CG p.12). In de marge hiervan kan nog opgemerkt worden dat het opvallend is dat uw

echtgenoot op geen enkele manier naar deze mogelijke problemen verwees, en hij zelfs ontkende dat u

voor jullie vertrek uit Oekraïne nog een betaalde job had (gehoorverslag man, p. 3). Hiermee

geconfronteerd wierp u slechts op dat u zo weinig mogelijk aan uw man vertelt en dat hij veel vergeet

(CG p. 13). Tijdens het gehoor van uw echtgenoot kon niet worden vastgesteld dat zijn cognitieve

capaciteiten dermate zouden zijn aangetast dat aannemelijk zou zijn dat hij niet op de hoogte zou zijn

van het feit of u al of niet nog een betaalde job had op het ogenblik van jullie vertrek uit Oekraïne. U wist

uw professionele bezigheden overigens niet te staven.
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Uit hetgeen hieraan vooraf gaat, blijkt dat ten aanzien van u geen gegronde vrees in de zin van

de Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die

erop zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals beschreven in de definitie van de subsidiaire bescherming.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus of de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

zoals voorzien in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet, kan aan een asielzoeker ook de

subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend wanneer de mate van willekeurig geweld naar

aanleiding van een gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend

geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. De Commissaris-generaal beschikt

over een zekere appreciatiemarge doch stelt vast dat uit een grondige analyse van de informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier), duidelijk blijkt dat de actuele veiligheidssituatie in Berdichev (regio Zhytomir)

waarvan u afkomstig bent, op geen enkele wijze kan worden gekarakteriseerd als

dergelijke uitzonderlijke situatie die de toekenning van subsidiaire bescherming wettigt.

De door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten zijn niet van dien aard dat ze

bovenstaande beslissing kunnen wijzigen. Jullie reispaspoorten, binnenlandse paspoorten, uw rijbewijs,

jullie huwelijksakte en de geboorteakte van jullie zoon bevatten uitsluitend identiteits- en reisgegevens,

die hier echter niet betwist worden. Ook uw doopbewijs, de priesterkaart van uw echtgenoot en een

bundel medische attesten op naam van uw man bevatten louter gegevens die in onderhavige beslissing

niet betwist worden, net als de bijlage bij het schoolattest van uw jongste zoon en de referentiebrief van

zijn klastitularis.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 48/3 en 48/4

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van de materiële

motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

2.2.1. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is

bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

Dit onderdeel van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan

ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat

de feiten onwaar zouden zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.3.1. Verzoekende partij oppert in haar verzoekschrift dat, daar waar verwerende partij stelt dat zij

niet concreet heeft kunnen aantonen dat er een gevaar is voor haar leven in Oekraïne, zij wel degelijk

aangegeven heeft dat er verschillende problemen waren omwille van haar geloof en omwille van de
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stijgende spanningen tussen Oekraïne en Rusland. Verzoekende partij benadrukt dat haar man priester

was en dat haar gezin protestants is. Met dit specifieke profiel werd door verwerende partij onvoldoende

rekening gehouden. Zij werden in Oekraïne op systematische wijze gediscrimineerd. Bovendien is de

situatie in Oekraïne aan het escaleren, zo blijkt uit verschillende bronnen die zij als bijlage voegt bij haar

verzoekschrift (bijlagen 3-8). Uit deze informatie blijkt dat de spanningen met Rusland aan het stijgen

zijn, dat mensen zonder enige reden opgepakt worden, dat soldaten vermoord worden door pro-

Russische rebellen en dat zelfs in het Westen de bezorgdheid over een escalatie van de situatie

toeneemt.

2.2.3.2. De Raad wijst verzoekende partij er evenwel op dat zij met de loutere herhaling wel degelijk op

systematische wijze gediscrimineerd te zijn geweest in Oekraïne en er verschillende problemen te

hebben gekend, op geen enkele wijze in concreto de uitgebreide motivering in de bestreden beslissing

weerlegt waaruit blijkt dat verzoekende partij en haar gezin niet aannemelijk hebben gemaakt ernstige

problemen te hebben gekend in Oekraïne en niet in concreto aangetoond hebben dat zij slachtoffer zijn

of kunnen worden van een persoonlijke en systematische vervolging, dan wel een reëel risico lopen op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet betreffende de subsidiaire

bescherming. Immers, het louter herhalen van het asielrelaas is niet van aard om de motieven van de

bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278).

Integendeel, het komt aan verzoekende partij toe om deze motieven met concrete argumenten in een

ander daglicht te stellen, waar verzoekende partij op voormelde wijze in gebreke blijft.

Evenzo benadrukt de Raad dat het louter aanhalen van een vrees voor vervolging niet volstaat om te

kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. Immers moet elke asielaanvraag op individuele wijze

onderzocht worden, waarbij de asielzoeker op een voldoende concrete manier dient aan te tonen dat hij

het slachtoffer is of kan worden van een persoonlijke en systematische vervolging, dan wel een reëel

risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Ten slotte stelt de Raad vast dat de internetartikelen die verzoekende partij als bijlage voegt bij haar

verzoekschrift (bijlagen 3-8) betrekking hebben op de situatie in de Krim en in het oosten van Oekraïne.

In de bestreden beslissing werd evenwel terecht opgemerkt dat verzoekende partij de laatste 10 jaren

voor haar vertrek uit Oekraïne in Zhitomir woonde, wat in het vreedzame westen van Oekraïne ligt, ver

weg van de conflicthaard in de Donbas. Verzoekende partij is derhalve evenmin afkomstig uit de Krim.

Met de verwijzing naar de problemen in deze regio’s, die uiterst lokaal zijn en zich tot deze regio’s

beperken, toont verzoekende partij, die niet afkomstig is van deze regio’s, dan ook niet aan dat zij het

slachtoffer is of kan worden van een persoonlijke en systematische vervolging, dan wel een reëel risico

loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Evenmin kunnen in deze

internetartikelen overtuigende aanwijzingen gevonden worden dat een grootschalige escalatie zou

plaatsvinden van de politieke instabiliteit en/of voor een verder oprukken van (pro-)Russische

strijdmachten.

2.2.4. Uit hetgeen voorafgaat dient te worden besloten dat verzoekende partij de vluchtelingenstatus

met toepassing van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch de subsidiaire beschermingsstatus met

toepassing van artikel 48/4, § 2, a en b van de voormelde wet kan worden toegekend.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van

de vreemdelingenwet.

In de bestreden beslissing motiveert verwerende partij desbetreffend als volgt: “Naast de erkenning van

de vluchtelingenstatus of de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus zoals voorzien in artikel

48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet, kan aan een asielzoeker ook de

subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend wanneer de mate van willekeurig geweld naar

aanleiding van een gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend

geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. De Commissaris-generaal beschikt

over een zekere appreciatiemarge doch stelt vast dat uit een grondige analyse van de informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier), duidelijk blijkt dat de actuele veiligheidssituatie in Berdichev (regio Zhytomir)

waarvan u afkomstig bent, op geen enkele wijze kan worden gekarakteriseerd als

dergelijke uitzonderlijke situatie die de toekenning van subsidiaire bescherming wettigt.”. De Raad stelt

vast dat verzoekende partij geen concrete elementen bijbrengt die deze vaststelling weerleggen.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.
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2.2.5. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 18 en 19),

en dat verzoekende partij tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal d.d. 27 september 2016 de

kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te

leggen, dit met de hulp van een tolk Russisch en bijgestaan door haar advocaat. De commissaris-

generaal heeft de asielaanvraag van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn

beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart

2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.6. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid

ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt,

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).

Aangezien verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat het asielrelaas van

verzoekende partij niet als geloofwaardig kan worden beschouwd, oordeelt de Raad dat de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De

opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden

bijgetreden.

2.2.7. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens of

tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en

draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van

verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet

worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen maart tweeduizend zeventien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


