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nr. 193 362 van 9 oktober 2017

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 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 23 mei 2017 heeft

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

28 april 2017.

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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 30 mei 2017 met refertenummer

69989.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 1 augustus 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 september 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat N. DIRICKX verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, 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 verklaart een Oekraïens staatsburger van Oekraïense origine te zijn, afkomstig uit Tjerkassy, een stad

en tevens provincie, centraal gelegen in Oekraïne.

In 2006 kwam u naar België om te studeren (in 2007 werd u officieel ingeschreven bij de gemeente). U

vervoegde hier uw zus, L. A. L. (…) (O.V. X), die reeds sinds 2000 in België verblijft, in dat jaar een

asielaanvraag indiende, maar dewelke met een negatieve beslissing werd afgesloten. Enkele

jaren geleden verkreeg uw zus evenwel de Belgische nationaliteit. Tijdens uw verblijf in België, keert u
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soms nog terug naar Oekraïne, maar vanaf 2014 niet meer, als het conflict in het oosten van uw land en

de Krim uitbreekt.

Toen u nog in Oekraïne woonde, werd u medisch gekeurd in het kader van de dienstplichtwetten. U

werd medisch geschikt bevonden voor uw dienstplicht.

Op 7 april 2015 ontvingen uw ouders – zij wonen nog altijd in Tjerkassy – een eerste oproeping van de

militaire autoriteiten waarin u werd gesommeerd zich aan te bieden voor de medische keuring, met het

oog op het vervoegen van de strijdkrachten in uw land – waarvoor u destijds uitstel kreeg omdat u nog

studeerde. In september van datzelfde jaar ontvingen uw ouders een tweede oproeping en hetzelfde

gebeurde in mei 2016. Omdat u zich buiten Oekraïne bevond, ging u niet in op de uitnodigingen. Midden

mei 2016 kwam uw vader op straat in aanvaring met enkele nationalisten. Hij kreeg te horen dat

geweten was dat hij lid was geweest van de Partij van de Regio’s, de partij van de verbannen president

Viktor Yanykovich. Uw vader ging verbaal fel tekeer en daarop werd hij geslagen en getrapt. Hij werd

gehospitaliseerd.

Op 20 mei 2016 kreeg uw moeder een nieuwe oproeping; deze ging wellicht uit van de politie. U werd

opgeroepen om als verdachte in een strafrechtelijke zaak gehoord te worden. Nadien zouden uw ouders

nog een oproeping gekregen hebben; hierin werd u gesommeerd zich aan te bieden in de hoedanigheid

van beschuldigde. Uw moeder zou het document per gewone post hebben opgestuurd, maar er ging

iets mis met de verzending en u ontving het bewuste document daarom niet.

Tot op heden zijn uw ouders niet meer lastig gevallen door de militaire of gerechtelijke autoriteiten. Daar

uw ouders niet opnieuw in het vizier van de autoriteiten willen komen, hebben ze niet meer

geïnformeerd naar de stand van zaken in de tegen u aanhangig gemaakte strafzaak.

In het kader van onderhavige aanvraag legt u van de volgende documenten originelen over: uw

paspoort, uw rijbewijs, drie oproepingen door de militaire autoriteiten, een oproeping van de politie, de

lidkaart van uw vader van de Partij van de Regio’s, een medisch attest op naam van uw vader.

B. Motivering

Voor onderhavige aanvraag beroept u zich op problemen in Oekraïne in geval van terugkeer omdat u

geen gehoor gaf aan oproepingen vanwege zowel de militaire als de gerechtelijke autoriteiten in het

kader van een mobilisatie door de reguliere Oekraïense strijdkrachten. Omdat u hieraan geen gevolg

gaf, vreest u op basis van valse gronden gearresteerd, berecht en veroordeeld te worden. Welnu, er

dient te worden besloten dat in uw hoofde geen sprake is van een gegronde vrees voor vervolging

omwille van de criteria van de Conventie van Genève, noch van het bestaan van een reëel risico op het

lijden van ernstige schade volgens de regelgeving inzake subsidiaire bescherming. Deze beoordeling is

gebaseerd op de hierna beschreven elementen.

Eerst en vooral dient gewezen te worden op de informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt (COI Focus. UKRAINE. Etat du conflit armé dans l’Est après les accords de Minsk II, CEDOCA,

dd.20.05.2016), waaruit blijkt dat de aard en de intensiteit van het conflict in het oosten van Oekraïne

sterk is geëvolueerd sinds het uitbreken van de vijandelijkheden in het voorjaar van 2014. Het op 12

februari 2015 afgesloten vredesakkoord van Minsk (Minsk II) voorzag een compleet staakt-het-vuren

vanaf 15 februari 2016, met een terugtrekking van de zware wapens langs beide kanten en de creatie

van een bufferzone. Sinds eind 2015, begin 2016 hebben de Minsk-akkoorden volgens verschillende

bronnen geleid tot een significante vermindering van de vijandigheden in Oost-Oekraïne. Hoewel er

sporadisch nog incidenten voorkomen, blijven deze geïsoleerd en lokaal en kan er in het algemeen

gesproken worden van een belangrijke de-escalatie van het conflict. Deze veranderde context heeft

volgens de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt ook een weerslag op het beleid

van de Oekraïense regering ten aanzien van de (gedeeltelijke) mobilisatie van reservisten ter

versterking van de Oekraïense strijdkrachten (COI Focus. UKRAINE. Mobilisation partielle 2015, 2016,

2017. Cedoca, 02.01.2017 (update)). Sinds het begin van het conflict in 2014 tot medio 2015 werden

zes rondes van mobilisatie gehouden. De laatste mobilisatieronde werd afgesloten in augustus 2015. In

maart 2016 werd begonnen met de demobilisatie van de rekruten van de vierde ronde. Wat betreft een

mogelijk nieuwe, zevende mobilisatieronde verklaarde de Oekraïense president Poroshenko op 16 april

2016 dat, indien er sprake zou zijn van een bijkomende mobilisatieronde, dit beperkt zou blijven tot één

ronde in 2016. Hoewel militaire bronnen op 18 april 2016 aangaven dat een nieuwe mobilisatieronde

van zo’n 5.000 à 10.000 reservisten “wordt voorbereid”, kondigde president Poroshenko op 24 april

2016 aan dat een nieuwe mobilisatie voor onbepaalde tijd “uitgesteld” wordt. Dit voornamelijk omwille

van een aanzienlijke verhoging van het aantal personen dat zich als vrijwilliger voor de strijdkrachten

opgeeft. Sinds het begin van dit jaar zouden 20.000 personen zich, aangetrokken door

hogere salarissen, hebben aangemeld voor het leger. Poroshenko verwees hierbij naar de voordelen

van het inzetten van contractsoldaten. De Oekraïense autoriteiten hebben ook meermaals de wens

uitgedrukt om het leger te professionaliseren en mobilisatie louter als “reserve” te gebruiken in geval van

nood.
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Gelet op bovenstaande vaststellingen – de belangrijke de-escalatie van het conflict in Oost-Oekraïne,

de veranderende houding van de Oekraïense overheid tegenover mobilisatie en de professionalisering

van het Oekraïense leger – meent het Commissariaat-generaal alvast dat u niet kunt aantonen dat er

actueel een reële, aanwijsbare kans is dat u bij terugkeer naar Oekraïne effectief zult worden

gemobiliseerd om te worden ingezet in het conflict in het oosten van het land.

Meer nog, gelet op bovenstaande informatie zijn uw beweringen als zou u sinds 2015 tot en met 11 mei

2016 opgevorderd zijn door de militaire autoriteiten in het kader van een mobilisatie voor de reguliere

Oekraïense strijdkrachten helemaal niet aannemelijk. Dit is immers volledig in strijd met de beschikbare

informatie die aantoont dat er géén mobilisatieronde meer is geweest sinds de zomer van 2015, en dat

de Oekraïense autoriteiten in april 2016 expliciet aankondigden dat een nieuwe mobilisatie wordt

uitgesteld voor onbepaalde tijd (u geeft überhaupt zelf aan op de hoogte te zijn van de mobilisatiestop,

CGVS p. 7). Er kan aan uw beweringen omtrent uw oproepingen voor mobilisatie in (september) 2015

en (mei) 2016 dan ook geen geloof gehecht worden.

Uw opeenvolgende verklaringen voor de asielinstanties omtrent deze oproepingen voor mobilisatie in

2015 en 2016 blijken daarnaast nog op meerdere punten onvoldoende consistent, wat bijkomend uw

asielrelaas ondermijnt.

Zo verklaarde u tijdens uw asielgehoor door het Commissariaat-generaal dat de oproepingen bij uw

ouders (in Oekraïne) werden bezorgd: twee oproepingen werden in de brievenbus achtergelaten (nl. die

van X & X), en de laatste (i.c. die van 11.05.2016) werd persoonlijk aan uw vader afgegeven door de

militaire procureur. Later, tijdens hetzelfde gehoor, bevestigt u dit en verklaart u, op de vraag hoe de

eerste oproeping aan uw ouders werd bezorgd, dat deze per post en in de brievenbus werd bezorgd

(CGVS, gehoorverslag dd.19.04.2017, p.3, p.5). In de vragenlijst beweerde u echter dat de eerste

convocatie persoonlijk aan uw ouders werd afgegeven (CGVS-vragenlijst, DVZ, rubriek 3.5). U werd

geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, maar u hebt geen plausibele uitleg voor de inconsistentie:

eerst beweert u het niet te kunnen uitleggen, om er dan aan toe te voegen dat de laatste oproeping

sowieso persoonlijk werd afgegeven maar dat de eerste zeker per post werd afgeleverd. U voegt eraan

toe dat u niet weet van mensen die in 2016 persoonlijk bij uw ouders zouden geweest zijn om een

convocatie af te leveren (CGVS, p. 5). De inconsistentie blijft bijgevolg overeind en werpt reeds een

smet op uw geloofwaardigheid. Immers, van u mocht verwacht worden dat u consistenter zou zijn over

de manier waarop uw ouders in het bezit kwamen van deze voor u belangrijke documenten. Dat u

terzake onvoldoende consistent bent, ondermijnt uw geloofwaardigheid.

Er werd u voorts gevraagd of de vertegenwoordiger van de autoriteiten die op 20 mei 2016 een

ander belangrijk document op uw naam bezorgde aan uw ouders (nl. het document waarin u als

verdachte werd aangeduid), vergezeld was van anderen en u beantwoordt deze vraag negatief (CGVS,

p.6). Daar u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (CGVS-vragenlijst, DVZ, rubriek 3.5) verklaarde dat op

voormelde datum niet enkel de militaire procureur, maar ook leden van de partij Praviy Sektor bij uw

ouders aanklopten, werd u geconfronteerd met deze weinig consistente beweringen. U beweert hierop

(CGVS, p.6) dat leden van de Praviy Sektor niet op 20 maar op 11 mei (2016) bij uw ouders aanklopten

en voorts stelt u niks te weten over de aanwezigheid van leden van voormelde groepering op 20 mei

2016. De inconsistentie blijft bijgevolg overeind. Ook over dit aspect mocht van u verwacht worden dat u

er coherentere verklaringen over aflegt, ook al betreft het informatie die u uit tweede hand kreeg. Het

gaat immers om documenten en elementen die raken aan dé kern van uw asielrelaas. Uw

geloofwaardigheid wordt bijgevolg verder ondermijnd.

De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt verder gehypothekeerd door bijkomende pertinente

vaststellingen omtrent de bewuste oproepingen voor de mobilisatie die u neerlegt.

In dit verband moet gewezen worden op het feit dat u drie, quasi identieke oproepingen overlegt, waarin

u dus gesommeerd werd zich aan te bieden bij de militaire autoriteiten. Welnu, het is uiterst opmerkelijk

te noemen dat er op de eerste twee oproepingen staat dat het gaat om het jaar 2005, terwijl uit uw

verklaringen blijkt dat dit 2015 moet zijn. De voorgedrukte formulieren die u neerlegt, beginnen

bovendien telkens met de cijfercombinatie 200... gevolgd door een ruimte om een jaartal in de

tweeduizendtallen in te vullen (zie documenten 3, 4 en 5: groene map). Op document 5 lijkt de laatste 0

te zijn overschreven door een 1 – dit om het jaartal ‘2016’ weer te geven – wat dan weer niet het geval

is bij de documenten 3 en 4 (daar staat telkens ‘2005’, zie boven - hoewel het toch ook om het jaar

‘2015’ zou moeten gaan). Als u gewezen wordt op de vastgestelde anomalieën, verklaart u enkel dat u

het niet weet en dat daar alles kan. U zegt dat ze waarschijnlijk oude formulieren gebruikt hebben

(CGVS, p. 3). Het is echter uiterst opmerkelijk te noemen dat officiële autoriteiten, zoals het Oekraïense

leger, u middels dermate gedateerde formulieren zouden oproepen, zeker als het zou gaan om een

mobilisatie in het kader van een uiterst ingrijpend moment voor de Oekraïense geschiedenis als de

(onafhankelijkheids)oorlog in het oosten van het land. Correcte vormelijke modaliteiten kunnen in deze

context verwacht worden. Bijgevolg mag geconcludeerd worden dat het alleszins gaat over gedateerde

voorgedrukte formulieren en rijst het sterke vermoeden dat deze gekocht zijn, hetgeen niet verwonderlijk
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is in de Oekraïense context, waarin corruptie een wijdverbreid fenomeen is, waardoor het mogelijk is om

allerhande documenten, zogenaamd uitgaande van autoriteiten, tegen betaling te verkrijgen. Informatie

over de corruptie in uw herkomstland werd toegevoegd aan het administratief dossier. Deze

vaststellingen ondergraven verder de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Verder verklaarde u dat u momenteel niet over aanwijzingen beschikt dat uw autoriteiten nog naar u op

zoek zijn. U beweert ook (CGVS, p. 6-7) niets te weten over de stand van zaken in verband met de

zogenaamd hangende strafzaak jegens u; uw ouders willen er niks meer mee te maken hebben en

willen geen “dingen oprakelen”. Informeren via een advocaat haalt volgens u niets uit. Dat u – nota bene

een rechtenstudent – zo laconiek lijkt te reageren op de stand van zaken in verband met uw problemen,

en klaarblijkelijk geen moeite onderneemt of wil ondernemen om er meer over te weten te komen, zoals

blijkt uit deze door u gedane uitspraken, is weinig aannemelijk. Indien u werkelijk nog zou te vrezen

hebben voor uw autoriteiten in de vorm van de rechtszaak als gevolg van de mobilisatie waarin u naar

eigen zeggen niet op in ging, kan toch verwacht worden dat u alles in het werk zou stellen om hiervan

op de hoogte te blijven, of er op zijn minst een aanvaardbare mate van interesse in zou vertonen. U

onderhoudt nog heel veel contact met het thuisfront (CGVS, p. 6) en blijkt aldus in de mogelijkheid om

dit te doen. Het feit dat u nagelaten heeft dit te doen, is nefast voor de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas.

Voormelde vaststellingen zijn zeer belangrijk; aangezien hierdoor aan uw beweerde mobilisatie-

oproepingen geen geloof kan gehecht worden, kan evenmin geloof gehecht worden aan de problemen

die het gevolg zouden zijn van het feit dat u niet zou zijn opgedaagd voor de herhaalde oproepingen

door de autoriteiten (meer bepaald uw oproeping als verdachte/beschuldigde in het kader van een

strafrechtelijke zaak en de aanval van uw vader op straat door nationalisten). Wat betreft deze laatste

twee feiten, legt u nog documenten neer (documenten 6-8). Welnu, er dient opgemerkt te worden dat

documenten enkel een afdoende ondersteuning vormen van het aangehaalde asielrelaas als die

gepaard gaan met geloofwaardige en coherente verklaringen. Zoals hierboven omstandig aangetoond,

is dit in casu niet het geval. In verband met het document over de strafzaak tegen u, kan verwezen

worden naar de eerdere opmerking inzake de hoge graad van corruptie in uw herkomstland. In verband

met het medisch attest van uw vader (waarin staat dat hij verwondingen aan de knie opliep

op 17.05.2016) dient daarbij ook nog te worden benadrukt dat een medisch attest geen sluitend bewijs

is voor de omstandigheden waarin een persoon verklaart verwondingen te hebben opgelopen. Een arts

doet vaststellingen betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt. Rekening

houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen

verwondingen. Hij kan dit onder meer afleiden uit de ernst en de plaats van de verwondingen.

Desalniettemin moet worden opgemerkt dat een arts nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke

omstandigheden kan schetsen waarin de verwondingen werden opgelopen. Bijgevolg kan dit medisch

attest niet ontegensprekelijk aantonen dat uw vader zijn verwondingen zou opgelopen hebben in de

door u aangehaalde omstandigheden. Zodoende zijn deze twee documenten niet van die aard dat ze de

hierboven vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas zouden kunnen herstellen.

Ook de andere door u overlegde documenten werpen geen ander licht op de negatieve eindbeoordeling

van onderhavige aanvraag. Uw paspoort en uw rijbewijs bevatten gegevens over uw identiteit, uw

verplaatsingen van en naar uw herkomstland en het feit dat u in uw herkomstland bepaalde categorieën

van voertuigen mag besturen, doch deze elementen worden niet betwist door het Commissariaat-

generaal. De lidkaart van uw vader van de Partij van de Regio’s bewijst dat uw vader in 2005 officieel lid

werd van voormelde partij, maar het loutere lidmaatschap van deze partij geeft geen aanleiding tot het u

alsnog toekennen van internationale bescherming. Immers, uit bevoegde informatie blijkt immers dat

quasi uitsluitend hogere functionarissen van de Partij van de Regio’s na het vertrek van president

Yanukovich, geviseerd zijn door nationalisten. Gezien het profiel van uw vader – u verklaart dat uw

vader enkel sympathiserend lid was en niet bepaald actief was, aangezien hij slechts af en toe naar een

vergadering ging (CGVS, p. 4) – is het weinig aannemelijk dat hij – en uzelf daardoor – actueel

nog geviseerd zouden worden door nationalisten, in tegenstelling tot wat u zelf beweert (CGVS, p. 7).

Wat betreft uw verwijzing naar 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 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
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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 bovenstaande redenen in gebreke.

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 Tjerkassy (provincie Tjerkassy)

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

dergelijke uitzonderlijke situatie die de toekenning van subsidiaire bescherming wettigt. Hoewel er in de

marge van het conflict in de Donbas af en toe gewelddadige incidenten gebeuren, bv. manifestaties die

uitlopen op geweld of sporadische en kleinschalige aanslagen waarbij mogelijk een conflict-gerelateerd

motief zou kunnen spelen, is er op het grondgebied van Oekraïne buiten de Donbas en de Krim immers

géén sprake van militaire confrontaties of gevechtshandelingen, noch van een bezetting door niet-

regeringsgebonden groeperingen.

Op basis van het voorgaande kan in uw hoofde bijgevolg niet besloten worden tot het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging, omwille van criteria van de Conventie van Genève, noch tot het

bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de regelgeving inzake

subsidiaire bescherming.

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. Verzoekende partij beroept zich in een enig middel op de schending van artikel 33.1 van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 3 EVRM, van artikel 3.1

van het antifolterverdrag, 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) en van de motiveringsplicht.

2.2.1. Betreffende de verwijzing van verzoekende partij naar artikel 3 EVRM wijst de Raad erop dat,

daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1 van

de vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS

24 juni 2008, nr. X), artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekende partij een reëel risico op ernstige

schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden

is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). Derhalve kan

worden verwezen naar hetgeen hierna desbetreffend wordt gesteld.

2.2.2. Waar verzoekende partij zich beroept op de schending van artikel 3.1 van het antifolterverdrag

van 26 juni 1987 en van artikel 33.1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 wijst de Raad erop

dat deze artikelen niet dienstig kunnen worden ingeroepen tot staving van onderhavige vordering tegen

de beslissing van de commissaris-generaal waarbij, zonder een verwijderingsmaatregel te nemen,

uitsluitend over de hoedanigheid van vluchteling van betrokkene en over het al dan niet toekennen van

de subsidiaire beschermingsstatus uitspraak wordt gedaan (vgl. RvS 30 september 2008, nr. X).

2.2.3. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet, is

voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven

van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te

verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr. X; RvS 15 februari

2007, nr. X). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van

de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Zij maakt verder niet duidelijk op welk

punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de
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door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor

uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in wezen

de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

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

de 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.

2.2.4. 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. X; 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. X) 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. X). De

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

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.5.1. Verzoekende partij is de mening toegedaan dat de door verwerende partij vastgestelde

inconsistente verklaringen met betrekking tot de mobilisatie niet kloppen met de gegevens van het

administratieve dossier. Verzoekende partij betoogt dat zij het argument van de dienstplicht niet heeft

aangevoerd om erkend te worden als vluchteling, zij gaat er immers vanuit dat zij niet meer

dienstplichtig is sinds haar zevenentwintigste waardoor zij enkel de strafzaak vrees die tegen haar is

aangespannen. Verzoekende partij merkt op dat zij werd opgeroepen om deel te nemen aan de

reguliere Oekraïense strijdkrachten wat echter niet hetzelfde is als de mobilisatie in de verschillende

rondes voor de burgeroorlog. De mobilisatie waartoe zij werd opgeroepen gebeurt twee keer per jaar en

staat los van de oorlog, verwerende partij haalt de termen door elkaar, aldus verzoekende partij.

Betreffende de vals bevonden convocaties voor de dienstplicht omwille van de data gaat verzoekende

partij verder met te stellen dat zij wel degelijk de originelen heeft overgemaakt en dat zij heel

gemakkelijk zelf de data had kunnen aanpassen. De motivering van verwerende partij dat het niet

geloofwaardig is dat het Oekraïense leger bij de verschillende mobilisaties oude voorgedrukte

formulieren zou gebruiken in een uiterst ingrijpend moment voor de Oekraïense geschiedenis klopt

volgens verzoekende partij eveneens om de reeds eerder aangehaalde reden niet, meer in het bijzonder

dat verzoekende partij niet werd opgeroepen in het kader van de verschillende mobilisatierondes voor

de oorlog, maar wel voor de reguliere mobilisatie.

2.2.5.2. Voormeld verweer kan door de Raad niet worden aangenomen. Immers antwoordt verzoekende

partij bij het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken op de vraag waarom zij vreest voor haar leven bij

terugkeer naar Oekraïne dat de convocatie die zij kreeg op 7 april 2015 haar opdroeg om zich “aan te

melden om naar het front gestuurd te worden” en vervolgt zij veder: “Normaliter ging ik jaarlijks op reis

naar Oekraïne. Echter sedert de start van de onlusten in 2014 ging ik niet meer op vakantie in Oekraïne.

Dit omwille van het feit dat bij mijn aankomst op de luchthaven in Oekraïne ik door de militairen

opgepakt kon worden en verplicht aan de strijd zou moeten deelnemen.” (administratief dossier, stuk 8,

vragenlijst, vraag 3.5.). Verzoekende partij geeft derhalve ontegensprekelijk aan dat de mobilisatie voor

haar een asielmotief betreft en dat deze plotse mobilisatie – na uitstel van onder de wapens geroepen te

worden wegens universitaire studies te Antwerpen – duidelijk een mobilisatie betreft in het kader van de

oorlog met de uitdrukkelijke vermelding vanwege verzoekende partij om naar het front gestuurd te

worden.

De opmerking van verzoekende partij dat zij de data op de oproepingen zelf had kunnen aanpassen

doet geen afbreuk aan de vaststelling dat de eerste twee convocaties, die volgens het relaas van

verzoekende partij zich zouden moeten situeren in het jaar 2015, wel degelijk het jaar 2005 vermelden

waaruit het sterk vermoeden rijst dat deze werden gekocht. Hetzelfde geldt voor de derde convocatie

waarin de voorgedrukt “0” in de datum werd overschreven door een “1”. Het betoog van verzoekende
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partij betreffende de motivering dat het niet geloofwaardig is dat het Oekraïense leger bij de

verschillende mobilisaties oude voorgedrukte formulieren zou gebruiken in een uiterst ingrijpend

moment voor de Oekraïense geschiedenis kan om de redenen zoals uiteengezet in het eerste lid van

punt 2.2.5.2. door de Raad evenmin worden aangenomen.

2.2.6. Waar verzoekende partij argumenteert dat het feit dat haar vader politiek actief was en de

gevolgen ervan voor verzoekende partij een gegeven is dat uit de context is getrokken door verwerende

partij daar verzoekende partij het lidmaatschap van haar vader van de Partij van de Regio’s enkel

aanhaalde om aan te tonen dat het smeergeld om haar vrij te kopen van het onder de wapens geroepen

worden, was opgetrokken van vijfhonderd naar tweeduizend euro wijst de Raad er evenwel op dat

verzoekende partij bij haar gehoor op het Commissariaat-generaal van 19 april 2017 aangeeft dat de

belagers van haar vader, nadat ze enkele dagen voordien de som van vijfhonderd euro hadden

vooropgesteld, nu plots duidelijk maakten dat ze wisten dat hij reeds tien jaar lid was van de Partij van

de Regio’s waardoor het bedrag naar tweeduizend euro werd verhoogd (administratief dossier, stuk 5,

p. 3). Dit lidmaatschap van de vader betreft derhalve volgens verzoekende een overduidelijke negatieve

connotatie in Oekraïne waardoor verwerende partij dan ook terecht dit gegeven mee analyseert in de

beoordeling van het al dan niet toekennen van een internationale beschermingsstatus.

2.2.7. Aangaande de bemerking van verzoekende partij dat zij aan het medisch attest van haar vader

niet meer bewijswaarde wenst te geven dan wat het bewijst, namelijk dat haar vader is binnengebracht

na een aanslag op straat en de beschrijving van de verwondingen, stelt de Raad vast dat verzoekende

partij hiermede de visie van verwerende partij bevestigt, in het bijzonder “dat een medisch attest geen

sluitend bewijs is voor de omstandigheden waarin een persoon verklaart verwondingen te hebben

opgelopen. Een arts doet vaststellingen betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een

patiënt. Rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van

de opgelopen verwondingen. Hij kan dit onder meer afleiden uit de ernst en de plaats van de

verwondingen. Desalniettemin moet worden opgemerkt dat een arts nooit met volledige zekerheid de

precieze feitelijke omstandigheden kan schetsen waarin de verwondingen werden opgelopen. Bijgevolg

kan dit medisch attest niet ontegensprekelijk aantonen dat uw vader zijn verwondingen zou opgelopen

hebben in de door u aangehaalde omstandigheden.”.

2.2.8.1. Over het zich niet informeren naar de hangende strafzaak meent verzoekende partij dat het

refereren naar het behoren tot de categorie van de rechtsstudenten blijk geeft van vooringenomenheid

en wijst zij erop dat zij haar ouders niet verder in de problemen wil brengen.

2.2.8.2. Daargelaten de opmerking dat verzoekende partij niet expliciteert waarom en op welke wijze zijn

ouders in de problemen zouden komen louter door te informeren naar de stand van de strafzaak

aangespannen tegen hun zoon, wijst de Raad erop dat verzoekende partij zich niet noodzakelijk dient te

bevragen via haar ouders, doch dit eveneens via derde kan proberen, bijvoorbeeld middels een

advocaat. Dat verzoekende partij niet de minste interesse betoont in de hangende strafzaak ten gevolge

van het niet ingaan op een mobilisatie en zich niet informeert – zelf niet de minste poging onderneemt –

om de stand van deze zaak te achterhalen teneinde haar huidige situatie in haar land beter te kunnen

inschatten – verzoekende partij geeft tenslotte in het verzoekschrift zelf aan niet meer dienstplichtig te

zijn vermits zij zevenentwintig is – ondermijnt op fundamentele wijze verder de ongeloofwaardigheid van

het door haar voorgehouden asielrelaas. Dat verwerende partij vooringenomen zou zijn door te

refereren naar het gegeven dat verzoekende partij rechtsstudent is, kan door de Raad niet worden

gevolgd. Immers ligt het in de feitelijke vaststelling en is het inherent aan de aard der dingen dat van

iemand met een opleiding in de rechten in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze persoon

vanuit zijn persoonlijke interessesfeer die blijkt uit zijn studie, eerder dan niet in het recht beslagen

personen, belangstelling toont voor het verder verloop en de afloop van een strafzaak waarvan deze

persoon het voorwerp uitmaakt. Wat niet impliceert dat deze andere personen ontslagen worden

eveneens inspanningen te doen om hun persoonlijke toestand in hun land van herkomst op te volgen,

hetgeen trouwens niet wordt beweerd door verwerende partij.

2.2.9.1. Verzoekende partij werpt op dat het document van de strafzaak niet kan worden afgedaan

louter door te verwijzen naar de corruptie in Oekraïne. De valsheid van dit document dient te worden

nagegaan. Verder benadrukt zij dat dit document niet meer om haar dienstplicht gaat, maar om een

strafdossier dat uitgaat van de politie.

2.2.9.2. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende partij in voormeld betoog er ten onrechte van uit

blijkt te gaan dat aan het voorgelegd document slechts bewijswaarde kan worden ontzegd indien de
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valsheid of het niet-authentiek karakter ervan wordt aangetoond. De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen en bijgevolg ook de Raad kunnen evenwel ook om andere redenen dan

hun (bewezen) valsheid aan de aangebrachte stukken iedere bewijswaarde weigeren.

De Raad stelt vast dat verzoekende partij bij het gehoor op het Commissariaat-generaal voorhoudt dat

zij in het op 20 mei 2016 bezorgde document wordt aangeduid als verdachte (administratief dossier,

stuk 5, p. 6) en desbetreffend bij het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat op 20 mei

2016 de militaire procureur betreffende het niet ingaan op een oproeping onder de wapens stelde dat de

zaak niet meer in der minne kon worden geregeld, dat er een strafrechtelijk dossier werd opgestart en

dat verzoekende partij als verdachte werd beschouwd (administratief dossier, stuk 8, vragenlijst, vraag

3.5.). Uit voormelde verklaringen van verzoekende partij blijkt dan ook ondubbelzinnig dat de strafzaak

wel degelijk over haar dienstplicht gaat. Verder oordeelt de Raad dat de bewijswaarde aan het

document betreffende de beweerde strafzaak op voldoende wijze is ontzegd door de vaststelling van

verwerende partij dat verzoekende partij op de Dienst Vreemdelingenzaken beweerde dat leden van de

partij Praviy Sektor aanwezig waren bij de afgifte van dit document en dit bij het gehoor op het

Commissariaat-generaal ontkent en door het gegeven dat de motieven van de bestreden beslissing als

geheel moeten worden gelezen en op afdoende wijze is aangetoond dat verzoekende partij zich bedient

van document die niet compatibel zijn aan het voorgehouden asielrelaas, zoals blijkt uit de eerste twee

mobilisatieconvocaties.

2.2.10. Waar verzoekende partij opmerkt dat op het einde van haar antwoord op de vraag bij het

Commissariaat-generaal wie zij vreest in het geval van terugkeer nog drie puntjes werden genoteerd en

zij meer heeft aangehaald dan genoteerd, stelt de Raad evenwel vast dat verzoekende partij in haar

verzoekschrift nalaat in concreto aan te duiden wat door verwerende partij niet werd opgenomen in het

gehoorverslag. Verzoekende partij toont dan ook niet concreet aan welke gegevens door verwerende

partij niet in overweging werden genomen.

2.2.11.1. Betreffende de door verwerende partij vastgestelde inconsistente verklaringen tussen deze

afgelegd bij de Dienst Vreemdelingenzaken en op het Commissariaat-generaal werpt verzoekende partij

tegen dat haar verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken fout werden genoteerd daar bij de Dienst

Vreemdelingenzaken de oproepingen door elkaar werden gehaald. Verzoekende partij geeft een

volgorde van de feiten weer zoals het had moeten worden genoteerd door de Dienst

Vreemdelingenzaken.

2.2.11.2. Dat verzoekende partij plots komt aandraven met de opmerking dat haar relaas op de Dienst

Vreemdelingenzaken niet correct werd genoteerd kan door de Raad absoluut niet worden aangenomen.

Immers heeft verzoekende partij het gehoorverslag van de Dienst Vreemdelingenzaken, nadat het haar

werd voorgelezen, voor akkoord ondertekend (administratief dossier, stuk 8, vragenlijst, p. 3) en

antwoordt zij op de vraag bij aanvang van het gehoor op het Commissariaat-generaal of de vragenlijst

correct is het volgende: “Ja, ja, tis me voorgelezen door één van uw collega’s en ik moet zeggen: alles

was in orde.” (administratief dossier, stuk 5, p. 1). De desbetreffende motieven van verwerende partij

blijven derhalve onverminderd overeind en doen terecht besluiten tot het ongeloofwaardig karakter van

het voorgehouden asielrelaas.

2.2.12. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het asielrelaas van verzoekende partij

geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.13. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partij, waarop zij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

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

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont met de loutere verwijzing naar de nog instabiele toestand in

Oekraïne, waartoe zij een aantal internetadressen aanreikt handelend over de verzending van tanks

naar het oosten, discriminatie op grond van taal, omgekomen OVSE-waarnemers, het aanslepen van

het conflict, de blokkering van de sociale media en het opvoeden van kinderen in nationalisme, niet aan
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dat er in haar regio van herkomst, met name Tjerkassy, gelegen in het centraal deel van Oekraïne een

situatie heerst van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die

een ernstige bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert, dat in Tjerkassy sprake is van

militaire confrontaties of gevechtshandelingen, of van een bezetting door niet-regeringsgebonden

groeperingen en dat zij er louter door haar aanwezigheid een reëel risico loopt op ernstige schade.

2.2.14. Het middel kan niet worden aangenomen. 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.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij, ten bedrage van 186 euro.

Daar verzoekende partij op de regulrekening twee stortingen uitvoerde van 191 euro en 7,10 euro, totaal

198,10 euro, werd dan ook 12,10 euro rolrecht teveel betaald.

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Artikel 4

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 12,10 euro dient te

worden terugbetaald.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen oktober 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


