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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 24.039 van 27 februari 2009
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 16
oktober 2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 29 september 2008.

Gelet op het 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 nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 10 december 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15
januari 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. BUYSSE en van
attaché B. BETTENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak.

Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas als volgt:

“U, volgens uw verklaringen een Russisch staatsburger van Tsjetsjeense origine, diende
samen met uw zoon (M.M.) (O.V. 5.963.694) een eerste asielaanvraag in bij de Belgische
autoriteiten op 5 september 2006.
Uw zoon (M.M) (O.V. 5.487.692) had in 2003 Dagestan verlaten omdat hij problemen kreeg
aangezien hij betrokken was bij het vervoeren van gewonde Tsjetsjenen. Hij had een
asielaanvraag ingediend bij de Belgische autoriteiten. Agenten kwamen bij u thuis naar hem
informeren.
Op 1 juli 2005 vond er een aanslag plaats op het stedelijk badhuis in Machatchkala. Naar
aanleiding van deze aanslag kwam de politie enkele vragen stellen.
Op 10 april 2006 werd het huis van uw zoon (H.) bestormd door FSB- en OMON agenten
omdat (M.) en (S.R.), een koppel dat ook in datzelfde huis woonde, verdacht werden van
terroristische activiteiten. (H.) kon ontsnappen en werd beschouwd als medewerker van de
terroristen omdat hij gevlucht was.
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Diezelfde avond voerde men een huiszoeking uit bij u thuis.
Op 11 april 2006 werd uw zoon (H.) meegenomen door medewerkers van de zesde directie,
waar hij ondervraagd werd over de verblijfplaatsen van (H.) en (M.M.). Tijdens zijn
onderduikperiode hielp u (H.) financieel. U merkte op dat u in de gaten gehouden werd en u
vroeg raad aan uw advocaat (D.R.).
Dezelfde maand verhuisde u samen met uw zoon (M.M.) naar uw moeder in Khasavyurt.
Op 1 juli 2006 vernam u van uw advocaat dat (H.) gearresteerd werd en dat hij tijdens zijn
detentie zwaar mishandeld werd door de mensen van de zesde directie. Uw zoon zou valse
beschuldigingen hebben ondertekend omdat hij en zijn familie met de dood werden bedreigd.
Op 21 juli 2006 vertrok u samen met (M.M.) naar Moskou op aanraden van uw advocaat, in
de hoop dat de situatie zou bekoelen.
In Moskou besloot u naar België te komen om (M.M.) te bezoeken. (M.M.) had intussen een
asielaanvraag ingediend bij de Belgische instanties.
Op 30 juli 2006 vertrok u samen met (M.M.) naar België. Op 1 augustus 2006 kwamen jullie
aan in België waar jullie 10 dagen verbleven bij (M.M.).
Op 11 augustus 2006 keerden u en (M.M.) terug naar Moskou waar jullie op 14 augustus
2006 aankwamen. Tijdens de politiecontrole in de luchthaven werden jullie omwille van jullie
Tsjetsjeense origine meegenomen voor een identiteitscontrole. De politie ontdekte via de
computer dat uw zoon (H.) gezocht werd. Uw internationaal paspoort en dat van (M.M.)
werden door de politie afgenomen. Uw advocaat kwam naar u en via hem mochten u en uw
zoon gaan, maar jullie moesten wel een uitreisverbod ondertekenen. Jullie keerden terug
naar het appartement in Moskou. Op 16 augustus 2006, belde uw advocaat en hij zei dat
uw hele familie in verband werd gebracht met de terreuraanslag in het stedelijke badhuis van
Machatchkala van 1 juli 2005 en hij raadde u aan om het land te verlaten. Uw advocaat
bracht jullie in contact met een zekere (A.) die valse reispassen voor u en (M.M.) regelde.
Op 28 augustus 2006 vertrokken jullie uit Moskou met het vliegtuig naar België waar jullie
op dezelfde dag aankwamen.
Op 5 september 2006 dienden jullie een eerste asielaanvraag in bij de Belgische
autoriteiten. In België vernam u van uw advocaat dat er rechtszittingen waren geweest in
verband met de strafzaak van (H.) op 1, 8 en 10 november 2006.
In het kader van uw eerste asielaanvraag werd u gehoord door het Commissariaat-generaal
dat op 22 december 2006 een bevestigende beslissing van weigering van verblijf nam
wegens het bedrieglijk karakter van uw asielaanvraag.
U keerde echter niet terug naar de Russische Federatie en u verliet België niet.
Op 6 maart 2007 diende u samen met uw zoon (M.M.) een tweede asielaanvraag in bij de
Belgische instanties.
In februari 2007 werd uw zoon (H.) veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf en uw advocaat
had dit vonnis per e-mail opgestuurd naar uw zoon (M.M.).
Het is uw mening dat (H.) vals beschuldigd werd.
U vreest dat u bij een terugkeer gebruikt zal worden om uw andere zonen naar Dagestan te
lokken.
In het kader van uw tweede asielaanvraag legde u een internetartikel neer over het incident
op 10 april 2006, een kopie van het vonnis over uw zoon (H.) en een kopie van een
verklaring van uw advocaat uit Dagestan over jullie problemen.”

2. Over de gegrondheid van het beroep.

2.1. Verzoekster beroept zich in haar verzoekschrift van 16 oktober 2008 op een schending
van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, van de artikelen 52 en 62
van de wet van 15 december 1980, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de algemene
rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, meer specifiek de rechten van
verdediging en de zorgvuldigheidsverplichting, en op een manifeste beoordelingsfout.
Verder beroept zij zich op een schending van de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden en van artikel 33
van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951.
Verzoekster vraagt de Raad twee prejudiciële vragen te stellen.
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2.2. Artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 heeft geen directe werking
in de Belgische rechtsorde, bijgevolg kan de schending ervan niet dienstig worden
aangevoerd.

2.3. Verzoeksters verwijzing naar de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden in het kader van
een uitzetting, is niet relevant.
Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel
39/2, §1 van voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen uitspraak
doet over een verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel 3 EVRM
inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b van voormelde wet van 15 december 1980. Aldus
wordt getoetst of in hoofde van verzoeker 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).
Artikel 33 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 kan niet dienstig worden ingeroepen
daar de Raad, zonder een terugleidingsmaatregel te nemen, uitsluitend uitspraak doet over
de hoedanigheid van vluchteling (RvS 12 maart 2008, nr. 180.930).

2.4. Wat betreft de beweerde schending van artikel 52 van de wet van 15 december 1980
stelt de Raad vast dat verzoekster op geen enkele wijze uitwerkt hoe de bestreden beslissing
deze bepaling schendt.

2.5. Met betrekking tot de rechten van verdediging werd reeds meermaals geoordeeld dat de
procedure voor de Commissaris-generaal geen jurisdictionele procedure is, maar een
administratieve. De rechten van verdediging zijn niet onverkort van toepassing op
beslissingen die in het kader van de wet van 15 december 1980 worden genomen door de
Commissaris-generaal.

2.6. Aangaande het zorgvuldigheidsbeginsel merkt de Raad op dat dit beginsel de
Commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen
op een correcte feitenvinding.
De Commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund op
alle gegevens van het administratieve dossier, op de algemeen bekende gegevens over het
voorgehouden land van herkomst van verzoekster en op alle dienstige stukken.
Dat de bestreden beslissing zou voortvloeien uit incorrecte feitenvinding of onzorgvuldig zou zijn
voorbereid is niet correct.
Uit het administratieve dossier blijkt verder dat verzoekster op het Commissariaat-generaal werd
gehoord. Tijdens het verhoor kreeg zij de mogelijkheid haar asielmotieven uiteen te zetten, haar
argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en kon zij
zich laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van haar keuze, dit alles in
aanwezigheid van een tolk die de Russische taal machtig is.
Dat de Commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan, kan dan ook niet worden
aangenomen.
De Raad stelt trouwens vast dat verzoekster nalaat precies aan te geven waarom de
Commissaris-generaal onzorgvuldig te werk is gegaan, of hoe deze beweerde handelwijze de
conclusie van de bestreden beslissing zou kunnen wijzigen.

2.7. Wat betreft verzoeksters verwijzing naar de algemene rechtsbeginselen, de beginselen
van behoorlijk bestuur en de manifeste beoordelingsfout merkt de Raad op dat dergelijke
algemene verwijzingen onvoldoende zijn.
Het is niet aan de Raad om te bepalen welke beginselen en fouten verzoekster zou kunnen
bedoelen.

2.8. Wat betreft het stellen van prejudiciële vragen, stelt de Raad vooreerst vast dat
verzoekster deze vragen slechts op zeer summiere wijze uitwerkt en niet betrekt op de zaak.
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Overigens beschikt de verzoekende partij in het kader van de procedure voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, oordelend in asielzaken, wel degelijk over een beroep met volle
rechtsmacht. Het ontbreken van een eigen onderzoeksbevoegdheid wordt voldoende
ondervangen door de mogelijkheden in de wet en de rechten van verdediging worden op
geen enkele wijze geschonden, mede gelet op het feit dat elke verzoekende partij ter zitting
kan repliceren op de nota neergelegd door verweerder (GWH, 27 mei 2008, nr. 81/2008, RvS
12 juni 2008, beschikking nr. 2847).
Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft geen bindende
kracht (RvS 15 mei 2008, nr. 182.963).

2.9. Wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, wijst de Raad erop dat de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot
doel heeft de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen,
dat hij of zij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de
middelen die het recht hem of haar verschaft. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde
schending van artikel 62 van de wet van 15 december 1980.
Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent,
zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.
Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motivering inhoudelijk betwist en bijgevolg de
materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het middel vanuit dit oogpunt moet worden
onderzocht.

3.1. De motivering van de bestreden beslissing vangt aan als volgt:
“Uit uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken en voor het Commissariaat-
generaal blijkt dat u uw tweede asielaanvraag steunt op dezelfde verklaringen als uw
eerste asielaanvraag en dat u wilt dat uw eerste asielaanvraag herbekeken wordt in het
licht van de nieuwe elementen, met name een kopie van het vonnis van uw zoon (H.) en
het attest van de advocaat (DVZ 2e aanvraag, nr.41; CGVS 2e aanvraag, p.7).
Aldus blijkt dat u vasthoudt aan de verklaringen van uw eerste asielaanvraag.
Deze eerste asielaanvraag werd echter al onderzocht door het Commissariaat-generaal
waarna op 22 december 2006 werd besloten tot een bevestigende beslissing van weigering
van verblijf omdat geen geloof kon worden gehecht aan uw verklaringen.
In deze beslissing staat uitvoerig weergegeven waarom geen geloof kon worden gehecht
aan uw verklaringen waardoor u er niet in slaagde om uw vrees voor vervolging in de zin van
de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald
in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.
U verklaarde dat u geen beroep had ingediend tegen deze negatieve beslissing omdat u te
laat was en dat u daarom een tweede asielaanvraag indiende (CGVS 2e aanvraag, p.3).”

3.2. Verzoekster werpt op dat haar eerste en huidige -tweede- asielaanvraag niet objectief
werden behandeld en dat zij voldoende bewijzen heeft aangebracht ter staving van haar
problemen en die van haar familie.
Zij legt in het kader van haar huidige aanvraag bijkomende stukken neer.

3.3. De Raad stelt vooreerst vast dat verzoeksters nieuwe elementen in wezen een loutere
ondersteuning zijn van haar eerste asielaanvraag.
De Raad stelt vast dat de asielaanvraag werd afgewezen omdat geen geloof kan worden
gehecht aan de door haar uiteengezette vluchtmotieven en asielrelaas.
Verzoekster diende geen beroep in tegen de beslissing van de Commissaris-generaal inzake
haar eerste asielaanvraag.
De verklaring van verzoekster dat zij de intentie had om beroep in te dienen tegen deze
beslissing, maar dit niet heeft gedaan omdat de beroepstermijn verstreken was, doet hieraan
geen afbreuk.

De Raad leest in de bestreden beslissing inzake de eerste asielaanvraag dat deze
asielaanvraag bedrieglijk werd bevonden omdat:
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- er niet aannemelijk werd gemaakt dat de familie werd beschuldigd omwille van de explosie
in het badhuis;
- verzoekster het verband tussen de arrestatie van haar zoon Hussein enerzijds en de
beschuldiging omtrent de explosie in het badhuis in haar hoofde anderzijds, niet kon
aangeven, wat de aannemelijkheid van de beweerde problemen verder ondergraaft;
- er meerdere tegenstrijdigheden werden vastgesteld tussen de verklaringen, betreffende,
zoals uit de gewone lezing van de motivering in het licht van het feitenrelaas blijkt, cruciale
elementen van het asielrelaas, zoals de huiszoeking op 10 april 2006 en de periode waarin
Hussein in hechtenis zat;
- andere tegenstrijdigheden;
- onlogische elementen in het asielrelaas, zoals een tijdspanne van meer dan een jaar
tussen de explosie en het vernemen van het feit dat verzoekster werd beschuldigd van deze
explosie, het feit dat de politie op de luchthaven te Moskou niet wist dat verzoeksters zoon
Hussein al een maand in hechtenis zat, verwarrende verklaringen omtrent de arrestatie van
Hussein en het uitstel van het proces.

3.4. De Raad heeft niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over elementen die
reeds in beslissingen of arresten betreffende eerdere asielaanvragen werden beoordeeld en
die, gelet op het feit dat de desbetreffende beslissingen al dan niet binnen de wettelijk
bepaalde termijn werden aangevochten, als vaststaand moeten worden beschouwd,
behoudens wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere
wijze aan te tonen dat die eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest indien het
bewijselement waarvan sprake ten tijde van die eerdere beoordelingen, zou hebben
voorgelegen, en op voorwaarde dat het bewijselement niet kon worden voorgelegd in een
vorige procedure.
Verzoeksters opmerking (zie verzoekschrift, p.13) dat haar zoon Magomedrasul juist achttien
jaar oud was toen zij naar België kwamen, dat hij niet op alle vragen van het Commissariaat-
generaal kon antwoorden en dat in de Tsjetsjeense cultuur niet altijd alles wordt verteld aan
de kinderen, betreft kritiek gericht tegen de beslissing in het kader van de eerste
asielaanvraag en kan om die reden niet in overweging worden genomen.
Het kan niet de bedoeling zijn om via een tweede of latere asielaanvraag kritiek uit te
oefenen op een beslissing genomen in het kader van een vorige asielaanvraag, indien deze
kritiek reeds kon worden aangevoerd in het kader van een beroep tegen deze vorige
asielaanvraag.

3.5. De motivering aangaande de nieuwe elementen luidt als volgt:
“ Er moet worden vastgesteld dat de nieuwe elementen die u aanbrengt onvoldoende zijn
om de geloofwaardigheid van uw eerste asielaanvraag te herstellen.
Zo legde u een kopie van een vonnis d.d. 14 februari 2007 van de opperste rechtbank van
Dagestan neer in verband met de beschuldigingen aan het adres van uw zoon (H.). U stelde
dat de advocaat in Dagestan dit vonnis per e-mail stuurde op 14 februari 2007 (CGVS 2e
aanvraag, p.4).
Vooreerst moet worden opgemerkt dat dit vonnis slechts een kopie betreft, i.e. geen
authentiek document, waardoor dit document weinig tot geen bewijswaarde heeft.
U verklaarde voor het Commissariaat-generaal dat u het originele vonnis niet ontvangen had
(CGVS 2e aanvraag, p.4). U stelde dat de daden waarvan uw zoon in dit vonnis werd
beschuldigd niet werkelijk gebeurd zijn (CGVS 2e aanvraag, p.4), maar dat u dat niet op
basis van documenten kan bewijzen (CGVS 2e aanvraag, p.5). U stelde dat uw zoon (H.)
valse verklaringen had afgelegd omdat hij geslagen werd (CGVS 2e aanvraag, p.5). Het is
echter opmerkelijk dat u niet goed op de hoogte bent van de inhoud van dit vonnis.
Zo verklaarde u voor het Commissariaat-generaal dat u het niet echt gelezen had, enkel op
het einde betreffende de straf van uw zoon, dat u niet concreet weet voor wat uw zoon dan
veroordeeld werd, dat u niet weet of dit vonnis ook melding maakt van de explosie in het
badhuis en dat u er niet zeker van bent of uw zoon of zijn advocaat al in beroep zijn gegaan
tegen dit vonnis (CGVS 2e aanvraag, p.4-5).
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Men zou toch mogen verwachten dat u enigszins meer interesse aan de dag zou leggen
voor de rechtszaak van uw zoon, zeker indien hij, zoals u zelf verklaard heeft, geen eerlijk
proces kreeg (CGVS 2e aanvraag, p.5).
Toen u geconfronteerd werd met de namen van de personen die terug te vinden zijn in dit
vonnis herkende u deze niet (CGVS 2e aanvraag, p.6). Toen u gevraagd werd waarom men
op dit oneerlijk proces uw zoon voor een aantal misdaden toch vrijsprak stelde u niet te
weten waarom ze dat deden (CGVS 2e aanvraag, p.6).
Indien uw zoon werkelijk veroordeeld werd in een oneerlijk proces op basis van verklaringen
die hij onder dwang heeft afgelegd, zou men toch mogen verwachten dat zijn advocaat hier
ruchtbaarheid zou aan geven of een humanitaire organisatie zou contacteren, iets waarvan u
niet op de hoogte bent (CGVS 2e aanvraag, p.6).
Het is ook opmerkelijk dat de advocaat van uw zoon nagelaten heeft enige vermelding te
maken van de oneerlijkheid van de gerechtelijke behandeling van uw zoon (H.) in de
verklaring die hij naar België heeft opgestuurd.
In het kader van uw eerste asielaanvraag werd in de beslissing van het Commissariaat-
generaal d.d. 22/12/2006 gesteld dat u de problemen van uw zoon (H.) niet aannemelijk kon
maken omwille van een aantal tegenstrijdigheden en onlogische verklaringen.
De door u neergelegde kopie van het vonnis in verband met uw zoon (H.) kan geenszins de
geloofwaardigheid van uw eerdere asielaanvraag herstellen aangezien het slechts een kopie
is en aangezien de inhoud van dit document -i.e. de redenen waarom (H.) aangeklaagd
werd- volgens u niet overeenstemmen met de werkelijkheid (CGVS 2e aanvraag, p.4).
In verband met de verklaring van advocaat (D.) die opgestuurd werd per e-mail naar België
moet worden vastgesteld dat dit tevens geen origineel document betreft en aldus weinig tot
geen bewijswaarde heeft.
Het is tevens opmerkelijk dat de advocaat eerst een verklaring zonder een stempel
opstuurde om -nadat jullie dit hadden opgemerkt- de verklaring opnieuw te sturen met een
stempel (CGVS 2e aanvraag, p.4).
In deze verklaring stelt de advocaat dat uw zoon (H.) veroordeeld werd op basis van een
aantal artikels op 14 februari 2007.
Zoals hierboven al werd gesteld is het opmerkelijk dat uw advocaat in deze verklaring geen
melding maakt van een oneerlijk proces of het feit dat uw zoon veroordeeld werd op basis
van valse verklaringen die onder dwang met geweld werden afgelegd. Indien uw advocaat
van deze feiten op de hoogte is, zou men toch mogen verwachten dat hij hiervan melding
zou maken in een verklaring die hij persoonlijk naar jullie heeft ge-e-maild.
De advocaat stelt verder in deze verklaringen dat u, uw zoon (H.) en diens vrouw (E.) en uw
zoon (M.M.) geviseerd werden omdat men vermoedde dat jullie betrokken waren bij de
explosie vlak bij het badhuis.
In het kader van het onderzoek bij uw eerste asielaanvraag werd door het Commissariaat-
generaal echter vastgesteld dat er diverse tegenstrijdigheden waren tussen uw verklaringen
en die van uw zoon (M.M.) in verband met de gebeurtenissen na deze explosie.
Het feit dat een advocaat in een kopie van een verklaring stelt dat jullie omwille van deze
explosie geviseerd werden is onvoldoende om de tegenstrijdigheden te verklaren.
Bovendien valt in deze verklaring verder niets te lezen in verband met jullie concrete
problemen.
U stelde dat jullie niet officieel beschuldigd werden van deze explosie maar dat jullie
verdacht werden van betrokkenheid hierbij (CGVS 2e aanvraag, p.7). U verklaarde dat u dat
vernam via uw advocaat maar dat u niet weet hoe hij dat wist (CGVS 2e aanvraag, p.7). U
weet niet waarom (H.) niet wordt beschuldigd van deze misdaad en u stelde dat het
Commissariaat-generaal deze vraag maar aan de advocaat moest stellen (CGVS 2e
aanvraag, p.8).
Indien u werkelijk tot op heden zware vervolgingen zou moeten vrezen omwille van een
vermeende betrokkenheid bij een explosie op 1 juli 2005, dan zou men toch mogen
verwachten dat u, bijvoorbeeld via de advocaat, concrete bewijzen zou neerleggen van deze
vervolging van uw familie of dat uw advocaat zou duidelijk maken in zijn verklaring op basis
waarvan deze "visering" van u en uw familieleden is gebaseerd.
Het door u neergelegde internetartikel d.d. 11/04/2006 over de gebeurtenissen op 10 april
2006 tenslotte, toont enkel aan dat er op 10 april 2006 een bestorming was, maar vormt
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geen bewijs van de door u aangehaalde problemen. Het feit dat er in dit artikel melding wordt
gemaakt van een zwangere vrouw, zonder vermelding van haar naam, is onvoldoende om te
stellen dat dit (Z.), i.e. de zwangere vrouw van (H.), betrof.
In het kader van de tweede asielaanvraag van uw zoon (M.M.) (O.V. 5.963.694) werd tevens
een weigering van de vluchtelingenstatus en een weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus genomen.
In het kader van de asielaanvraag van uw zoon (M.M.) (O.V. 5.487.692) werd op 31
augustus 2005 een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling genomen
door het Commissariaat-generaal. Het beroep tegen deze beslissing werd door de Raad
Voor Vreemdelingenbetwistingen bij een arrest d.d. 22 mei 2008 verworpen.
Aangezien u uw tweede asielaanvraag baseert op dezelfde verklaringen als uw eerste
asielaanvraag, aangezien in het kader van deze eerste asielaanvraag het Commissariaat-
generaal geen geloof hechtte aan uw verklaringen en aangezien de door u in het kader van
uw tweede asielaanvraag neergelegde documenten de geloofwaardigheid van uw eerste
asielaanvraag niet kunnen herstellen, moet worden vastgesteld dat in uw hoofde geen
gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie kan worden
vastgesteld, noch het bestaan van een reëel risico op ernstige schade zoals vervat in de
bepalingen over subsidiaire bescherming.”

3.6. Verzoekster laat gelden dat een vonnis in Rusland nooit in originele vorm wordt
overhandigd zodat zij dus enkel over een eensluidend verklaarde fotokopie kan beschikken.
Omtrent de onwetendheid over de stand van zaken betreffende haar zoon H. en het attest
van de advocaat, stelt verzoekster dat zij geen juriste is en dat zij aan het Commissariaat-
generaal de toestemming gaf om hierover haar advocaat in de Russische Federatie te
contacteren.
Verzoekster wijst er op dat zij op het ogenblik van het proces in België was zodat zij dit dus
niet zelf heeft meegemaakt. Voor haar was het voldoende dat zij enkel de laatste bladzijde
van het vonnis heeft gelezen waarin vermeld stond dat haar zoon was veroordeeld tot een
gevangenisstraf van zestien jaar.
Verzoekster beweert nog dat advocaten in Rusland bang zijn “om alles op papier te zetten”
omdat ze gecontroleerd worden, en beweert ook dat alle post in Rusland wordt
gecontroleerd. Verzoekster wijst er tevens op dat indien de Commissaris-generaal zelf de
advocaat had gecontacteerd, deze hem alle details had kunnen vertellen en bijkomende
documenten had kunnen overzenden. De advocaat van verzoekster in Rusland heeft tevens
verdere stappen ondernomen bij het Parket-generaal in Moskou om invrijheidstelling of
strafvermindering voor haar zoon te bekomen.
Verzoekster herhaalt dat haar zoon H. werd gemarteld en dat hij bekentenissen heeft
ondertekend waardoor de familie problemen kreeg.
Betreffende het internetartikel gedateerd op 11 april 2006, meent verzoekster dat de stelling
van de Commissaris-generaal niet ernstig is, nu blijkt dat haar zoon effectief veroordeeld
werd.
Aangaande de weigeringsbeslissing van de asielaanvraag van haar zoon M.M., wijst
verzoekster er op dat deze zoon geregulariseerd werd in België en omwille van zijn
tewerkstelling hier als tolk, afstand moest doen van het verdere verloop van zijn
asielprocedure.

3.7. De Raad is van oordeel dat de inhoud van het vonnis houdende de veroordeling van
verzoeksters zoon H., niets verandert aan de kern van de beslissing inzake de eerste
asielaanvraag van verzoekster.
In voormelde beslissing wordt overwogen dat er geen verband aannemelijk werd gemaakt
tussen de arrestatie van verzoeksters zoon H. -en dus ook het daaropvolgende vonnis, zoals
bij huidige aanvraag voorgelegd- en de beweerde visering omwille van de explosie in het
badhuis.
Na lezing van het vonnis blijkt inderdaad dat enig verband ontbreekt.
Het enige dat uit het vonnis kan worden afgeleid, is dat verzoeksters zoon veroordeeld werd
voor bepaalde feiten en vrijgesproken werd voor andere feiten.
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Enkel de beweringen van verzoekster en die van haar zoon M.M., wijzen op een verband
daaromtrent.
Deze verklaringen werden echter tegenstrijdig en onlogisch bevonden tijdens de eerste
asielprocedure zodat verzoekster daarop nu niet meer kan steunen.
Bovendien deelt de Raad de mening van de Commissaris-generaal dat het niet logisch te
noemen is dat verzoekster dermate weinig weet aangaande het vonnis, niet weet waar haar
zoon opgesloten is en niet weet of er beroep werd ingediend (zie verhoorverslag van 24 april
2007, p. 3-5).
Het feit dat zij geen juriste is, doet niets af aan de vaststelling dat verzoekster niet op de
hoogte is van de misdaden waarvoor haar zoon werd veroordeeld, wat men uit de gewone
lezing van het vonnis kan opmaken zonder dat hiervoor een bijzondere opleiding vereist is.
Ook deze onwetendheden ondergraven het beweerde verband tussen het feit dat haar zoon
werd geviseerd en de problemen van haar familie.

Wat betreft het feit dat verzoekster het Commissariaat-generaal zou verzocht hebben haar
advocaat te contacteren, moet er op worden gewezen dat de bewijslast in de eerste plaats
rust op de asielzoeker zelf die al het mogelijke moet doen om zijn aanvraag te onderbouwen.
Het is dus in de eerste plaats aan verzoekster zelf om haar advocaat in de Russische
Federatie te contacteren. Dit geldt a fortiori wanneer het een private zaak betreft, zoals in
casu een strafzaak tegen een familielid, waarvan niet kan worden aangenomen dat de
Commissaris-generaal toegang zou worden verleend tot enige informatie hieromtrent.
Verzoekster spreekt zichzelf trouwens tegen door enerzijds te stellen dat advocaten “bang
zijn om alles op papier te zetten” en dat alle post wordt gecontroleerd, en anderzijds te
beweren dat haar advocaat mocht worden gecontacteerd en dat deze dan “natuurlijk alle
details omtrent de stand van de zaken zal vertellen en eventueel alle benodigde documenten
zal doorversturen”. In die optiek is het tevens onlogisch dat verzoekster dan zelf niet deze
stukken opvroeg.
Verzoeksters tekortschieten aan de medewerkingsplicht, in casu de plicht om alle dienstige
stukken voor te leggen en al het mogelijke te doen om deze te bemachtigen, zonder
daarvoor een plausibele rechtvaardiging te geven, is op zich al een zwaarwichtig motief om
de asielaanvraag af te wijzen.
Het attest van de advocaat (stuk 5 gevoegd bij het verzoekschrift) toont enkel aan dat
familieleden werden geschaduwd omdat ze verdacht werden van medewerking aan de
beweerde explosie, niet dat verzoekster of haar familie hierdoor enig probleem hebben of
zouden kunnen ondervinden.
De Raad merkt trouwens op dat de feiten waarvan verzoekster beweert verdacht te worden,
zich reeds geruime tijd geleden afspeelden, en dat er geen enkel bewijs wordt bijgebracht
dat in deze periode verzoekster of haar familie problemen hebben ondervonden.
Het is niet geloofwaardig dat verzoekster of haar familieleden, worden geviseerd door de
autoriteiten -voor wat toch als een zwaar misdrijf kan worden beschouwd-, indien die
autoriteiten dermate lang geen stappen hebben ondernomen om verzoekster of haar familie
te beschuldigen of te veroordelen voor de beweerde feiten.
Het gebrek aan bewijs raakt in casu aan de kern van het relaas.
Tot slot stelt de Raad vast dat de vaststellingen in de bestreden beslissing niet worden
weerlegd; deze blijven bijgevolg staande.

Het internetartikel van 11 april 2006 wordt bij gebrek aan voor eensluidend verklaarde
vertaling naar de taal van de rechtspleging, niet in overweging genomen met toepassing van
artikel 8 PR RvV.
Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat de vaststellingen hieromtrent niet worden
betwist door verzoekster; deze blijven bijgevolg staande.

3.8. Verzoekster toonde ter terechtzitting een reportage die volgens haar verklaringen eerder
was verschenen op de “Openbare Russische Televisie”. Bij de beelden was een stem te
horen die blijkbaar in de Russische taal, commentaar gaf.
Verzoekster legde ter terechtzitting ook een nota “Beschrijving van de neergelegde stukken
tijdens de terechtzitting bij de RvV”, neer.
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Zij legde tevens “stavingstukken” neer, volgens de inventaris, genummerd van 1 tot 13.

De Raad zag in de reportage beelden van de toestand van na een actie van
veiligheidsdiensten, en beelden van dode personen.
Naar het oordeel van de Raad geven deze beelden geen bewijswaarde aan de verklaringen
van verzoekster dat haar familie geviseerd wordt door de Russische autoriteiten.
De commentaar gegeven blijkbaar in de Russische taal, wordt bij gebrek aan een voor
eensluidend verklaarde vertaling naar het Nederlands, niet in aanmerking genomen
overeenkomstig artikel 8 van PR RvV.

De “commentaar” opgenomen in de neergelegde “Beschrijving van de neergelegde stukken
tijdens de terechtzitting bij de RvV”, van de “1. Reportage” en “2. Foto’s”, werd opgesteld en
ondertekend door M.M. , zoon van verzoekster.
Aan deze commentaar wordt geen bewijswaarde toegekend aangezien deze niet de nodige
waarborg van betrouwbaarheid biedt. De zoon van verzoekster kan immers niet worden
aanzien als een objectieve bron van informatie.
De uitdraai van het schrijven van 3 januari 2009 aan het “Red Cross Flanders” van
voormelde M.M. en deze van de brieven van 4 januari 2009 03:27 en van 4 januari 2009
03:37 -met dezelfde inhoud- aan “Commission on Human Rights” te Genève, vormen naar
het oordeel van de Raad geen bewijs voor de verklaringen van verzoekster dat haar familie
geviseerd wordt door de Russische autoriteiten. Inderdaad kunnen brieven die de
verklaringen van verzoekster hernemen, niet aangevoerd worden om de echtheid van deze
verklaringen nadien te bevestigen.

De “stavingsstukken” volgens de inventaris, genummerd van 1 tot 13, zijnde een rapport van
“International Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council” van 8
september 2008, een open brief van 3 juli 2008 “Aan het werkveld” van Vluchtelingenwerk
Vlaanderen betreffende de individuele terugkeerbegeleiding voor kandidaat-terugkeerders
naar Tsjetsjenië, Ingoesjetië of Dagestan, een uitdraai “Legal remedies for human rights
violations in the North Caucasus”, een nota “Situation in the zone of the Conflict in the
Northern Caucasus: Human Rights Defenders Assessment” (Summer 2008) uit het Bulletin
of the Human Rights CENTER “Memorial”, een rapport “Effects of torture among Chechen
refugees in Norway” van “Amnesty International Danish Medical Group 2006”, een rapport
“49 Steps to improve Human Rights and security in the North Caucasus”, September 2007,
uitgegeven door “The Human Rights & Security Initiative, Center for Strategic and
International Studies and the Robert Bosch Stiftung”, een uitdraai van “Report by the
Memorial Human Rights Centre dedicated to the new round of consultations between the EU
and Russia (Ljubljana, april 16, 2008)”, “Bulletin of the Human Rights Center “Memorial”
“Situation in the Zone of the Conflict in the Northern Caucasus: Human Rights Defenders
Assessment” (Summer 2008), een rapport “Chechnya” uitgegeven in april 2008 door
“Australian Red Cross”, een rapport “Struggling to integrate” van de “Norwegian Refugee
Council” (June 2008), een rapport “Amnested People as Targets for Persecution in
Chechnya” (16 May 2007) van “International Helsinki Federation for Human Rights (IHF)”,
en een rapport “Unofficial Places of Detention in the Chechen Republic” (12 May 2006) van
“International Helsinki Federation for Human Rights (IHF)”, worden door de Raad niet in
overweging genomen.

De Raad stelt vast dat deze stukken tweehonderdvijftig bladzijden tekst uitmaken terwijl
verzoekster niet in concreto aangeeft welk(-e) aspect(-en) van haar relaas zij door het
bijbrengen van deze documenten wil ondersteunen.
Het is niet aan de Raad om bedoelde documenten uit te pluizen ten einde de voor
verzoekster nuttige passussen daaruit, aan haar relaas te correleren.
Het gegrond karakter van het beroep, zoals gesteld in artikel 39/76 van de wet van 15
december 1980, is derhalve niet aangetoond.
Daarenboven werden deze documenten slechts ter terechtzitting neergelegd, alhoewel ze al
dateren van (stuk 1) september 2008, (stuk 2) 3 juli 2008, (stuk 3) medio 2008, (stuk 4) 14
oktober 2008, (stuk 5) november 2006, (stuk 6) september 2007, (stuk 7) vermoedelijk medio
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2008, (stuk 8) 14 oktober 2008, (stuk 9) april 2008, (stuk 10) juni 2008, (stuk 11) 16 mei 2007
en (stuk 12) 12 mei 2006 en verzoekster niet aantoont dat zij deze documenten niet vroeger
in de loop van de procedure kon voorleggen.

3.9. In acht genomen wat voorafgaat, wordt het asielrelaas van verzoekster door de Raad als
niet geloofwaardig aangenomen; er is derhalve geen reden om het te toetsen aan de
vluchtelingendefinitie zoals opgenomen in artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 (RvS
26 september 2008, nr.186.528).

4.1. Verzoekster vraagt om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

4.2. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeksters relaas ongeloofwaardig is.

In zoverre verzoekster haar vraag voor subsidiaire bescherming op haar asielrelaas steunt,
dient vastgesteld te worden dat omwille van de ongeloofwaardigheid van dit relaas zij ook
niet aannemelijk maakt dat zij om de redenen, die zij in haar asielaanvraag aanhaalt, een
reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a. of b.
van de wet van 15 december 1980.
Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt
dat zij in geval van een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op ernstige
schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c. van de wet van 15 december 1980, noch
beschikt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit
dergelijk risico blijkt. De neergelegde informatie toont niet aan dat er sprake zou zijn van een
situatie zoals omschreven in artikel 48/4, §2, c. van de wet van 15 december 1980.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 27 februari 2009 door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

dhr. M. BONTE, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. J. BIEBAUT, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. J. MAESSCHALCK, toegevoegd griffier.

De griffier, De kamervoorzitter,

J. MAESSCHALCK F. HOFFER


