
RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 3039 van 25 oktober 2007
in de zaak X/ IVde kamer

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, van Russische nationaliteit, op 4 juli 2007 heeft ingediend
tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
van 11 juni 2007.

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 nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 5 september 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
26 september 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M.-C. FRERE
loco advocaat C. COPINSCHI en van attaché F. VEREEKEN, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1. Verzoeker voert een schending aan van artikel 62 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
Hij stelt dat de motivering van de bestreden beslissing gebrekkig, onjuist, onvoldoende en/of
tegenstrijdig is. Verder zou de bestreden beslissing niet op een wettige en afdoende wijze
gemotiveerd zijn, en zou de Commissaris-generaal, door het nemen van de bestreden
beslissing, een manifeste beoordelingsfout hebben begaan.

1.2. Verweerder antwoordt dat de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, tot doel hebben 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. Hij stelt dat uit het verzoekschrift
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blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent en derhalve het doel van
de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.

1.3. De inroeping van de schending van de motiveringsplicht door verzoeker valt uiteen in
twee delen.
Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde wet
van 15 december 1980 en artikel 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, is voldaan.
Deze formele motiveringsplicht heeft, zoals verzoeker trouwens zelf aangeeft in zijn
verzoekschrift (zie p.26) en verweerder terecht opwerpt, 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
(R.v.St., X, nr. X, 2 februari 2007; R.v.St., X, nr. X, 15 februari 2007). Uit het verzoekschrift
blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de
uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.
Verzoeker voert ook de schending van de materiële motiveringsplicht aan -een manifeste
beoordelingsfout-. Hierbij moet worden onderzocht of de feitelijke gegevens juist zijn, of die
correct werden beoordeeld en of op grond daarvan niet in onredelijkheid tot een besluit is
gekomen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van
bevoegdheid. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan een nieuw
onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet over
de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot
oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr.
2479/001, 95).
Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven
waarop de bestreden beslissing is gesteund.

2.1. Verzoeker voert een schending aan (zie zijn verzoekschrift, p. 14) van artikel 52 van de
voormelde wet van 15 december 1980.

2.2. De Raad stelt vast dat verzoeker niet verduidelijkt in welk opzicht de bestreden
beslissing met schending van dit wetsartikel zou zijn genomen. Vaste rechtspraak van de
Raad van State stelt echter dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de
rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze
waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling zou zijn
geschonden. Opdat een middel ontvankelijk zou zijn, volstaat het dus niet een geschonden
rechtsregel op te geven, maar moet bovendien nog genoegzaam worden toegelicht hoe de
bestreden beslissing deze rechtsregel heeft miskend (R.v.St., nr.X van 13 juni 2003; R.v.St.,
nr.X van 18 juni 2004; R.v.St., nr.X van 20 april 2004). Verzoeker blijft hiertoe in gebreke.

3.1. Verzoeker voert een schending aan van “het algemeen principe dat elke administratieve
overheid gehouden is om te oordelen met kennis van alle elementen van de zaak” of het
zorgvuldigheidsbeginsel.
Hij laat gelden dat de Commissaris-generaal geen correct en diepgaand onderzoek heeft
gevoerd naar het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in zijnen hoofde, maar
zich daarentegen beperkt heeft tot het verwijzen naar de motieven van de
weigeringbeslissing van 24 november 2005 in het kader van zijn eerste asielaanvraag,
zonder de nieuwe documenten te onderzoeken die hij heeft aangebracht in het kader van
zijn tweede asielaanvraag, terwijl deze documenten zijn verklaringen afgelegd voor de
Belgische autoriteiten bevestigen. Hierdoor stelt hij heeft de Commissaris-generaal zich
schuldig gemaakt aan rechtsweigering.
3.2. De Raad stipt aan dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de Commissaris-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen de verplichting oplegt zijn beslissingen op een zorgvuldige
wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief
dossier blijkt dat verzoeker werd opgeroepen voor een verhoor; dat hij tijdens dit verhoor de
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kans kreeg om zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken
neer te leggen en dat het verhoor plaatsvond in aanwezigheid van een tolk die de Russische
taal machtig is.
De Raad verwijst verder naar de laatste alinea van de motivering van de bestreden
beslissing: “De nieuwe door u neergelegde documenten (parketconvocatie, medisch
forensisch verslag, hospitalisatiebewijs, enveloppe, 2 foto's) vermogen niet de
geloofwaardigheid van uw verklaringen te herstellen gezien zij niet vermogen de
vastgestelde tegenstrijdigheid van uw verklaringen te verklaren of weerleggen.” waaruit
duidelijk blijkt dat de nieuwe, door verzoeker, in het kader van zijn tweede asielaanvraag
bijgebrachte, documenten door de Commissaris-generaal wel in overweging werden
genomen.
Het zorgvuldigheidsbeginsel is derhalve niet geschonden.

4.1. Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas van verzoeker als volgt:
“U verklaarde zich een Russisch staatsburger, van Tsjetsjeense etnische origine.
U had reeds een eerste maal het vluchtelingenstatuut aangevraagd bij de Belgische
autoriteiten, en wel op 3 augustus 2005. Als asielmotief haalde u toen aan dat u vervolgd
werd op verdenking van betrokkenheid bij de rebellen die in 1999 Dagestan vanuit
Tsjetsjenië hadden aangevallen. Uw echtgenote vroeg reeds op 2 juni 2004 een eerste maal
de vluchtelingenstatus aan bij de Belgische autoriteiten. Op 7 juli 2005 werd in deze een
beslissing van weigering van erkenning van de hoedanigheid van vluchteling genomen. In
uw hoofde werd op 25 november 2005 een beslissing van weigering van de hoedanigheid
van vluchteling genomen om reden dat geen geloof kon worden gehecht aan de verklaarde
asielmotieven.
Sedertdien vernam u dat de Dagestaanse autoriteiten u nog steeds zoeken in het kader van
de vervolgingen die u bij uw eerste asielaanvraag had aangehaald. Zo vernam u dat uw
broer werd opgepakt omwille van u. Uw vader regelde tegen betaling van een steekpenning
diens vrijlating. In het algemeen is de lokale politie meermaals in uw ouderlijke woning
binnengevallen op zoek naar u. Uw vader ried u dan ook aan zeker niet terug te keren. Hij
vertelde u niet alles over wat er in Dagestan gebeurd is, dit om u niet te verontrusten.
Intussen is uw vader op 23 januari 2007 aan een hartaanval overleden. Kort voor diens
overlijden stuurde uw vader u nog enkele documenten op. Op 15 februari 2007 vroegen uw
echtgenoot en u een tweede maal de vluchtelingenstatus aan bij de Belgische autoriteiten. In
het kader van uw tweede asielaanvraag legt u volgende nieuwe documenten neer: een
parketconvocatie voor 15 augustus 2000, een medisch forensisch verslag van 18 mei 2000,
een bewijs dd.18.08.2000 van hospitalisatie van 18 juli 2000 tot 18 augustus 2000, een
enveloppe.
Ter staving van uw asielmotieven hadden uw echtgenote en u in het kader van uw eerste
asielaanvraag reeds volgende documenten neergelegd: geboorteaktes van de gezinsleden,
een huwelijksattest, een attest van examenresultaten, 2 foto's.”
Verzoeker betwist deze weergave niet.

4.2. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:
“Allereerst dient erop te worden gewezen dat de asielmotieven die u in het kader van uw
tweede asielaanvraag aanhaalde (vervolgingen door de Dagestaanse autoriteiten om reden
van een verdenking van betrokkenheid bij de Tsjetsjeense rebellen) reeds werden besproken
bij de behandeling van uw eerste asielaanvraag, en dat de Commissaris-generaal toen al
geoordeeld heeft dat de desbetreffende asielverklaringen bedrieglijk zijn. Gezien u de
nieuwe feiten die u in het kader van uw tweede asielaanvraag naar voor brengt, expliciet in
het causale verlengde van de asielfeiten van uw eerste asielaanvraag plaatst, kan evenmin
geloof worden gehecht aan deze nieuwe feiten van uw tweede asielaanvraag.
Zulks des te meer daar vaststellingen werden gedaan die de geloofwaardigheid van deze
door u genoemde asielmotieven verder ondermijnen. Zo blijkt dat u tegenstrijdige
verklaringen heeft afgelegd wat betreft het door u verklaarde verlies van uw binnenlands
Russisch paspoort. Immers verklaarde u dienaangaande in het gehoor door het CGVS in het
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kader van uw tweede asielaanvraag (p.11) dat dit document u bij de eerste inval in uw
woning, op 3 mei 2000, werd meegenomen door de politie, net als alle andere documenten
die op dit adres toen werden aangetroffen. U zou sedertdien geen paspoort meer hebben
gehad. Echter had u in het gehoor in het onderzoek ten gronde van uw eerste asielaanvraag
(p.2-3) verklaard dat alle documenten werden meegenomen bij de tweede inval in uw woning
in juli 2003. U werd met deze tegenstrijdigheid geconfronteerd (gehoorverslag CGVS tweede
asielaanvraag, p.12). U ontkende daarop ooit te hebben gezegd dat uw documenten u bij de
tweede inval waren meegenomen. U opperde dat er een vertaalfout zou zijn geweest. Echter
blijkt uit het gehoorverslag van het onderzoek ten gronde van uw eerste asielaanvraag dat u
expliciet en uit eigen beweging gesteld had dat uw documenten in 2003, toen u gedurende
drie dagen was opgesloten, werden meegenomen, daaronder ook uw binnenlands paspoort.
Het betreft hier twee indicaties (tijdstip en duur van de opsluiting) in uw verklaringen die
duidelijk erop wijzen dat u het verlies van uw paspoort bij deze gelegenheid zou hebben
verloren (Uw opsluiting in 2000 heeft immers drie maanden in plaats van drie dagen
geduurd). Een vertaalfout is aldus uitgesloten. Bijgevolg dient geoordeeld dat de
vastgestelde tegenstrijdigheid manifest is.
Aan deze tegenstrijdigheid dient zwaar te worden getild gezien het bezit van een
identiteitsdocument wettelijk verplicht is in de Russische Federatie en het aldus
ongeloofwaardig dient te worden genoemd dat u zich over de periode waarin een paspoort
werd ingehouden, zou vergissen. In dat kader dient het evenzeer ongeloofwaardig te worden
genoemd dat uw echtgenote niet eens weet welke vorm van identificatie u gebruikt heeft
tussen de eerste inval, mei 2000, en de tweede, juli 2003. Evenmin geloofwaardig is dat zij
geen weet zou hebben van het door u gebruikte vervangdocument dat u na confiscatie van
uw paspoort verklaarde te hebben verkregen en gebruikt (CGVS X tweede asielaanvraag,
p.6).
Aldus dient te worden geoordeeld dat de door u verklaarde asielmotieven bedrieglijk zijn.
Gelet op het gebrek aan geloofwaardigheid van de door u verklaarde vrees voor vervolging,
gezien u geen melding maakt van andere problemen in uw land van herkomst in geval van
een terugkeer, dient dan ook te worden geoordeeld dat in uw hoofde evenmin een reëel
risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire
bescherming, kan worden weerhouden.
De nieuwe door u neergelegde documenten (parketconvocatie, medisch forensisch verslag,
hospitalisatiebewijs, enveloppe, 2 foto's) vermogen niet de geloofwaardigheid van uw
verklaringen te herstellen gezien zij niet vermogen de vastgestelde tegenstrijdigheid van uw
verklaringen te verklaren of weerleggen.”

4.3. Verzoeker voert voor alles een schending aan van artikel 17, §2, van het koninklijk
besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het
commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, doordat de motivering van
de bestreden beslissing expliciet verwijst naar de motivering van en dus vastgestelde
tegenstrijdigheden vermeld in de weigeringbeslissing van 24 november 2005, genomen in
het kader van zijn eerste asielaanvraag, terwijl hij niet werd geconfronteerd met deze
tegenstrijdigheden.

4.4. Verzoeker stelt verder dat de motivering van de bestreden beslissing gebaseerd is op de
motivering van de weigeringbeslissing van 24 november 2005, genomen in het kader van
zijn eerste asielaanvraag, en tracht deze laatste motivering dan ook te weerleggen in zijn
verzoekschrift (zie p.16 t.e.m. 22).

4.5. Verweerder antwoordt dat de eerste asielaanvraag van verzoeker bedrieglijk werd
bevonden en om deze reden door de Commissaris-generaal werd geweigerd. Hij stelt verder
dat de voormalige Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen het beroep van verzoeker
op 7 september 2006 ongegrond verklaarde, zodat aan verzoeker de hoedanigheid van
vluchteling werd geweigerd. Hij besluit daaruit dat de motieven van de eerste weigering tot
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erkenning van de hoedanigheid van vluchteling aldus vaststaan en derhalve geenszins nog
kunnen worden betwist.

4.6. De Raad volgt verweerder.
Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel “non bis in idem” dat er niet meermaals
geoordeeld wordt over eenzelfde zaak, is de Raad niet bevoegd om naar aanleiding van de
beoordeling van een tweede asielaanvraag, gegrond op nieuwe feiten, de beslissing met
betrekking tot de eerste aanvraag te beoordelen in beroep. Deze beslissing was het
voorwerp van de in de Belgische wetgeving bepaalde beroepsmiddelen en de bevoegdheid
van de Raad is te dezen beperkt tot de beoordeling van de in de tweede asielaanvraag
aangehaalde feiten én de mogelijke gevolgen hiervan bij een eventuele terugkeer naar het
land van herkomst.
Hetzelfde algemeen rechtsbeginsel impliceert echter ook dat de commissaris-generaal zijn
weigeringbeslissing in het kader van de tweede asielaanvraag van verzoeker, niet mag
steunen op feiten die zich hebben voorgedaan in het kader van de eerste asielaanvraag van
verzoeker.
De Raad gaat, in acht genomen wat voorafgaat, derhalve niet in op verzoekers argumenten
sub. 4.3 en 4.4.

4.7. In acht genomen wat voorafgaat sub. 4.6, neemt de Raad slechts volgende feiten in
overweging:
“[…]
Sedertdien vernam u dat de Dagestaanse autoriteiten u nog steeds zoeken in het kader van
de vervolgingen die u bij uw eerste asielaanvraag had aangehaald.
Zo vernam u dat uw broer werd opgepakt omwille van u. Uw vader regelde tegen betaling
van een steekpenning diens vrijlating.
In het algemeen is de lokale politie meermaals in uw ouderlijke woning binnengevallen op
zoek naar u.
Uw vader ried u dan ook aan zeker niet terug te keren. Hij vertelde u niet alles over wat er in
Dagestan gebeurd is, dit om u niet te verontrusten.
Intussen is uw vader op 23 januari 2007 aan een hartaanval overleden.
Kort voor diens overlijden stuurde uw vader u nog enkele documenten op.
Op 15 februari 2007 vroegen uw echtgenoot en u een tweede maal de vluchtelingenstatus
aan bij de Belgische autoriteiten.
In het kader van uw tweede asielaanvraag legt u volgende nieuwe documenten neer: een
parketconvocatie voor 15 augustus 2000, een medisch forensisch verslag van 18 mei 2000,
een bewijs dd.18.08.2000 van hospitalisatie van 18 juli 2000 tot 18 augustus 2000, een
enveloppe.
[…]”

4.8. In acht genomen wat voorafgaat sub. 4.6, neemt de Raad slechts volgend gedeelte van
de motivering van de bestreden beslissing in overweging:
“Allereerst dient erop te worden gewezen dat de asielmotieven die u in het kader van uw
tweede asielaanvraag aanhaalde (vervolgingen door de Dagestaanse autoriteiten om reden
van een verdenking van betrokkenheid bij de Tsjetsjeense rebellen) reeds werden besproken
bij de behandeling van uw eerste asielaanvraag, en dat de Commissaris-generaal toen al
geoordeeld heeft dat de desbetreffende asielverklaringen bedrieglijk zijn.
[…]
[…] vaststellingen werden gedaan die de geloofwaardigheid van deze door u genoemde
asielmotieven verder ondermijnen. […]
[…] dient het evenzeer ongeloofwaardig te worden genoemd dat uw echtgenote niet eens
weet welke vorm van identificatie u gebruikt heeft tussen de eerste inval, mei 2000, en de
tweede, juli 2003. Evenmin geloofwaardig is dat zij geen weet zou hebben van het door u
gebruikte vervangdocument dat u na confiscatie van uw paspoort verklaarde te hebben
verkregen en gebruikt (CGVS X tweede asielaanvraag, p.6).
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Aldus dient te worden geoordeeld dat de door u verklaarde asielmotieven bedrieglijk zijn.
Gelet op het gebrek aan geloofwaardigheid van de door u verklaarde vrees voor vervolging,
gezien u geen melding maakt van andere problemen in uw land van herkomst in geval van
een terugkeer, dient dan ook te worden geoordeeld dat in uw hoofde evenmin een reëel
risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire
bescherming, kan worden weerhouden.
De nieuwe door u neergelegde documenten (parketconvocatie, medisch forensisch verslag,
hospitalisatiebewijs, enveloppe, 2 foto's) vermogen niet de geloofwaardigheid van uw
verklaringen te herstellen gezien zij niet vermogen de vastgestelde tegenstrijdigheid van uw
verklaringen te verklaren of weerleggen.”

5.1. Verzoeker stelt dat een asielaanvraag slechts bedrieglijk is wanneer de kandidaat-
vluchteling bedrieglijke verklaringen heeft afgelegd die in totale tegenspraak zijn met
algemeen bekende feiten, of heeft getracht de Belgische asielinstanties te misleiden door
documenten voor te leggen die, na onderzoek omtrent hun authenticiteit, vals worden
beschouwd. Aangezien er, in zijn geval, van dergelijke zaken geen sprake is, meent
verzoeker dat de commissaris-generaal verzoekers asielaanvraag niet als bedrieglijk mocht
bestempelen, en het betrokken deel van de motivering van de bestreden beslissing aldus
feitelijke grondslag mist.

5.2. De Raad gaat niet in op deze polemiek. Aangezien in onderhavig geval geen
rechtsgevolgen werden verbonden aan de notie bedrieglijk, maakt het niet uit of verzoekers
asielaanvraag door de commissaris-generaal als ongeloofwaardig of daarentegen als
bedrieglijk werd beschouwd.

5.3. Verzoeker stelt dat de commissaris-generaal, door het nemen van de bestreden
beslissing, artikel 1 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951 heeft geschonden. Hij
stelt dat immers, door de commissaris-generaal, noch zijn identiteit, noch zijn Tsjetsjeense
origine, in vraag wordt gesteld, en laatstgenoemde er bovendien niet in geslaagd is de
verschillende elementen aan de basis van zijn asielrelaas te ontkrachten. Hij verwijst verder
naar mensenrechtenrapporten, in concreto het jaarrapport 2007 van de organisatie ‘Amnesty
International’ en het rapport dd. 15 maart 2004 van de Commissie van migratie, van
vluchtelingen en van bevolking van de Raad van Europa, naar een aantal beslissingen van
de voormalige Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen, in concreto de beslissingen
van 7 januari 2005, van 23 maart 2005 en van 1 maart 2005, en naar de UNHCR-
proceduregids, om te stellen dat er gevallen kunnen zijn waarin, rekening houdend met
bepaalde specifieke omstandigheden waarin een bepaalde groep (ras, sociale of religieuze)
zich bevindt, het enkele feit te behoren tot deze groep de vrees voor vervolging
rechtvaardigt, en dit voor de Tsjetsjeense burgers in de Russische Federatie het geval is.
Hij stelt tenslotte niet over een interne vluchtmogelijkheid te hebben beschikt binnen de
Russische Federatie en laat gelden dat de commissaris-generaal niet aantoont dat hij vóór
zijn aankomst in België, zou verbleven hebben op het grondgebied van een derde staat,
zonder er asiel aan te vragen.

5.4. Verweerder herhaalt dat het asielrelaas aangevoerd door verzoeker in het kader van zijn
eerste asielaanvraag bij beslissing van 7 september 2005 van de voormalige Vaste
Beroepscommissie voor de Vluchtelingen ongeloofwaardig werd verklaard, en dat deze
ongeloofwaardigheid vaststaat.
Hij stelt verder vast dat de door verzoeker aangebrachte nieuwe elementen in rechtstreeks
verband staan met verzoekers asielrelaas in het kader van zijn eerste asielaanvraag, maar
dat deze nieuwe elementen niet van die aard zijn om de ongeloofwaardigheid van dit
asielrelaas te herstellen.
Hij stelt ook dat de loutere verwijzing naar en neerlegging van rapporten van algemene aard
over de toestand van het land van herkomst, geen persoonlijke vervolging in de zin van de
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Vluchtelingenconventie aantoont, en dat de uitspraken van de Vaste Beroepscommissie
geen precedentwaarde hebben.
Hij besluit dat de commissaris-generaal wel degelijk heeft rekening gehouden met de
Tsjetsjeense etnische afkomst van verzoeker en de heersende toestand in Dagestan, maar
dat verzoeker er niet in slaagt de individualisering van de vrees aan te tonen, hetgeen een
essentieel element is bij het beoordelen van een asielaanvraag.

5.5. De Raad verwijst naar zijn argumentatie sub. 4.6 waarin reeds werd gesteld dat de
ongeloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas in het kader van diens eerste
asielaanvraag, bij beslissing van 7 september 2005 van de Vaste Beroepscommissie voor
Vluchtelingen, vaststaat.
De Raad stelt vast dat verweerder terecht opmerkt dat de nieuwe elementen, aangevoerd
door verzoeker in het kader van diens tweede asielaanvraag, in rechtstreeks verband staan
met dit ongeloofwaardig bevonden asielrelaas.
Het is (zie sub. 4.6) derhalve de taak van de Raad om na te gaan of deze nieuwe elementen
de geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas kunnen herstellen.
De Raad stelt vast dat verzoeker, in het kader van zijn tweede asielaanvraag, als nieuwe
elementen aanvoert (zie sub. 4.7):

- hij heeft vernomen dat hij nog steeds gezocht wordt door de Dagestaanse
autoriteiten,

- hij heeft vernomen dat zijn broer werd opgepakt,
- hij heeft vernomen dat de lokale politie meermaals is binnengevallen in zijn ouderlijke

woning,
- zijn vader is aan een hartaanval overleden,
- hij heeft van zijn vader, voor diens overlijden, nog vier documenten doorgestuurd

gekregen: een parketconvocatie voor 15 augustus 2000, een medisch forensisch
verslag van 18 mei 2000, een bewijs dd. 18 augustus 2000 van hospitalisatie van 18
juli 2000 tot 18 augustus 2000, en een enveloppe,

- hij legt 2 foto’s voor.

De Raad stelt vooreerst vast dat de betrokken vier documenten niet gesteld zijn in de taal
van de rechtspleging en niet vergezeld zijn van een voor eensluidend verklaarde vertaling,
zodat de Raad ze, in toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december
2006 houdende de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, niet in
overweging neemt. De twee foto’s die verzoeker voorlegt, bevatten geen aanwijzing van een
gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.
De Raad stelt daarnaast vast dat de overige nieuwe elementen, aangevoerd door verzoeker,
niet gestaafd zijn door enig bewijs en verzoeker ze slechts “vernomen” heeft. Deze
elementen kunnen dan ook niet anders worden beschouwd dan als loze beweringen, die
zeker niet van die aard zijn om de ongeloofwaardigheid, die vaststaat ingevolge hoger
vermelde beslissing van de voormalige Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen, om
te buigen.
De Raad meent dan ook dat de Commissaris-generaal aldus terecht besloot dat verzoeker
niet aannemelijk maakt een gegronde vrees te koesteren in de zin van de
Vluchtelingenconventie van 28 juli 1951.
Volledigheidshalve, stelt de Raad verder dat verweerder terecht stelt dat beslissingen van de
voormalige Vaste Beroepscommissie in de huidige continentale rechtstraditie geen
precedentwaarde hebben en dat een verwijzing naar algemene rapporten niet volstaat om
aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd.
Deze vrees voor vervolging dient immers in concreto te worden aangetoond en verzoeker
blijft hier in gebreke (R.v.St., nr. X van 9 juli 2003; R.v.St., nr. X van 15 december 2004).
Daarnaast bevat de proceduregids van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen geen
afdwingbare rechtsregels zodat verzoeker er niet op kan steunen om tot de onwettigheid van
de bestreden beslissing te besluiten.
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De laatste opmerking van verzoeker mist ten slotte, in het licht van het voorgaande, en in het
licht van onderhavig geval, relevantie.

5.6. Verzoeker legt ter terechtzitting nog twee documenten neer, zijnde volgens zijn
verklaring twee oproepingsbrieven door de politie gestuurd naar zijn thuisadres in zijn land
van herkomst.

5.7. Verweerder merkt op dat deze documenten niet gesteld zijn in de taal van de
rechtspleging en niet vergezeld zijn van een voor eensluidend verklaarde vertaling, en vraagt
overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de
rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, deze niet in overweging te
nemen.

5.8. De raad stelt vast dat deze oproepingsbrieven in het Russisch zijn gesteld, niet
vergezeld zijn van een voor eensluidend verklaarde vertaling en beslist derhalve
overeenkomstig voormeld artikel 8, deze niet in overweging te nemen.

6.1. Verzoeker vraagt in ondergeschikte orde om de toekenning van de subsidiaire
beschermingsstatus.
Hij verwijst hiertoe naar de zware schendingen van het recht op leven, en meer bepaald de
“verdwijningen” van mannen tussen 18 en 40 jaar, begaan door de actoren van het conflict in
Tsjetsjenië, die hebben geleid tot een veroordeling van Rusland door het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens, en stelt tot deze categorie te behoren. Hij staaft zijn verwijzing met
het “Country Summary”-rapport van de organisatie “Human Rights Watch” van januari 2006.
Deze elementen in acht genomen, stelt verzoeker een reëel risico te lopen van ernstige
bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in
het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict en om te worden gefolterd
of een onmenselijke of vernederende behandeling te ondergaan, zoals vermeld in artikel 3
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
fundamentele vrijheden.
Hij verwijst tenslotte nog naar rechtspraak van de voormalige Vaste Beroepscommissie voor
Vluchtelingen, in concreto de beslissing van 4 maart 2005, om te stellen dat Tsjetsjenen over
geen intern vluchtalternatief beschikken binnen de Russische Federatie, en naar het rapport
‘Recommendations sur le traitement des déplacés internes, demandeurs d’asile et réfugiés
tchétchènes en Europe’ van de Europese Raad voor vluchtelingen, om te stellen over geen
intern vluchtalternatief te beschikken in Ingoeshetië.

6.2. Verweerder wijst erop dat verzoeker, ondanks de verwijzing naar de situatie in de
noordelijke Kaukasus en Tsjetsjenië en het voorgelegde rapport van de organisatie ‘Human
Rights Watch’, niet aannemelijk maakt dat er in Dagestan een situatie heerst van willekeurig
geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van
artikel 48/4, §2, c van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

6.3. De Raad herhaalt vooreerst dat beslissingen van rechtscolleges in de huidige
continentale rechtstraditie geen precedentwaarde hebben en dat een verwijzing naar
algemene rapporten niet volstaat om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst
een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van
subsidiaire bescherming. Deze vrees voor vervolging dient immers in concreto te worden
aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke (R.v.St., nr. X van 9 juli 2003; R.v.St., nr. X
van 15 december 2004).
De Raad stelt daarnaast eveneens vooreerst dat verzoekers verwijzing naar artikel 3 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden niet relevant is. Het louter declaratief karakter van de bevoegdheid van de Raad,
dit wil zeggen het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling zonder een
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verwijderingsmaatregel te nemen, laat ter zake immers niet toe tot een beoordeling over te
gaan (R.v.St., X, nr. X, 26 mei 2003).

De Raad wijst er vervolgens op dat hierboven, sub. 5.5, reeds werd gesteld dat verzoekers
asielrelaas ongeloofwaardig is. De Raad meent dat verzoeker 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 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.

De subsidiaire beschermingsstatus kan echter worden verleend indien het aannemelijk is dat
verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende
uit het ongeloofwaardige asielrelaas.

De Raad stelt vast dat verzoeker afkomstig is van X, gelegen in Dagestan (zie
verhoorverslag van 9 september 2005, rubriek 5; verhoorverslag van 20 februari 2007,
nr.11), maar in zijn verzoekschrift louter ingaat op de algemene situatie in Tsjetsjenië.
Hij maakt dan ook niet aannemelijk dat er in Dagestan een situatie heerst van willekeurig
geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van
artikel 48/4, §2, c, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; de Raad
beschikt hiertoe evenmin over enige aanwijzing.

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 uitgesproken te Brussel in openbare terechtzitting op 25 oktober 2007 door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. P. BREYNE, toegevoegd griffier,

De griffier, De voorzitter,

P. BREYNE M. BONTE


