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nr. 36 536 van 22 december 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 27 juli 2009 heeft

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

16 juni 2009.

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 met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 22 september 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 oktober

2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. VAN VAERENBERGH, die verschijnt voor de verzoekende

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas als volgt:

“U verklaarde zich een Russisch staatsburger van Tsjetsjeense origine, afkomstig uit de stad Khasavyurt

te Dagestan.

In 2000 stierf uw broer S., die bij het leger van Maschadov was geweest, nadat hij door de Dagestaanse

politie hard was aangepakt.

Op 22 juli 2004 werd u thuis gearresteerd en gedurende 20 dagen vastgehouden in een cel van de

GOVD te Khasavyurt. Dit gebeurde omwille van uw beroepsactiviteiten ( meubelmaker) in Grozny

(Tsjetsjenië) in 1999 en in de periode 2003-2004. Omdat u daardoor vaak de grens tussen Tsjetsjenië

en Dagestan moest passeren, werd u ervan beschuldigd banden te hebben met rebellen en zelf ook

rebel te zijn. U werd vrijgelaten op voorwaarde dat u Dagestan niet zou verlaten en nadat uw familie

2.000 dollar losgeld had betaald.
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In mei 2005 verkocht u uw wagen aan uw kennis Su. Nadat deze de helft betaald had, mocht hij over uw

auto beschikken. Hij zou u 10 dagen later de andere helft betalen, maar contacteerde u pas 15 dagen

later opnieuw. Jullie spraken af bij de ingang van de school in uw buurt, waar hij en nog een andere

persoon u opwachtten in de verkochte wagen. Omdat hij u nog steeds niet de resterende helft had

betaald maakten jullie ruzie. U eiste uw auto terug, maar Su. zei dat dat niet mogelijk was, omdat er

wapens in de auto lagen. Op dat ogenblik hoorde u een politiewagen naderen, waarop Su. zei dat u

moest weglopen, hetgeen u ook deed. Er werd een paar keer naar u geschoten, maar u kon toch

ontsnappen.

U dook gedurende enkele maanden onder.

Later vernam u van familieleden dat deze politiewagen bestuurd werd door Tsjetsjenen, die uw wagen al

van in Tsjetsjenië achtervolgd hadden.

Verschillende politiediensten kwamen langs bij uw moeder, waarbij ze naar u vroegen.

Daarom besloot u Dagestan te verlaten: u reisde per wagen naar Kiëv en later Oezjgorod in Oekraïne.

Vandaar ging u te voet naar Polen, waar u aan de grens werd tegen gehouden.

Op 9 juli 2005 diende u een asielaanvraag in bij de Poolse autoriteiten, als gevolg waarvan u een

verblijfsvergunning kreeg.

Maar omdat u ondertussen uw toekomstige vrouw via het internet had leren kennen, en zij in België

woonde, besloot u Polen te verlaten en naar België te reizen.

Op 21 september 2006 diende u voor de eerste keer een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten.

Op 19 december 2006 besloot de Dienst Vreemdelingenzaken tot een beslissing van weigering van het

verblijf, met bevel om het grondgebied te verlaten. België bleek immers niet verantwoordelijk voor uw

asielaanvraag. U diende geen beroep in tegen deze beslissing, maar bleef wel in België.

Op 2 mei 2007 huwde u in België met A. M., Russisch staatsburger van Tsjetsjeense origine.

In juli 2007 vernam u van uw broer, die bij uw moeder in Khasavyurt woonde,dat uw moeder ernstig ziek

was.

Daarom besloot u terug te keren naar Dagestan. U reisde naar Aken (Duitsland), waar u overstapte op

een vrachtwagen die u naar Kiëv in Oekraïne bracht. Daar kwam uw oom M.l u ophalen met de auto en

bracht u naar Khasavyurt. U ging terug thuis wonen en vanaf oktober werkte u als hulp van de bewaker

op de middelbare school nr. 14 te Khasavyurt.

In december 2007 kwam de politie bij u thuis langs. U was op dat moment niet aanwezig, maar werd

door uw broer verwittigd van hun komst. Omdat de politie op zoek was naar u, keerde u niet meer terug

naar huis, maar ging naar uw tante L.. U verbleef tot uw vertrek uit Dagestan afwisselend bij haar en bij

vrienden.

U besloot later opnieuw het land te verlaten en op 21 april 2008 werd u door uw oom M. per auto naar

Kiëv (Oekraïne) gebracht. Daar stapte u over in een vrachtwagen, die u naar België bracht.

U kwam aan op 25 april 2008 en vroeg op 29 april 2008 voor de tweede keer asiel aan bij de Belgische

autoriteiten.

In het kader van uw tweede asielaanvraag legt u de volgende documenten voor: uw intern paspoort,

geboorteakte, rijbewijs en werkboekje, alsook vier convocaties. Verder legde u ook uw attest van

immatriculatie voor, uw huwelijksakte en de geboorteakte van uw dochter M.”

Verzoeker betwist deze beschrijving niet.

1.2. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“Vooreerst moet er worden gewezen op het feit dat u in België huwde met A. M. A. en ondertussen het

vaderschap van haar dochter M. officieel erkende.

U verklaarde dat u uw echtgenote leerde kennen, toen u nog in Polen in de asielprocedure was.

U verklaarde dat zij al naar België kwam, toen ze 12 of 13 jaar was. Zij en haar gezin zouden de

vluchtelingenstatus hebben gekregen, als gevolg van hun asielaanvraag (CGVS p. 4). Ondertussen

heeft zij de Belgische nationaliteit aangenomen, waardoor haar vluchtelingenstatus de facto heeft

opgehouden te bestaan.

Hoe dan ook blijkt uit uw verklaringen dat uw asielrelaas op geen enkele manier verband houdt, met de

redenen waarom zij en haar gezin hun land van herkomst zijn ontvlucht. Bijgevolg moet uw

asielaanvraag dan ook individueel beoordeeld worden.
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Er dient te worden benadrukt dat u op 28 februari 2006 door Polen een beschermende status werd

toegekend. Deze beslissing werd bovendien in beroep op 27 april 2006 bevestigd.

Tot het bewijs van tegendeel, wordt u dus geacht te genieten van de bescherming van Polen ten

aanzien van uw land van herkomst, de Russische Federatie. Indien u een nieuwe asielaanvraag in

België heeft ingediend, bent u dan ook gehouden om te bewijzen dat de bescherming die u door Polen

werd verleend, heeft opgehouden te bestaan.

In casu, heeft u dit echter niet op afdoende wijze aangetoond.

Immers, u verklaarde dat u Polen vrijwillig had verlaten, om te huwen met uw huidige echtgenote (CGVS

p. 4-5, p.8). U verklaarde eveneens niet meer te willen terugkeren naar Polen, omdat u vreesde van

daar naar de Russische Federatie te worden gedeporteerd. Een advocaat zou u dat gemeld hebben,

toen u tot een maand gevangenisstraf veroordeeld werd omdat u de Poolse grenzen op illegale wijze

had overschreden. U gaf ook aan dat uw verblijfsvergunning niet meer geldig was, en dat – zelfs indien

deze nog wel geldig was geweest – u hoe dan ook door de Poolse autoriteiten gedeporteerd zou

kunnen worden (CGVS p. 9-10).

Hierbij dient eerst en vooral te worden opgemerkt dat u geen enkel bewijs voorlegt met betrekking tot

deze gevangenisstraf, noch betreffende het dreigement om u te deporteren. U heeft deze dreigementen

ook enkel via uw advocaat en een andere vrouw gehoord, maar heeft zich hierover niet grondig

geïnformeerd.

Bovendien hebben de Poolse asieldiensten ondertussen laten weten dat u nog steeds kan genieten van

uw beschermende status, hetgeen uiteraard impliceert dat u nog steeds op de bescherming van Polen

kan rekenen (zie informatie in het administratief dossier).

Gezien bovenstaande vaststellingen moet er worden besloten dat er in uw hoofde geen vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

in het geval van een terugkeer naar uw land van herkomst, worden vastgesteld.

De door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet beïnvloeden. Uw intern

paspoort, rijbewijs, geboorteakte en werkboekje bieden immers louter persoonlijke identiteitsgegevens

die niet worden betwist. De geboorteakte van uw dochter M., uw huwelijksakte en uw Belgisch attest van

immatriculatie hebben betrekking op uw leven hier en verwijzen op geen enkele manier naar de door u

ingeroepen asielmotieven.”

1.3. De Commissaris-generaal weigert aan verzoeker de erkenning van de status van vluchteling en de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert een schending aan van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen juncto

artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en van artikel 48/4 van dezelfde wet.

Hij benadrukt dat door de Dienst Vreemdelingenzaken werd beslist dat België verantwoordelijk is voor

de behandeling van zijn asielaanvraag, zodat deze dan ook ten gronde moet worden onderzocht door

de Commissaris-generaal, en laatstgenoemde zijn asielaanvraag dus niet kan weigeren door

eenvoudigweg te verwijzen naar zijn status van getolereerd verblijf in Polen.

Hij merkt op dat deze mogelijkheid bovendien geen enkele steun vindt in de vreemdelingenregelgeving,

en zijn status van getolereerd verblijf in Polen slechts een tijdelijk verblijfsrecht verschaft en niet

dezelfde bescherming biedt als de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus.

Hij voegt hier aan toe dat zijn status van getolereerd verblijf opnieuw zal worden onderzocht bij

terugkeer naar Polen, daar hij zijn verblijfskaart niet heeft verlengd bij zijn vertrek uit Polen en hij deze

kaart in België zelfs is verloren.

Hij stelt dat dit onderzoek echter zal leiden tot een intrekking van zijn status van getolereerd verblijf in

Polen, daar de Poolse wetgeving bepaalt dat de status van getolereerd verblijf wordt ingetrokken

wanneer de houder van deze status het grondgebied van Polen definitief heeft verlaten en/of hij zich

opnieuw heeft gevestigd in zijn land van herkomst.

Hij stelt dat deze wetgeving op hem toepassing zal vinden, aangezien hij naar België is gereisd en hij

vóór zijn komst naar België een aantal maanden naar Dagestan is teruggekeerd. Hij staaft dit risico van

intrekking van zijn status van getolereerd verblijf in Polen door een e-mail van 22/07/2009 van een

medewerker van “The Halina Niec Legal Aid Center” en een rapport getiteld “Tolerated Stay: A Tolerable

Policy” van 2006 van de organisatie “Humanity in Action”. Hij meent dat “het moge duidelijk zijn uit het
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gebrek aan omstandig antwoord van het Poolse Office for Refugees dat de Poolse diensten zich beperkt

hebben tot een oppervlakkige controle in hun databank, zonder echter de effectieve voortgezette

toepasselijkheid van deze status in het licht van de individuele omstandigheden van verzoeker te

hebben nagegaan”.

Hij laat gelden dat hij een vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 48/3 van de voormelde wet

van 15 december 1980 en/of een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van

dezelfde wet, en dat bijgevolg van hem de status van vluchteling dient te worden erkend, in

ondergeschikte orde hem de subsidiaire beschermingsstatus moet worden toegekend.

Hij stelt dat de Commissaris-generaal bij de behandeling van zijn asielaanvraag de hoorplicht en de

zorgvuldigheidsverplichting niet heeft geëerbiedigd, aangezien hij niet werd geconfronteerd met het

motief van de bestreden beslissing en hij “heeft nagelaten om de relevante situatie van verzoeker

volledig aan te geven toen zij om nadere inlichtingen vroeg bij het Poolse Office for Refugees (o.m. niet-

vermelding van de tijdelijke terugkeer in 2007 van verzoeker naar Dagestan)”.

2.2. De Raad merkt op dat, met toepassing van artikel 48/5 van de voormelde wet van 15 december

1980, internationale bescherming, onder de vorm van de erkenning van de status van vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980 juncto artikel 1, A(2) van het Verdrag

van Genève van 28 juli 1951 en de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van

artikel 48/4 van de voormelde wet van 15 december 1980, slechts mag worden geboden bij gebrek aan

bescherming. De Raad dient hierbij uit te gaan van de situatie zoals deze voorligt op het ogenblik van

zijn uitspraak.

De vraag van de Commissaris-generaal aan de Poolse asielinstanties (zie het Cedoca-

antwoorddocument van 5 mei 2009 met referte ‘POL2009-018w’, stuk 23 van het administratief dossier)

betreft dan ook de kern van de zaak, met name of verzoeker al dan niet een beschermingsstatus geniet

in Polen.

De niet-vermelding in voormelde vraag van de door verzoeker beweerde tijdelijke terugkeer naar

Dagestan in de tweede helft van het jaar 2007 is niet relevant vermits dit een blote bewering van

verzoeker betreft.

Aangezien de Poolse autoriteiten in antwoord op deze vraag aangaven dat verzoeker nog steeds de

status van getolereerd verblijf en dus een beschermingsstatus geniet in Polen, besloot de Commissaris-

generaal, met toepassing van artikel 48/5 van de voormelde wet van 15 december 1980, terecht dat van

hem niet de status van vluchteling kan worden erkend en hem evenmin de subsidiaire

beschermingsstatus kan worden toegekend.

Verzoekers verwijzingen naar de verschilpunten tussen deze status en de

vluchtelingenstatus/subsidiaire beschermingsstatus zijn niet relevant aangezien artikel 48/5 van de

voormelde wet van 15 december 1980 bescherming omschrijft als “redelijke maatregelen tot voorkoming

van vervolging of het lijden van ernstige schade, onder andere door de instelling van een doeltreffend

juridisch systeem voor opsporing, gerechtelijke vervolging en bestraffing van handelingen die vervolging

of ernstige schade vormen” en verzoeker niet aannemelijk maakt dat de status van getolereerd verblijf in

Polen dergelijke maatregelen niet zou omvatten.

Opgemerkt wordt dat deze beslissing van de Commissaris-generaal een beslissing ten gronde is.

Verzoeker maakt zijn loutere beweringen over een eventuele intrekking van zijn beschermingsstatus niet

aannemelijk en evenmin brengt hij een bewijs bij dat deze bescherming, die hem verleend werd omwille

van moeilijkheden in Dagestan en die nog bevestigd werd door voormeld Cedoca-antwoorddocument

van 5 mei 2009, niet meer geldt.

Geen enkele rechtsnorm verplicht de Commissaris-generaal de motieven, op grond waarvan hij

voornemens is een asielaanvraag af te wijzen, vooraf ter kennis te brengen van de asielzoeker.

Wat de aangevoerde schending van de hoorplicht betreft, houdt deze als beginsel van behoorlijk

bestuur in dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op zijn

persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de

gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen (RvS 15 februari 2007,

nr. 167.887). Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door een verzoeker gevraagd

voordeel te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar deze niet zijn gesteund op een

tekortkoming van de betrokkene (RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; I. OPDEBEEK, “De hoorplicht” in

Beginselen van behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247).
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De bestreden beslissing is niet gestoeld op een persoonlijke tekortkoming van verzoeker, maar houdt

een weigering in van een door hem gevraagd voordeel, m.n. de erkenning van de status van vluchteling

of de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de Commissaris-generaal op zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden

en deze te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 1 oktober 2003, nr. 123.728). Uit het administratief

dossier blijkt dat verzoeker op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werd

gehoord, waarbij hij de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te

zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij zich laten bijstaan door een

advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Russisch machtig is. Aldus werd zorgvuldig

gehandeld.

Verzoekers aangevoerde schendingen van de hoorplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel worden,

gelet op het voorgaande, niet aangenomen.

De Raad oordeelt derhalve dat verzoeker 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 verzoeker noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel

48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking worden genomen.

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 tweeëntwintig december tweeduizend en

negen door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

dhr. M. BONTE, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. J. BIEBAUT, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


