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nr. 43 081 van 6 mei 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 21 november 2009

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

staatlozen van 21 oktober 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 13 januari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 februari

2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BUYSSE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van

attaché B. BETTENS, 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:

“Volgens uw verklaringen bent u een Russisch staatsburger van Tsjetsjeense origine, afkomstig uit

Solnetchnoye (Khassavyurtovski-district, Dagestan), waar u uw permanente propiska (registratie) had.

U bent gehuwd met G.B. (O.V. 6.041.589).

Op 17 december 2006 trok u naar Baku (Azerbeidzjan) om inkopen te doen. Zoals gewoonlijk belde u

de dag nadien, bij uw aankomst, uw zus, A.M. (O.V. 6.023.173), die bij u thuis inwoonde. Toen zij de

telefoon niet beantwoordde, belde u de broer van uw echtgenoot. Hij vertelde dat uw zus die ochtend

door onbekenden was meegenomen, waarop u meteen terugkeerde naar Dagestan, waar uw

schoonbroer u naar Yarekchu bracht. U vernam later dat uw zus ondervraagd werd over uw echtgenoot.

Op 19 december 2006 vernam u van K., de neef van uw echtgenoot, dat uw echtgenoot de vorige dag

door onbekenden in Tsjetsjenië was meegenomen. Uw echtgenoot was toen in Tsjetsjenië aan het

werk. K. bracht u en de kinderen naar familie in Pyatigorsk, waar vijf dagen later uw echtgenoot

aankwam. Hij was door de familie vrijgekocht. Om het nodige geld te verzamelen, had de familie jullie

woning verkocht.
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Na ongeveer een week werd ook uw zus vrijgelaten en trok zij naar België, waar ze op 3 januari 2007

een asielaanvraag indiende.

Begin februari 2007 verliet uw echtgenoot samen met jullie zoon Y.P., richting België, waar hij op 7

februari 2007 asiel vroeg.

Uit financiële overwegingen en omdat u zwanger was, bleef u achter in Pyatigorsk. Sinds het vertrek van

uw echtgenoot heeft u persoonlijk geen problemen meer gehad. U vermoedt dat uw echtgenoot gezocht

wordt omwille van een naamgenoot in uw dorp. U weet echter niet waarom deze persoon gezocht wordt

door de autoriteiten.

In augustus 2008 verliet u samen met uw twee minderjarige kinderen de Russische Federatie, richting

België, waar u op 20 augustus 2008 aankwam en de volgende dag asiel vroeg.

U bent in het bezit van uw intern paspoort, d.d 6 februari 2008 (uitgereikt te Khassavyurt), uw

geboorteakte en die van uw zoon A., een duplicaat van de geboorteakte van uw zoon B. en een

duplicaat van uw huwelijksakte.”

Verzoekster betwist deze beschrijving niet.

1.2. De motivering van de bestreden beslissing luidt:

“Uit uw opeenvolgende verklaringen blijkt dat u uw asielaanvraag steunt op dezelfde motieven als

diegenen die door uw echtgenoot, G.B., in het kader van zijn asielaanvraag werden uiteengezet.

Inzake de asielaanvraag van uw echtgenoot nam ik op 25 oktober 2007 een beslissing tot weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, die luidt als volgt:

"Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent 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. Er dient vooreerst te worden opgemerkt dat

een aantal elementen met betrekking tot de door u uiteengezette reisweg en de daarbij gebruikte

reisdocumenten de geloofwaardigheid van de omstandigheden van uw vertrek uit Dagestan en van uw

vluchtrelaas ernstig ondermijnen. Zo verklaarde u over land vanuit Dagestan naar Pyatigorsk (Kraj

Stavropol), en van daaruit naar Moskou en verder met een bus via vermoedelijk Wit-Rusland, Polen en

Duitsland naar België te zijn gereisd. Tijdens uw reis van Moskou naar België zou de chauffeur van de

bus waarschijnlijk in het bezit zijn geweest van een vals internationaal paspoort voor u. U vermoedt dit

omdat uw neef in Pyatigorsk pasfoto's van u liet maken en zei dat deze dienden voor de aanmaak van

uw reisdocumenten. U kreeg deze reisdocumenten/paspoort evenwel nooit te zien. U bleek evenmin op

de hoogte te zijn van een eventuele valse naam gebruikt in deze reisdocumenten. U bent evenmin op

de hoogte van het feit of deze reisdocumenten voorzien waren van een visum. Over dit alles werd u op

geen enkel moment ingelicht, noch door uw neef noch door de chauffeur/smokkelaar die u vergezelde

tijdens deze reis naar België. De enige instructies die u kreeg waren dat u tijdens deze reis de chauffeur

diende te volgen en gehoorzamen. Op geen enkel ogenblik tijdens deze reis van Moskou naar België

hield u deze reisdocumenten in uw handen (CGVS, p. 10 en 11). Uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratieve

dossier blijkt nochtans dat niet-EU burgers bij binnenkomst van de Schengenzone in het bezit dienen te

zijn van een geldig reisdocument en/of geldig Schengenvisum. Zij worden bovendien onderworpen aan

strenge individuele identiteitscontroles waarbij de mogelijkheid bestaat om grondig te worden

ondervraagd over identiteit, reisdocumenten en reisbedoelingen. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat u

deze reisdocumenten nooit persoonlijk in handen zou gehad hebben en bijgevolg dus ook dat u niet op

de hoogte zou zijn van de aard van deze documenten die u zou hebben gebruikt om de Schengenzone

te betreden, alsook dat u niet zou zijn ingelicht over de gegevens (persoonsgegevens, visum, etc) in

deze documenten. Gelet op het grote risico tijdens grenscontroles hierover ondervraagd te worden, kan

er van u verwacht worden dat u hieromtrent meer details zou kunnen geven. U kon uw reisweg evenmin

met enig stuk staven. Hier kan nog aan worden toegevoegd dat het weinig geloofwaardig is dat u niet

weet waar ergens u tijdens uw reis van Moskou naar België gecontroleerd werd, te meer daar u zich wel

nog herinnert hoe vaak en in welke omstandigheden u gecontroleerd werd (CGVS, p.11).

Voorts dient te worden gesteld dat het ook weinig geloofwaardig is dat u vanuit Dagestan over de weg

met een privé-voertuig naar Pyatigorsk (Kraj/regio Stavropol) vertrok, zonder in het bezit te zijn van een

geldig binnenlands paspoort of een ander identiteitsdocument waaruit uw toenmalig registratie-adres

blijkt. Uit de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie blijkt immers dat in de Russische

Federatie een identificatieplicht bestaat en dat iedereen ouder dan 14 jaar zich te allen tijde dient te

kunnen legitimeren aan de hand van een binnenlands paspoort of enig andere identiteitsdocument,
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waar zowel een foto als de naam van de houder op vermeld staan en tevens informatie wordt gegeven

over deze persoon (persoonsgegevens, registratieadres, etc).

Tot slot dient te worden vastgesteld dat u geen enkel begin van bewijs/document kan voorleggen

waaruit blijkt dat u tot voor uw komst naar België (permanent) in Dagestan was geregistreerd en/of heeft

verbleven. U bent enkel in het bezit van uw rijbewijs, uitgereikt in 2003, de geboorteakte van uw zoon,

uitgereikt in 2001 en een attest van de dorpsadministratie van Solnetsoye waarin staat dat u daar op

een niet nader omschreven tijdstip gewoond heeft. Hieruit blijkt geenszins dat u de laatste jaren effectief

in Dagestan hebt gewoond. U bent niet in het bezit van uw binnenlands paspoort of enig ander

document waaruit uw registratie en/of uw werkelijke verblijfssituatie zou kunnen blijken. Dit zou volgens

uw verklaringen bij uw aanhouding op 19 december 2006 zijn ingehouden en u zou dit nooit hebben

teruggekregen (DVZ, vraag 41 en CGVS, p. 2).

Tevens dient gewezen te worden op tegenstrijdigheden en onwaarschijnlijkheden in uw opeenvolgende

verklaringen die de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas eveneens ernstig ondermijnen. Zo stelde u

zowel tijdens uw gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken (gehoorverslag DVZ, vraag 41) als in uw

vragenlijst gericht aan het Commissariaat-generaal, dd. 9 maart 2007, dat uw schoonzus, Alieva Mariat

(O.V. 6.023.173), op 18 december 2006 tijdens een huiszoeking bij u thuis door de Dagestaanse politie

werd opgepakt en dat elk nieuws met betrekking tot haar verdere lot u sindsdien onbekend is. U vernam

enkel nog van uw vader dat haar neven zich bezighouden met haar vrijlating. Aanvankelijk herhaalde u

deze verklaringen tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal en gevraagd of ze ondertussen

reeds vrijgelaten werd, antwoordde u dit niet te weten (CGVS, p. 7). Vervolgens nogmaals gepolst naar

het lot van uw schoonzus en of u ondertussen dan geen enkel nieuws meer over haar ontvangen had,

stelde u plots een drietal dagen geleden toevallig van een andere Tsjetsjeen hier in België vernomen te

hebben dat uw schoonzus in hetzelfde opvangcentrum als deze persoon in Luik verbleef (CGVS, p. 8).

Vervolgens belde uw schoonzus u op en vertelde zij u dat zij reeds na één week of acht dagen door de

politie in Dagestan werd vrijgelaten en eind december 2006 naar België was gekomen. Verdere details

over haar arrestatie, detentie en reisweg hebben jullie nog niet besproken (CGVS, p. 8 en 9).

Geconfronteerd met deze opmerkelijke tegenstrijdigheid in uw opeenvolgende verklaringen, kwam u met

de weinig overtuigende verklaring dat het hier een misverstand betreft en u dit reeds voorheen wou

aanhalen (CGVS, p. 8). Hier kan nog aan worden toegevoegd dat het wel heel weinig logisch en

geloofwaardig is dat u voordien dan niet door uw eigen familie - waarmee u zowel tijdens uw verblijf in

Pyatigorsk als na uw aankomst in België contact onderhield - op de hoogte werd gebracht van haar

vrijlating en haar vlucht naar België. Het betreft hier toch een heel belangrijk element in uw asielrelaas:

de arrestatie van uw schoonzus lag mee aan de basis van uw beslissing Dagestan te ontvluchten. U

legde tevens weinig logische verklaringen af over het doen en laten van de Dagestaanse politie op 18

december 2006 tijdens de huiszoeking bij u thuis. Zo verklaarde u van uw vader vernomen te hebben

dat de politie tijdens deze huiszoeking naar u op zoek was, de reden waarom zij naar u zochten toen

niet aan uw schoonzus Mariat meedeelden, en zij toen evenmin een huiszoekingsbevel toonden (DVZ,

vraag 41). U kon evenwel geen duidelijke uitleg geven over hoe uw vader aan deze informatie is

geraakt. Luidens uw verklaringen was Mariat immers de enige persoon die op dat ogenblik aanwezig

was in uw woning (DVZ, vraag 41 en CGVS, p. 7 en 8).

Het blijft ook zeer onduidelijk waarom de Kadyrovcy het op uw persoon hadden gemunt en u van

samenwerking met Tsjetsjeense rebellen verdachten. U legde hieromtrent slechts vage en weinig

overtuigende verklaringen af. Zo hadden zowel u als uw naaste familieleden op geen enkel moment in

het verleden ooit hulp verleend aan dit Tsjetsjeense verzet en was er niets in uw persoonlijk verleden

waarvan u denkt dat dit in verband zou kunnen worden gebracht met Tsjetsjeense strijders (CGVS, p. 4

en 5). U kan slechts vermoeden dat ze u oppakten omdat er in uw dorp een gezin woont met quasi

dezelfde familienaam als u (Gaurbekov) en wiens zoon Aswad gezocht werd door de autoriteiten.

Mogelijks werd u voor iemand van deze familie aanzien (DVZ, vraag 41 en CGVS, p. 5). Dit is evenwel

slechts hypothetisch en niet gebaseerd op enig objectief gegeven. Zo werd tijdens uw detentie op geen

enkel moment naar deze familie verwezen. Bovendien is het bevreemdend dat u gedurende een zestal

dagen door Kadyrovci zwaar werd gefolterd omdat ze u ervan verdachten hulp te hebben verleend aan

Tsjetsjeense strijders, maar dat zij u op geen enkel moment meedeelden welke concrete feiten ze u ten

laste legden. Er werden u tijdens deze periode evenmin concrete vragen gesteld en u werd ook niet

onder druk gezet bekentenissen af te leggen (CGVS, p. 5). Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u na

uw vrijlating geen enkele poging heeft ondernomen om uw zaak bekend te maken en/of om informatie in

te winnen over de reden van uw arrestatie en detentie. Zo liet u na zowel de Dagestaanse autoriteiten,

mensenrechtenorganisaties, als de media in te lichten over deze gebeurtenissen (CGVS, p. 6). U heeft



RvV X - Pagina 4 van 11

ook geen weet van de tussenkomst van een advocaat in uw zaak (CGVS, p. 6). Uw nalaten iets te

ondernemen is uiterst bevreemdend te noemen.

U legde tot slot evenmin enig (begin) van bewijs neer ter staving van de door u aangehaalde

vervolgingsfeiten.

Gezien bovenstaande vaststellingen kan dan ook geen geloof worden gehecht worden aan uw

vluchtrelaas.

De door u neergelegde documenten zijn niet van die aard bovenstaande vaststellingen te doen wijzigen.

Zij bevestigen enkel de identiteit en geografische afkomst van u en uw zoon, die op geen enkel moment

worden betwist."

Wat betreft de situatie van de etnische Tsjetsjenen in Dagestan dient gesteld dat uit de informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier is

gevoegd, blijkt dat in het licht van de algemene veiligheidssituatie eenieder die gelieerd wordt met de

rebellenbeweging, ongeacht de etnie, een risico loopt op problemen met de autoriteiten. De

rebellenbeweging bestaat reeds lang niet meer overwegend uit Tsjetsjenen, maar wordt nog regelmatig

gelinkt met de rebellie in Tsjetsjenië, zonder dat dit echter resulteert in acties tegen of een vervolging

van deze bevolkingsgroep omwille van hun Tsjetsjeense etnie. Daarom kan de loutere Tsjetsjeense

origine niet volstaan voor de toekenning van het statuut van vluchteling zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie.

Wat de vraag naar de toepassing van art.48/4, §2 c) van de Vreemdelingenwet ten slotte betreft, blijkt

uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratieve dossier is gevoegd, dat een deel van het aanwezige geweld geen verband houdt met de

rebellie die zich in Dagestan manifesteert. Wat de rebellie betreft, dient te worden opgemerkt dat deze in

de periode augustus en september 1999 uitmondde in een grootschalig militair treffen tussen de

rebellen en de autoriteiten in de Botlikh-, Kadar- en Novolak-regio. Sindsdien is er geen sprake meer

van een open oorlog. De huidige situatie kenmerkt zich tegenwoordig door een ondergrondse,

versnipperde rebellenbeweging die door hun beperkte slagkracht hun acties beperken tot aanslagen

tegen specifieke doelen, meer bepaald vertegenwoordigers van de overheid. De ordediensten proberen

de rebellie te bestrijden met specifieke acties. Bij deze acties van rebellen en autoriteiten is het niet uit

te sluiten dat ook burgers slachtoffer worden. Uit de informatie kan echter worden afgeleid dat het aantal

burgerslachtoffers beperkt blijft. De situatie in Dagestan is op dit ogenblik dan ook niet van die aard dat

er voor burgers sprake is van een reëel risico op ernstige schade als gevolg van willekeurig geweld in

het kader van een gewapend conflict, in de zin van art.48/4, §2 c) van de Vreemdelingenwet.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen, kan ten aanzien van u evenmin besloten worden

tot het bestaan van een gegronde 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.

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat ik inzake de asielaanvraag van uw zus, A.M. (O.V.

6.023.173), reeds eerder besloot tot een weigering van de vluchtelingenstatus en een weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus.

De door u voorgelegde documenten zijn niet van aard bovenstaande vaststellingen te wijzigen daar zij

enkel uw identiteit en die van uw kinderen betreffen, welke op zich niet in vraag worden gesteld.

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

de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2. Over de rechtspleging

2.1. Verzoekster vraagt in haar verzoekschrift van 21 november 2009 de behandeling van haar beroep

te verwijzen naar de algemene vergadering van de Raad in toepassing van artikel 39/12 van de wet van

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

verwijdering van vreemdelingen, omdat zij “stelt vast dat er in gelijkaardige dossiers geen eenheid van

rechtspraak vast te stellen is tussen Franstalige en Nederlandstalige dossiers”. Zij staaft haar bewering

met informatie afkomstig van de website www.senate.be, en meent dat hij niet over een effectief

rechtsmiddel beschikt in de zin van artikel 13 EVRM.
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2.2. Krachtens artikel 39/12 van voormelde wet van 15 december 1980 kan alleen de eerste voorzitter of

voorzitter van de Raad, op eigen initiatief of op dat van de kamervoorzitter, de verwijzing van een zaak

naar de algemene vergadering bevelen teneinde de eenheid van de rechtspraak te verzekeren.

De vraag van verzoekster kan bijaldien niet worden aangenomen.

Volledigheidshalve merkt de Raad nog op dat uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt dat de

Raad over volle rechtsmacht beschikt wanneer hij optreedt op grond van artikel 39/2, §1 en dat de

rechtszoekende niet van een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg is beroofd (GWH 27 mei 2008, nr.

81/2008).

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. De Raad stelt vast dat het verzoekschrift van 21 november 2009 de schending aanvoert van talloze

rechtsregels en rechtsbeginselen, al dan niet aangevuld met een theoretische uiteenzetting, zonder

echter concreet aan te geven hoe deze werden geschonden of hoe een ander licht op de zaak wordt

geworpen. Bijgevolg heeft verzoekster geen middel.

Bij gebrek aan enige inhoudelijke kritiek blijkt de motivering van de bestreden beslissing in zijn geheel

staande.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoekster haar aanvraag om erkenning als vluchteling of om de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus verbindt aan deze van haar echtgenoot, G. B..

Zij roept geen eigen motieven in.

3.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft bij arrest nr. 8518 van 11 maart 2008 de aanvraag

om erkenning van de vluchtelingenstatus en om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

van G. B. verworpen.

In dit arrest wordt als volgt gemotiveerd:

“1.1. Verzoeker voert de schending aan van de motiveringsverplichting, zoals vervat in artikel 57/6 van

de voormelde wet van 15 december 1980 en de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen.

1.2. De inroeping van de schending van de motiveringsplicht door verzoeker valt uiteen in twee delen.

Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 57/6 en 62 van de voormelde

wet van 15 december 1980 en artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen, 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

(R.v.St., X, nr. 167.408, 2 februari 2007; R.v.St., X, nr. 167.852, 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 aan van de materiële motiveringsplicht.

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.

1.3. Verzoeker voert een schending aan van de motiveringsverplichting, aangezien de bestreden

beslissing niet vermeld om welke redenen hem de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd.

1.4. De Raad leest in de bestreden beslissing dat verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus werd

geweigerd omdat de Commissaris-generaal van oordeel was dat geen geloof kon worden gehecht aan

zijn relaas.

2. Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas als volgt :
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“U verklaarde van etnisch Tsjetsjeense origine te zijn en afkomstig te zijn uit Dagestan (Russische

Federatie), meerbepaald uit Solnetsoye. U bent in het bezit van de Russische nationaliteit. U nam nooit

deel aan de Tsjetsjeense oorlogen en was op geen enkele manier betrokken bij het Tsjetsjeense verzet.

U werkte als stukadoor en in december 2006 kreeg u een opdracht om in Souvorovka, Tsjetsjenië, te

gaan werken. Rond 15 december 2006 vertrok u naar daar met een ploeg arbeiders.

Op 19 december 2006 werd de woning waar u en de andere arbeiders overnachtten bestormd door vier

gemaskerde personen in uniform. Zij vroegen of iemand met uw familienaam aanwezig was. Vervolgens

werd u gehandboeid en in een wagen gezet, waar een zak over uw hoofd werd gedaan. U werd met de

dood bedreigd en na ongeveer één uur rijden werd u op een voor u onbekende plaats in een cel

geplaatst. Tien à vijftien minuten na uw aankomst daar kwamen drie Tsjetsjenen zonder masker uw cel

binnen, waarna u werd mishandeld en onterecht werd beschuldigd hulp te hebben verleend aan

Tsjetsjeense rebellen.

In de volgende vijf dagen herhaalde dit scenario zich dagelijks en werd u op de meest gruwelijke wijzen

gefolterd.

Op de zesde dag, op 24 december 2006, werd u geboeid en geblinddoekt en kreeg u te horen dat u zou

geëxecuteerd worden. Een wagen bracht u naar een onbekende bestemming en vervolgens werd u

vrijgelaten. U bleek zich aan een grenspost tussen Tsjetsjenië en Dagestan te bevinden. Twee neven

van u wachtten u daar op. Zij hadden u kunnen vrijkopen, maar hadden hiervoor ondermeer uw woning

moeten verkopen. U werd die dag nog eerst naar uw ouders in Laryksu en vervolgens naar Pyatigorsk

(Kraj Stavropol) gebracht, waar uw neef Hamzat een eigen appartement bezit en waar uw echtgenote

en uw beide kinderen reeds verbleven sinds 20 of 21 december 2006. Van uw vader vernam u nog dat

Dagestaanse politieagenten op 18 december 2006 een huiszoeking bij u thuis hadden verricht. Zij waren

toen op zoek naar u. Enkel de jongere zus van uw echtgenote, Alieva Mariat, was op dat ogenblik

aanwezig in de woning. Zij werd meegenomen naar het politiekantoor. Tot voor kort wist u niet wat er

met haar gebeurd was. U nam hierna de beslissing naar het buitenland te vertrekken.

Aangezien het onmogelijk bleek om uw hele gezin mee te nemen, besliste u als eerste samen met uw

oudste zoon te vertrekken.

Op 3 februari 2007 vertrok u samen met uw minderjarige zoon Jusup uit Pyatigorsk, waarna u samen

met de wagen naar Moskou bent gereden. Van daaruit reisden jullie op 5 februari 2007 verder met de

bus naar België. Op 7 februari 2007 kwam u in België aan en nog diezelfde dag vroeg u hier asiel aan.

Uw echtgenote en andere minderjarige zoon bleven achter in Pyatigorsk. Zij verblijven daar nog steeds.

Twee weken geleden vernam u via uw vader dat onbekende Tsjetsjeense mannen in uniform naar uw

voormalige woning waren gekomen en dat zij op zoek waren naar u. Uw vader vernam dit nieuws van

de nieuwe eigenaars van deze woning. Verder vernam u toevallig via een andere Tsjetsjeen in België

dat uw schoonzus, Alieva Mariat, in België verblijft en asiel heeft aangevraagd. Heel recent had u

telefonisch contact met haar. Ze vertelde u toen dat ze uiteindelijk één week à acht dagen werd

vastgehouden en eind december 2006 hier in België was aangekomen. Verdere informatie over haar

arrestatie, detentie en reis naar België heeft u nog niet.

Ter staving van uw identiteit en asielaanvraag legde u volgende documenten neer: attesten waarin staat

dat u middelbare school liep in het dorp Boragangechu, district Chasavjurt, Dagestan, en deze

middelbare school daar voltooide in 1996; een attest van het dorp Solnetsoye, dd. 13 april 2007, waarin

staat dat u in dit dorp woonachtig bent geweest; de geboorteakte van uw zoon Jusup, uitgereikt in

Boraganchevy, district Chasavjurt, op 10 mei 2001; en uw rijbewijs, uitgereikt op 16 september 2003.”

Verzoeker betwist deze beschrijving niet.

3. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke

elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke

elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven. Het is vervolgens de taak van de

persoon die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling moet onderzoeken om de waarde van de

bewijselementen en de geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoeker te beoordelen. De

verklaringen van de kandidaat-vluchteling 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 ongeloofwaardigheid van een

asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en

ongeloofwaardige verklaringen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te

nemen die op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling

(niet) beantwoordt aan de erkenningscriteria van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15
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december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied (Vreemdelingenwet). Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

4.1. De motivering van de bestreden beslissing vangt aan als volgt:

“Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent 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.

Er dient vooreerst te worden opgemerkt dat een aantal elementen met betrekking tot de door u

uiteengezette reisweg en de daarbij gebruikte reisdocumenten de geloofwaardigheid van de

omstandigheden van uw vertrek uit Dagestan en van uw vluchtrelaas ernstig ondermijnen.

Zo verklaarde u over land vanuit Dagestan naar Pyatigorsk (Kraj Stavropol), en van daaruit naar Moskou

en verder met een bus via vermoedelijk Wit-Rusland, Polen en Duitsland naar België te zijn gereisd.

Tijdens uw reis van Moskou naar België zou de chauffeur van de bus waarschijnlijk in het bezit zijn

geweest van een vals internationaal paspoort voor u. U vermoedt dit omdat uw neef in Pyatigorsk

pasfoto's van u liet maken en zei dat deze dienden voor de aanmaak van uw reisdocumenten.

U kreeg deze reisdocumenten/paspoort evenwel nooit te zien. U bleek evenmin op de hoogte te zijn van

een eventuele valse naam gebruikt in deze reisdocumenten. U bent evenmin op de hoogte van het feit

of deze reisdocumenten voorzien waren van een visum. Over dit alles werd u op geen enkel moment

ingelicht, noch door uw neef noch door de chauffeur/smokkelaar die u vergezelde tijdens deze reis naar

België. De enige instructies die u kreeg waren dat u tijdens deze reis de chauffeur diende te volgen en

gehoorzamen. Op geen enkel ogenblik tijdens deze reis van Moskou naar België hield u deze

reisdocumenten in uw handen (CGVS, p. 10 en 11).

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd

aan het administratieve dossier blijkt nochtans dat niet-EU burgers bij binnenkomst van de

Schengenzone in het bezit dienen te zijn van een geldig reisdocument en/of geldig Schengenvisum. Zij

worden bovendien onderworpen aan strenge individuele identiteitscontroles waarbij de mogelijkheid

bestaat om grondig te worden ondervraagd over identiteit, reisdocumenten en reisbedoelingen.

Het is dan ook onwaarschijnlijk dat u deze reisdocumenten nooit persoonlijk in handen zou gehad

hebben en bijgevolg dus ook dat u niet op de hoogte zou zijn van de aard van deze documenten die u

zou hebben gebruikt om de Schengenzone te betreden, alsook dat u niet zou zijn ingelicht over de

gegevens (persoonsgegevens, visum, etc) in deze documenten. Gelet op het grote risico tijdens

grenscontroles hierover ondervraagd te worden, kan er van u verwacht worden dat u hieromtrent meer

details zou kunnen geven U kon uw reisweg evenmin met enig stuk staven. Hier kan nog aan worden

toegevoegd dat het weinig geloofwaardig is dat u niet weet waar ergens u tijdens uw reis van Moskou

naar België gecontroleerd werd, te meer daar u zich wel nog herinnert hoe vaak en in welke

omstandigheden u gecontroleerd werd (CGVS, p. 11). Voorts dient te worden gesteld dat het ook weinig

geloofwaardig is dat u vanuit Dagestan over de weg met een privé-voertuig naar Pyatigorsk (Kraj/regio

Stavropol) vertrok, zonder in het bezit te zijn van een geldig binnenlands paspoort of een ander

identiteitsdocument waaruit uw toenmalig registratie-adres blijkt.

Uit de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie blijkt immers dat in de Russische

Federatie een identificatieplicht bestaat en dat iedereen ouder dan 14 jaar zich te allen tijde dient te

kunnen legitimeren aan de hand van een binnenlands paspoort of enig andere identiteitsdocument,

waar zowel een foto als de naam van de houder op vermeld staan en tevens informatie wordt gegeven

over deze persoon (persoonsgegevens, registratieadres, etc).”

4.2. Verzoeker stelt dat de motivering bewoordingen hanteert als “de mogelijkheid bestaat” en “het grote

risico”, waaruit volgens verzoeker blijkt dat deze grenscontroles niet altijd met dezelfde diepgang worden

uitgevoerd en bijgevolg dat zijn verhaal niet onmogelijk is. Aangaande de afwezigheid van het

binnenlandse paspoort merkt verzoeker op dat de afgelegde weg vanuit Dagestan naar Pyatigorsk

slechts enkele honderden kilometers bedraagt en dat het bestaan van een verplichting om dit paspoort

bij zich te houden niet betekent dat verzoeker ook effectief staande zou worden gehouden.

4.3. De Raad merkt op dat verzoeker niet ingaat op het feit dat hij geen details kon geven over de

gebruikte documenten. Gezien het risico op controle is dit niet ernstig te noemen. Er kan worden

verwacht dat verzoeker, indien hij met valse documenten de Schengenzone tracht binnen te komen,

weet onder welke identiteit hij reist. Bij controle zou hij immers onmiddellijk worden ontmaskerd.

De Raad leest echter in het gehoorverslag dat verzoeker niet de minste toelichting kan geven omtrent

deze documenten. Verder is verzoekers bewering dat hij bij de grenscontrole om de Schengenzone te
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betreden vergezeld werd van één van de drie chauffeurs, en dat hij op deze wijze door de controle

raakte, ongeloofwaardig. Het is algemeen bekend dat deze controles zeer strikt zijn. De Raad acht het

onmogelijk dat een persoon deze controles zou kunnen omzeilen door het enkele feit dat een chauffeur

alle formaliteiten voor hem regelde (zie verklaringen omtrent de tweede controle, verhoorverslag van 11

april 2007, p.11).

De vage en ongeloofwaardige verklaringen omtrent deze documenten en de controles doen besluiten

dat verzoeker de waarheid niet vertelt. Het feit dat verzoeker slechts algemeenheden kon weergeven

omtrent zijn reisweg, versterkt dit besluit; verzoeker verklaarde enkel dat hij via Wit-Rusland, Polen en

Duitsland reisde. De Raad is van mening dat verzoekers uitleg aangaande het ontbreken van een intern

paspoort, dat de reisweg vanuit Dagestan naar Pyatigorsk slechts enkele honderden kilometers

bedraagt, geen afdoende uitleg is. In de Russische Federatie zijn talrijke controleposten waarbij het

binnenlandse paspoort moet voorgelegd worden. Het risico dat men wordt gecontroleerd tijdens een reis

van dergelijke omvang is zeer reëel, zeker nu verzoeker vertrok uit Dagestan, zijnde een republiek in

een regio die nog steeds onder verscherpte aandacht staat van de Russische autoriteiten.

Gezien de grote waarschijnlijkheid van dergelijke controles acht de Raad het ongeloofwaardig dat

verzoeker deze reis ondernam aan boord van een auto zonder in bezit te zijn geweest, zoals hij

voorhoudt, van een binnenlands paspoort.

4.4. De motivering vervolgt:

“Tot slot dient te worden vastgesteld dat u geen enkel begin van bewijs/document kan voorleggen

waaruit blijkt dat u tot voor uw komst naar België (permanent) in Dagestan was geregistreerd en/of heeft

verbleven. U bent enkel in het bezit van uw rijbewijs, uitgereikt in 2003, de geboorteakte van uw zoon,

uitgereikt in 2001 en een attest van de dorpsadministratie van Solnetsoye waarin staat dat u daar op

een niet nader omschreven tijdstip gewoond heeft. Hieruit blijkt geenszins dat u de laatste jaren effectief

in Dagestan hebt gewoond. U bent niet in het bezit van uw binnenlands paspoort of enig ander

document waaruit uw registratie en/of uw werkelijke verblijfssituatie zou kunnen blijken. Dit zou volgens

uw verklaringen bij uw aanhouding op 19 december 2006 zijn ingehouden en u zou dit nooit hebben

teruggekregen (DVZ, vraag 41 en CGVS, p. 2).”

4.5. Verzoeker verwijst naar de documenten die hij heeft neergelegd en laat gelden dat hij aan de op

hem rustende bewijslast heeft voldaan door een begin van bewijs te leveren; hij voegt eraan toe niet

meer bewijzen te kunnen aanbrengen. Verzoeker verwijst verder naar de taaltest afgenomen tijdens zijn

verhoor van 11 april 2007 waaruit blijkt dat hij de Tsjetsjeense taal machtig is.

4.6. De Raad stelt vast dat verzoeker zich beperkt tot een verwijzing naar de documenten die door hem

reeds werden voorgelegd tijdens zijn asielprocedure, zonder de vaststelling van de bestreden beslissing

te weerleggen dat uit geen van deze documenten blijkt dat hij de laatste jaren voor zijn vlucht effectief in

Dagestan heeft gewoond.

Ook verzoekers kennis van de Tsjetsjeense taal kan dit bewijs niet leveren.

4.7. De motivering stelt verder:

“Tevens dient gewezen te worden op tegenstrijdigheden en onwaarschijnlijkheden in uw opeenvolgende

verklaringen die de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas eveneens ernstig ondermijnen.

Zo stelde u zowel tijdens uw gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken (gehoorverslag DVZ, vraag 41)

als in uw vragenlijst gericht aan het Commissariaat-generaal, dd. 9 maart 2007, dat uw schoonzus, A.M.

(O.V. 6.023.173), op 18 december 2006 tijdens een huiszoeking bij u thuis door de Dagestaanse politie

werd opgepakt en dat elk nieuws met betrekking tot haar verdere lot u sindsdien onbekend is. U vernam

enkel nog van uw vader dat haar neven zich bezighouden met haar vrijlating.

Aanvankelijk herhaalde u deze verklaringen tijdens uw gehoor op het Commissariaatgeneraal en

gevraagd of ze ondertussen reeds vrijgelaten werd, antwoordde u dit niet te weten (CGVS, p. 7).

Vervolgens nogmaals gepolst naar het lot van uw schoonzus en of u ondertussen dan geen enkel

nieuws meer over haar ontvangen had, stelde u plots een drietal dagen geleden toevallig van een

andere Tsjetsjeen hier in België vernomen te hebben dat uw schoonzus in hetzelfde opvangcentrum als

deze persoon in Luik verbleef (CGVS, p. 8). Vervolgens belde uw schoonzus u op en vertelde zij u dat

zij reeds na één week of acht dagen door de politie in Dagestan werd vrijgelaten en eind december

2006 naar België was gekomen. Verdere details over haar arrestatie, detentie en reisweg hebben jullie

nog niet besproken (CGVS, p. 8 en 9).
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Geconfronteerd met deze opmerkelijke tegenstrijdigheid in uw opeenvolgende verklaringen, kwam u met

de weinig overtuigende verklaring dat het hier een misverstand betreft en u dit reeds voorheen wou

aanhalen (CGVS, p. 8).

Hier kan nog aan worden toegevoegd dat het wel heel weinig logisch en geloofwaardig is dat u voordien

dan niet door uw eigen familie - waarmee u zowel tijdens uw verblijf in Pyatigorsk als na uw aankomst in

België contact onderhield - op de hoogte werd gebracht van haar vrijlating en haar vlucht naar België.

Het betreft hier toch een heel belangrijk element in uw asielrelaas: de arrestatie van uw schoonzus lag

mee aan de basis van uw beslissing Dagestan te ontvluchten.

U legde tevens weinig logische verklaringen af over het doen en laten van de Dagestaanse politie op 18

december 2006 tijdens de huiszoeking bij u thuis. Zo verklaarde u van uw vader vernomen te hebben

dat de politie tijdens deze huiszoeking naar u op zoek was, de reden waarom zij naar u zochten toen

niet aan uw schoonzus M. meedeelden, en zij toen evenmin een huiszoekingsbevel toonden (DVZ,

vraag 41). U kon evenwel geen duidelijke uitleg geven over hoe uw vader aan deze informatie is

geraakt. Luidens uw verklaringen was M. immers de enige persoon die op dat ogenblik aanwezig was in

uw woning (DVZ, vraag 41 en CGVS, p. 7 en 8).”

4.8. Verzoeker stelt dat de tegenstrijdigheid aangaande de situatie van zijn schoonzus hem niet

verweten kan worden, aangezien hij deze dadelijk heeft rechtgezet, en hij er geen belang bij had om dit

feit achter te houden of te verdraaien.

Verzoeker betwist verder het feit dat de arrestatie van zijn schoonzus mee aan de basis lag van zijn

vlucht. Hij stelt dat het de foltering was die hij onderging die hem ertoe aanzette zijn land van herkomst

te ontvluchten.

4.9. De Raad leest in de door verzoeker ingediende vragenlijst (zie punt H. “Redenen van vlucht”, p. 7)

dat hij zelf aangaf dat de huiszoeking op 18 december 2006 waarbij zijn schoonzus werd meegenomen,

één van de aanleidingen was tot zijn vlucht uit zijn land van herkomst.

Uit verzoekers verhoor van 11 april 2007 (zie het verslag, p. 7-8) blijkt bovendien dat hij de betrokken

tegenstrijdigheid niet dadelijk zelf rechtzette, zoals hij in zijn verzoekschrift beweert, maar daarentegen

slechts wanneer hij ermee werd geconfronteerd.

De Commissaris-generaal oordeelde in de bestreden beslissing bovendien terecht dat het niet

geloofwaardig is dat verzoeker, die zowel tijdens zijn verblijf in Pyatigorsk als na zijn aankomst in België

contact onderhield met zijn familie, door deze niet op de hoogte werd gebracht van verzoekers

schoonzus vrijlating en vlucht naar België.

4.10. De motivering vervolgt:

“Het blijft ook zeer onduidelijk waarom de Kadyrovcy het op uw persoon hadden gemunt en u van

samenwerking met Tsjetsjeense rebellen verdachten. U legde hieromtrent slechts vage en weinig

overtuigende verklaringen af. Zo hadden zowel u als uw naaste familieleden op geen enkel moment in

het verleden ooit hulp verleend aan dit Tsjetsjeense verzet en was er niets in uw persoonlijk verleden

waarvan u denkt dat dit in verband zou kunnen worden gebracht met Tsjetsjeense strijders (CGVS, p. 4

en 5).

U kan slechts vermoeden dat ze u oppakten omdat er in uw dorp een gezin woont met quasi dezelfde

familienaam als u (G.) en wiens zoon A. gezocht werd door de autoriteiten. Mogelijks werd u voor

iemand van deze familie aanzien (DVZ, vraag 41 en CGVS, p. 5). Dit is evenwel slechts hypothetisch en

niet gebaseerd op enig objectief gegeven. Zo werd tijdens uw detentie op geen enkel moment naar deze

familie verwezen.

Bovendien is het bevreemdend dat u gedurende een zestal dagen door Kadyrovci zwaar werd gefolterd

omdat ze u ervan verdachten hulp te hebben verleend aan Tsjetsjeense strijders, maar dat zij u op geen

enkel moment meedeelden welke concrete feiten ze u ten laste legden. Er werden u tijdens deze

periode evenmin concrete vragen gesteld en u werd ook niet onder druk gezet bekentenissen af te

leggen (CGVS, p. 5).

Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u na uw vrijlating geen enkele poging heeft ondernomen om uw

zaak bekend te maken en/of om informatie in te winnen over de reden van uw arrestatie en detentie. Zo

liet u na zowel de Dagestaanse autoriteiten, mensenrechtenorganisaties, als de media in te lichten over

deze gebeurtenissen (CGVS, p. 6). U heeft ook geen weet van de tussenkomst van een advocaat in uw

zaak (CGVS, p. 6). Uw nalaten iets te ondernemen is uiterst bevreemdend te noemen. U legde tot slot

evenmin enig (begin) van bewijs neer ter staving van de door u aangehaalde vervolgingsfeiten.”
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4.11. Verzoeker brengt hier tegen in dat het net eigen is aan zijn vervolging, dat ze willekeurig is en dat

de regels van de rechtstaat daarbij niet gevolgd werden.

Hij voegt hier aan toe dat het feit dat hij het slachtoffer werd van naamsverwisseling niet

ongeloofwaardig is en dat het absurd is om te eisen dat hij een begin van bewijs zou voorleggen van de

door hem ondergane vervolging, aangezien men in Dagestan niet veel uitleg kan vragen wanneer men

ontvoerd wordt door mannen in uniform.

Hij voegt hier aan toe dat zijn verhaal plausibel is en gesteund wordt door de publiek beschikbare

informatie omtrent zijn land van herkomst; hij verwijst naar een publiek statement van de “European

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment” en een

persartikel. Hij stelt ten slotte dat men niet zomaar zijn land van herkomst ontvlucht, hierbij zijn vrouw en

zijn kind achterlatend.

4.12. De Raad benadrukt vooreerst dat een verwijzing naar algemene rapporten en persartikels

aangaande de situatie in het land van herkomst, niet volstaat om aan te tonen dat verzoeker in zijn land

van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd.

Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke

(R.v.St., nr. 121.481 van 9 juli 2003; R.v.St., nr. 138.480 van 15 december 2004).

Niet alleen legt hij ongeloofwaardige verklaringen af met betrekking tot zijn vlucht uit zijn land van

herkomst, slaagt hij er niet in enig document voor te leggen die zijn verblijf in Dagestan de laatste jaren

voor zijn vlucht effectief kan bewijzen en legt hij tegenstrijdige verklaringen af over een kernelement van

zijn asielrelaas; daarnaast hecht de Raad geen geloof aan verzoekers verklaring als zou hij zijn

opgepakt en mishandeld omdat er in zijn dorp een gezin woonde met quasi dezelfde familienaam als hij

en wiens zoon gezocht werd door de autoriteiten; immers verklaarde verzoeker uitdrukkelijk dat tijdens

zijn detentie nooit werd verwezen naar de betrokken familie (zie verhoorverslag van 11 april 2007, p. 5).

De Raad stelt verder vast dat verzoeker geen enkel begin van bewijs voorlegt van de door hem

aangehaalde vervolgingsfeiten, zoals bijvoorbeeld van de verkoop van zijn woning (om het losgeld te

bekomen) of een medisch attest dat bevestigt dat hij werd mishandeld of gefolterd.

4.13. De motivering stelt verder:

“De door u neergelegde documenten zijn niet van die aard bovenstaande vaststellingen te doen

wijzigen. Zij bevestigen enkel de identiteit en geografische afkomst van u en uw zoon, die op geen enkel

moment worden betwist.”

4.14. De Raad stelt vast dat verzoeker hier niet op ingaat.

4.15. In acht genomen wat voorafgaat, stelt de Raad vast dat de Commissaris-generaal aldus terecht

besloot dat “Gezien bovenstaande vaststellingen kan dan ook geen geloof worden gehecht worden aan

uw vluchtrelaas.”

Een ongeloofwaardig asielrelaas dient niet getoetst te worden aan de vluchtelingendefinitie zoals vervat

in het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 (R.v.St., Polat, 12 januari 1999, nr. 78.054).

5.1. Verzoeker stelt in aanmerking te komen voor de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel

48/4, §2, b. van de voormelde wet van 15 december 1980, aangezien uit zijn verklaringen duidelijk blijkt

dat hij gevlucht is omdat hij een onmenselijke en vernederende behandeling heeft ondergaan in de zin

van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de

fundamentele vrijheden van 4 november 1950.

Hij stelt verder in aanmerking te komen voor de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel

48/4, §2, c. van de voormelde wet van 15 december 1980.

5.2. De Raad stelt vast dat verzoeker zich, voor wat betreft het reëel risico op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, §2, b. van de voormelde wet van 15 december 1980, beperkt tot een verwijzing naar

zijn asielrelaas, dat hierboven echter als ongeloofwaardig werd beoordeeld.

Aldus kan verzoeker niet langer steunen op de elementen aan de basis van dat relaas teneinde

aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, b. van

de voormelde wet van 15 december 1980.

De Raad stelt verder vast dat verzoeker zijn reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2,

c. van de voormelde wet van 15 december 1980 nergens concreet uitwerkt. De Raad beschikt over
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geen verdere aanwijzingen die de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus zouden

rechtvaardigen.””

3.3. Dienvolgens kan ook in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin 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 en geen reëel risico op ernstige schade zoals bepaald

in artikel 48/4, § 2 van voormelde wet in aanmerking worden genomen.

De algemene verwijzing naar rapporten en informatie, waarvan enkel de referenties werden opgenomen

in het verzoekschrift, zonder op enige wijze aan te geven waarom deze informatie relevant zou kunnen

zijn voor de voorliggende zaak, laat staan de conclusie kan wijzigen, is onvoldoende om de toekenning

van enige status te gronden.

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 zes mei tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M. BONTE


