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nr. 43 086 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 16 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 de verzoekende partij en haar advocaat S. BUYSSE en van attaché B.

BETTENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

“U bent een Russisch staatsburger van Tsjetsjeense origine met als vaste verblijfplaats Tsjetsjen Aul

in de republiek Tsjetsjenië.

Op 09/08/2006 vielen onbekende mannen ’s nachts uw slaapkamer binnen op zoek naar uw man. U

merkte op dat moment dat uw man verdwenen was. De volgende dag vertrok u met uw kinderen naar

uw tante in Aldi vanwaar u verder door reisde naar Polen.

In Polen vroeg u op 22/09/2006 aan de Poolse autoriteiten asiel aan. U bleef in Polen drie maanden.

Uw schoonmoeder vroeg u via telefonisch contact om terug te keren naar Tsjetsjen Aul wat u ook deed.

Op 30/12/2006 kwam u terug aan in Tsjetsjen Aul en trok u in bij uw schoonmoeder wonen. Op

16/01/2007 vielen opnieuw onbekende mensen ’s nachts binnen op zoek naar uw man.

Opnieuw ging u de volgende dag naar uw tante en vandaar uit reisde u door naar België waar u op

20/02/2007 bij de Belgische autoriteiten voor de eerste maal asiel aanvroeg.

Sindsdien hebt u België niet meer verlaten.
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Op 31/05/2007 nam de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing van weigering van verblijf met het

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Op 23/12/2008 vroeg u bij de Belgische

autoriteiten voor een tweede maal asiel aan. U bent in het bezit van uw Russisch binnenlands paspoort,

uw geboorteakte, de geboorteaktes van uw kinderen, een medisch attest en twee diploma’s.”

Verzoekster betwist deze beschrijving niet.

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

De situatie in Tsjetsjenië is drastisch veranderd, maar blijft complex, zoals uit de informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie in het administratief dossier is bijgevoegd,

blijkt. De gevechtshandelingen zijn sterk afgenomen in omvang en intensiteit. Het dagelijks bestuur

in Tsjetsjenië is opnieuw volledig in handen van Tsjetsjenen. Tienduizenden Tsjetsjenen die

Tsjetsjenië eerder omwille van de veiligheidssituatie hadden verlaten, keerden ook vrijwillig terug naar

Tsjetsjenië. De gebouwen en de infrastructuur worden heropgebouwd. Niettemin komen in Tsjetsjenië

nog steeds verscheidene problemen voor op het vlak van mensenrechtenschendingen. Deze

schendingen zijn divers van aard (onder meer illegale arrestaties en vasthoudingen, ontvoeringen,

folteringen, zowel in het kader van (gefabriceerde) beschuldigingen, als in het kader van het afdwingen

van bekentenissen, als in het kader van zuiver criminele motieven zoals afpersing) en hebben een

gericht karakter. Hiervoor zijn in de meeste gevallen Tsjetsjenen verantwoordelijk. Daarom kunnen de

loutere Tsjetsjeense origine en de herkomst uit Tsjetsjenië op zich niet volstaan voor de toekenning van

het statuut van vluchteling zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie.

Gelet op bovenstaande elementen is een individuele beoordeling van de vraag naar bescherming dan

ook noodzakelijk.

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst verliet omwille van invallen van

gemaskerde mannen in uw woning op zoek naar uw man. Er moet echter worden opgemerkt dat u de

door u aangehaalde vluchtmotieven niet aannemelijk heeft weten te maken.

Eerst en vooral moet geconstateerd worden dat u weinig tot geen concrete informatie kan

aanbrengen over cruciale aspecten van uw asielrelaas.

U kent de reden niet waarom gemaskerde mannen op zoek zijn naar uw man. Wanneer u herhaaldelijk

wordt gevraagd achter het waarom slaagt u er niet in antwoord geven (CGVS 24/04/2009 p.3, 10). U

bracht weliswaar aan dat uw man misschien werd gezocht omdat hij jaren voordien een oom van hem,

die banden had met een rebellenleider, onderdak verschafte. Er moet worden vastgesteld dat dit slechts

een vermoeden is, wat u zelf ook aangeeft en dat u er niet zeker van bent. U slaagt er niet in een

verklaring te geven waarom u vermoedt dat uw man omwille van zijn oom wordt gezocht (CGVS

24/04/2009 p.9-11). Eveneens is het uitermate opmerkelijk dat na uw terugkeer uit Polen opnieuw

gemaskerde mannen bij u binnenvallen en dit op exact dezelfde manier. U kan niet uitleggen hoe de

gemaskerde mannen op de hoogte waren van uw terugkeer (CGVS 24/04/2009 p.17).

Bovendien is het ook niet aannemelijk dat deze gemaskerde mannen slechts alleen bij u

binnenvallen opzoek naar uw man. Redelijkerwijs kan verwacht worden dat ook zijn ouders - uw

schoonouders - zouden worden aangesproken, zeker aangezien uw schoonouders naast u op hetzelfde

erf wonen (CGVS 24/04/2009 p.12, 14). Bovendien is het zeer opmerkelijk dat uw schoonouders na uw

vertrek geen problemen meer hebben gehad (CGVS 24/04/2009 p.13 en p.19).

Er dient ook vastgesteld te worden dat u zich weinig moeite heeft getroost om uit te vissen waar uw man

eventueel zou kunnen zijn. U besluit de dag na de invallen van de gemaskerde mannen reeds te

vertrekken (CGVS 24/04/2009 p.13).

Als uitleg waarom u nooit op zoek bent gegaan naar uw man, geeft u aan dat u hem niet kon zoeken

omdat u vier kinderen had en dat u bang was om ergens inlichtingen te gaan vragen (CGVS 24/04/2009

p.18).

Redelijkerwijs kan verwacht worden dat, ook in de precaire situatie waarin u zich bevond met uw vier

kinderen, u navraag doet over waar uw man zou kunnen zijn.

Volledigheidshalve dient te worden aangehaald dat ook uw reisroute, zoals die door u

werd aangebracht, niet geloofwaardig is.

U blijft dermate vaag over uw reisroute. U verklaarde dat u vanuit Brest in een gesloten vrachtwagen tot

in België bent gekomen, dat u niets hebt gezien, noch dat er enige afspraken zijn gemaakt tussen u en

de chauffeur van de vrachtwagen (CGVS 24/04/2009 p. 7). Uw verklaringen overtuigen echter niet.

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

aan het administratieve dossier blijkt immers dat alle vrachtwagens bij binnenkomst in Europa

gecontroleerd worden, waardoor de kans op ontdekking reëel is. Hierdoor is het niet aannemelijk is dat

er geen afspraken zouden zijn gemaakt tussen u en de chauffeur.
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Wat de vraag naar de toepassing van art.48/4,§2 c) van de Vreemdelingenwet tenslotte betreft, kan

op basis van de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij

het administratief dossier is gevoegd, worden gesteld dat de dreiging voor de burgerbevolking ten

gevolge van gevechtshandelingen sterk is afgenomen. De gevechtshandelingen tussen rebellen

enerzijds en federale en Tsjetsjeense ordediensten anderzijds zijn voornamelijk geconcentreerd in de

zuidelijke bergregio’s en komen de laatste jaren steeds minder frequent voor. Het gaat meestal om

kleinschalige en gerichte aanvallen van strijders tegen ordediensten. De ordediensten van hun kant

proberen de Tsjetsjeense strijders met gerichte zoekacties te bestrijden, waarbij geweld soms niet

geschuwd wordt. Door de aard van de incidenten en de beperkte frequentie blijft het aantal

burgerslachtoffers door deze acties dan ook beperkt. Ook al is Tsjetsjenië niet vrij van problemen, de

situatie is er 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.

Uit hetgeen hieraan voorafgaat blijkt dat u de Belgische asielinstanties in het ongewisse laat over

de werkelijke redenen die u ertoe hebben aangezet uw land van herkomst te verlaten. Er kan ten

aanzien van u dan ook geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of

het bestaan van een reëel risico op ernstige schade zoals vervat in de bepalingen over

subsidiaire bescherming worden vastgesteld. Bijgevolg kan u noch de vluchtelingenstatus noch het

statuut van subsidiaire bescherming worden verleend.

De door u neergelegde documenten ter staving van uw asielrelaas kunnen bovenstaande conclusie

niet wijzigen.

Uw intern Russisch paspoort en de geboorteaktes bevatten enkel persoonsgegevens die niet ter

discussie staan. De diploma’s geven aan dat u naar school bent geweest, maar staven u vluchtmotieven

op geen enkel wijze. Het medische attest toont enkel aan dat u een behandeling hebt ondergaan voor

Bronchitis, maar is geen bewijs van uw problemen.”

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

haar ook 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 met 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 zij niet over een effectief

rechtsmiddel beschikt in de zin van artikel 13 EVRM.

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. Verzoekster roept in haar verzoekschrift van 21 november 2009 een schending in van artikel 1, A(2)

van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, van artikel 15, sub c, van de Richtlijn 2004/83/EG van de

Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen

en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de

inhoud van de verleende bescherming , gelezen in samenhang met artikel 2, sub e,van deze Richtlijn,

van de artikelen 48/2, 48/3, 49/3 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980, van de artikelen 2

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van
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de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, meer specifiek de rechten van

verdediging en de zorgvuldigheidsverplichting, van de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag voor

de Rechten van de Mens, en roept ook een manifeste beoordelingsfout van de Commissaris-generaal

voor de vluchtelingen in.

Zij stelt dat zij “is het niet eens met de motivatie van de verwerende partij dat de situatie ter plaatse

merkelijk veranderd is in positieve zin. Mevrouw Gannuskina voorzitster Memorial Rusland riep bij een

zitting van het Europees Parlement onlangs nog op om geen etnisch Tsjetsjenen terug te sturen gelet

op het hoge risico op schending van o.a. artikel 3 EVRM”. Zij verwijst hiertoe naar “recente

Mensenrechtenrapporten van algemene bekendheid en in een toegankelijke taal voor juristen”, die zij

opsomt.

Zij vraagt om van haar de status van vluchteling te erkennen.

3.2. De Raad stelt vast dat verzoekster in haar verzoekschrift een hele reeks rechtsregels opsomt

waarvan zij de schending aanvoert en uitweidt over een aantal begrippen en rechtsregels, zonder deze

uiteenzetting evenwel concreet op de bestreden beslissing te betrekken.

In zoverre verzoekster onvoldoende duidelijk en precies aangeeft hoe de bestreden beslissing de

geschonden geachte rechtsregels heeft miskend, is het middel onontvankelijk. Het is niet aan de Raad

om veronderstellingen te maken over de juiste bedoelingen van verzoekster (RvS 3 juli 2007, nr.

173.112).

3.3. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft duidelijk en omstandig de

motieven uiteengezet waarop hij zijn beslissing steunt.

Verzoekster beperkt zich ertoe haar asielmotieven summier te herhalen en te stellen dat zij niet akkoord

gaat met de motivering van de beslissing van de Commissaris-generaal, zonder de vaststellingen in de

beslissing evenwel concreet te weerleggen.

De bestreden beslissing is gesteund op afdoende gronden die de Raad beaamt en overneemt.

Verzoekster maakt aldus niet aannemelijk dat zij een gegronde vrees koestert voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van voormelde wet van 15 december 1980 of dat er zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van voormelde wet.

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


