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nr. 47 944 van 9 september 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 7 mei 2010 heeft

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

19 april 2010.

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 29 juli 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 september 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. MEDKO, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché H. JONCKHEERE, 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 een Russisch staatsburger te zijn van Tsjetsjeense origine. U werd geboren op 30

juni 1986 in Grozny, waar u ook uw propiska had.

In 1998 ging u in Moskou wonen, eerst bij uw oom, later in een studentenhuis, waar u zich ook tijdelijk

liet registreren.

In 2005 keerde u terug naar Grozny om er uw zieke vader te verzorgen. Hij overleed aan kanker op 8

juli 2006. Begin 2008 vond u een job als bevoorradingsspecialist bij de ‘Brandstoffen en Energie

Company’.

Op 13 juli 2008 huwde u op traditionele wijze met X. U liet dit huwelijk officieel registreren op 30 januari

2009.

Uw problemen begonnen op 15 mei 2009, toen er op het terrein van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken (MVD) in Grozny, waar ook uw bedrijf gelegen was, een zelfmoordaanslag

plaatsvond. U verliet die dag uw bedrijf rond half twaalf langs de achterdeur, die toegang bood tot het

terrein van de FSB. U had een zwarte map bij zich met documenten die afgestempeld moesten worden

door de notaris. U had van uw chef de toestemming gekregen vroeger te gaan lunchen om daarna
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onmiddellijk naar de notaris te gaan. U was op weg naar de cafetaria van de MVD, toen u een discussie

hoorde. U zag een oude man, twee agenten en een man in burgerkledij, die met elkaar in een discussie

verwikkeld waren. U liet ze hun gang gaan en liep gewoon door. Toen u de cafetaria binnenging, werd u

echter opgeschrikt door een explosie. U raakte in paniek en zag dat de oude man, de agenten, de

kamikaze, een taxichauffeur en een onbekende vrouw door de explosie uiteengerukt waren. Plots zag u

een politieman in burger die naar u wees en zei dat men u moest tegenhouden. U was zo hard

geschrokken, dat u begon te rennen. U dacht onmiddellijk aan wat uw buurman Isa overkomen was, die

in de herfst van 2005 eveneens getuige geweest was van een explosie op de Baronovski brug. Hij werd

meegenomen door de overheidsdiensten als getuige, maar sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. U

rende langs de treinsporen naar uw huis, dat zich op ongeveer tien minuten wandelafstand bevond. U

werd nog even achtervolgd door agenten, die een paar waarschuwingsschoten losten, maar de

achtervolging uiteindelijk voor bekeken hielden. Thuis aangekomen vertelde u uw tante Liza in grote

lijnen wat er gebeurd was. Ze zei onmiddellijk dat u moest vertrekken. Terwijl u het hoogstnodige

inpakte, belde ze een oude schoolvriendin in Khasavyurt op en overtuigde haar ervan u tijdelijk in huis te

nemen. Daarop nam u een taxi naar Khasavyurt, waar u de vriendin van uw tante, A.(…) genaamd,

ontmoette aan het busstation. Met een taxi gingen jullie naar haar huis, waar u verbleef tot 25 juli 2009.

De eerste week en een half van uw verblijf had u telefonisch contact met uw vriend M.(…). Hij wist u te

vertellen dat uw vrouw en tante tot drie maal toe meegenomen waren door de politie voor ondervraging.

Daarna gooide u uw simkaart en telefoon weg, uit vrees dat men u op die manier zou vinden.

Uiteindelijk dwong A.(…) u te vertrekken, omdat ze vreesde voor haar gezin. Een kennis van uw tante,

R.(…), regelde uw reis. U verliet Khasavyurt uiteindelijk op 25 juli 2009 en reisde met een minibus naar

Moskou, waar u de volgende avond, meer bepaald 26 juli 2009, aankwam. U bracht de nacht door bij

een zekere R.(…), een Dagestani die u in Moskou opwachtte. Op 27 juli 2009 reisde u vanuit Moskou

met een dubbeldekker over Wit-Rusland, Polen en Duitsland naar België. U bereikte België op 30 juli

2009. U werd ’s nachts afgezet aan het Brusselse Noordstation en nog diezelfde morgen vroeg u asiel

aan bij de Belgische autoriteiten.

Sinds december 2009 heeft u opnieuw contact met uw vriend M.(…). Op uw vraag ging hij tweemaal

langs bij uw appartement, maar van uw vrouw en tante was geen spoor. De bovenbuurvrouw, Z.(…),

wist echter wel te vertellen dat uw vrouw en tante een aantal maanden daarvoor meegenomen waren.

Door wie ze meegenomen werden, weet ze niet. Ook de nabestaanden van de slachtoffers van de

aanslag waren bij uw appartement langs geweest. Zij zijn uit op bloedwraak.”

Verzoeker 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 administratieve dossier is

bijgevoegd, blijkt. De gevechtshandelingen zijn sterk afgenomen in omvang en intensiteit. Het dagelijkse

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.

U verklaarde dat u uw land verliet omdat u in Tsjetsjenië door de politie achtervolgd werd

wegens vermeende betrokkenheid bij een terroristische aanslag gericht tegen het Ministerie van

Binnenlandse Zaken (MVD) in Grozny. Daarenboven zou er vandaag ook bloedwraak op u rusten,

afgekondigd door de nabestaanden van de slachtoffers van deze aanslag.

Eerst en vooral dient echter opgemerkt te worden dat u er niet in slaagde uw asielrelaas aannemelijk

te maken.

Zo is het opmerkelijk dat u geen enkele poging hebt ondernomen om uw onschuld te bewijzen, maar

dadelijk op de vlucht sloeg.
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U argumenteerde wel dat u na de aanslag onmiddellijk terugdacht aan wat uw buurman I.(…)

overkomen was. Hij zou namelijk getuige zijn geweest van een explosie, waarna hij door de

ordediensten werd meegenomen, maar nooit meer terugkeerde (CGVS, p. 12).

Toch kon u maar weinig vertellen over wat er precies met I.(…) was gebeurd, al verklaarde u dat de hele

straat op de hoogte was telkens er iets gebeurde, en kende u niet eens zijn achternaam (CGVS, p. 12).

Uit uw verklaringen blijkt verder dat u geen enkele moeite hebt gedaan om bescherming te vragen aan

uw autoriteiten.

Uit uw verklaringen blijkt nochtans dat het niet uitgesloten is dat u wel degelijk op hulp van uw

autoriteiten had kunnen rekenen. U gaf immers aan dat uw baas, R.(…) K.(…) B.(…), aan wie u tevens

uw bevoorrechte job te danken hebt, een machtig man met veel connecties is (CGVS, p. 19). Hij is

bovendien de neef van R.(…) K.(…) en u zou samen met hem zelfs naar de begrafenis van K.(…)

overleden neefje zijn geweest (CGVS, p. 23). Het is bijgevolg weinig aannemelijk dat u in Tsjetsjenië uw

onschuld niet zou hebben kunnen aantonen met de hulp van uw baas.

Ook tijdens uw verblijf in Dagestan, hebt u geen enkele stap ondernomen om bescherming te krijgen,

zelfs niet bij een mensenrechtenorganisatie (CGVS, p. 19).

Om al deze redenen wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas sterk ondermijnd.

Het is verder weinig aannemelijk dat de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag, waaraan

u gelinkt zou worden, bloedwraak over u zouden hebben afgekondigd (CGVS, p. 16, 19 en 22).

U stelde namelijk dat er in Tsjetsjenië officieel geen aanklacht tegen u loopt (CGVS, p. 18) en dat u in

de media nooit met die aanslag in verband werd gebracht (CGVS, p. 19). Het is bijgevolg weinig

waarschijnlijk dat de families van de slachtoffers u voor de aanslag verantwoordelijk zouden achten, te

meer omdat u aangaf dat 3 van de daders in Tsjetsjenië ondertussen al zijn opgepakt (CGVS, p. 18).

Dit tast de geloofwaardigheid van uw verklaringen verder aan.

Terloops kan nog worden opgemerkt dat het eigenaardig is dat u zich niet meer kon herinneren op

welke dag van de week de aanslag, die nochtans de rechtstreekse aanleiding vormde van uw

problemen, precies plaatsgreep (CGVS, p. 13).

Aangaande uw reisroute verklaarde u dat u vanuit Moskou met een dubbeldekkerbus uitsluitend met

uw binnenlandse paspoort naar België bent gereisd (CGVS, p. 8 en 10). U stelde langs Belarus, Polen

en Duitsland naar België te zijn gereisd (CGVS, p. 10), zonder echter in het bezit te zijn van

een internationaal paspoort (CGVS, p. 21). In Polen zou de bus een douanepost zijn gepasseerd,

maar persoonlijk zou u nooit controle hebben gehad (CGVS, p. 8 en 10 - DVZ vragenlijst, nr. 33).

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, en waarvan een kopie aan

het administratieve dossier is toegevoegd, blijkt echter dat aan de buitengrenzen van de EU en zeker

ook aan de buitengrenzen van de Schengen-zone zeer strikte en persoonlijke paspoortcontroles

uitgevoerd worden waarbij uitzonderingen quasi onbestaande zijn. Er kan dan ook weinig geloof worden

gehecht aan uw verklaringen als zou u zonder persoonlijke paspoortcontrole de Schengen-zone

zijn binnengekomen.

Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u uw internationaal paspoort, waarvan u verklaarde dat het thuis

zou zijn achtergebleven omdat u in eerste instantie niet van plan was de Russische Federatie te

verlaten (CGVS, p. 8), bewust achterhoudt voor de Belgische asielinstanties om zo de hierin vervatte

informatie over bijvoorbeeld een eventueel door u verkregen visum voor uw reis naar België, het

moment en de wijze waarop u uit uw land vertrokken bent, verborgen te houden.

De geloofwaardigheid van uw asielrelaas komt hierdoor nog verder in het gedrang.

Er dient eveneens opgemerkt te worden dat u niet in staat was de Belgische asielinstanties enig

tastbaar bewijs te leveren van de problemen die u verklaarde gekend te hebben.

Zo kon u het Commissariaat-generaal geen enkel document voorleggen dat aantoont dat u (als

afdelingshoofd) tewerkgesteld was bij de Tsjetsjeense Brandstoffen en Energiemaatschappij. Ook met

betrekking tot het feit dat u gelinkt zou worden aan de door u vermelde terroristische aanslag en u

omwille hiervan federaal gezocht zou worden, kon u het Commissariaat-generaal geen enkel tastbaar

bewijs voorleggen.

Uit hetgeen hieraan vooraf gaat, blijkt dat ten aanzien van u geen gegronde vrees in de zin van

de Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die

erop zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals beschreven in de definitie van de subsidiaire bescherming.

De door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten (uw binnenlands

paspoort, getuigenverklaringen van twee vrienden, een kopie van een aantal pagina’s uit de paspoorten

van deze vrienden, een schoolattest en een opsporingsverzoek bij het Belgische Rode Kruis met

betrekking tot uw vrouw en tante) zijn niet van dien aard dat ze bovenstaande conclusie kunnen
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wijzigen. Uw binnenlands paspoort bevat informatie met betrekking tot uw identiteit, doch niet met

betrekking tot de door u aangehaalde problemen. De getuigenverklaringen van uw vrienden hebben

geen objectieve bewijswaarde ten aanzien van uw problemen. Bovendien waren uw vrienden zelf niet

aanwezig op het moment van de feiten, maar vernamen zij alles van de buren (CGVS, p. 7). Gezien de

subjectieve waarde van hun verklaringen en het feit dat ze zelf geen ooggetuigen waren, kunnen ook de

kopieën van een aantal pagina’s uit de paspoorten van uw vrienden, bovenstaande beslissing niet

wijzigen. Het schoolattest bevestigt dat u tussen 2003 en 2005 ingeschreven was aan de

staatsuniversiteit van Moskou, maar houdt evenmin verband met uw problemen, die pas in 2009

begonnen. Ook het opsporingsverzoek bij het Rode Kruis in België heeft geen bewijskracht ten aanzien

van de door u aangehaalde problemen in Tsjetsjenië.

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

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

het administratieve 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.”

1.3. De commissaris-generaal weigert van 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 laat in zijn verzoekschrift van 5 mei 2010 gelden dat het in Tsjetsjenië vaak voorkomt dat

personen die zich toevallig op de plaats van een aanslag bevinden, met deze aanslag in verband

worden opgepakt. Hij verklaart dat “vaak worden ze vermoord nog voordat een proces tegen hun

begint”.

Verzoeker verwijst naar de informatie van het Commissariaat-generaal waaruit blijkt dat in Tsjetsjenië

nog steeds verschillende problemen voorkomen op het vlak van mensenrechtenschendingen.

Hij herhaalt dat hij na de aanslag in paniek wegrende en hierdoor het vermoeden gewekt werd dat hij

iets met deze aanslag te maken had.

Hij stelt dat gezien hij Tsjetsjenië in alle haast verlaten heeft, hij geen bewijzen meegebracht heeft.

Hij voert aan dat hij de aanslag tijdens zijn verhoor voor het Commissariaat-generaal “zo volledig

omschreven heeft dat er geen twijfels kunnen bestaan dat hij inderdaad op de plaats van de aanslag

tijdens de aanslag aanwezig was”. Volgens hem baseren de nabestaanden van de slachtoffers zich voor

de bloedwraak niet op berichten in de media, maar op geruchten die in Grozny de ronde doen.

Verzoeker verklaart aangaande zijn reisroute dat het “algemeen bekend” is dat het heel gemakkelijk is

om zonder identiteitsdocumenten de Poolse grens over te steken mits het betalen van een bepaald

bedrag aan de met de grenscontrole belaste agenten.

Hij herhaalt dat zijn vrouw en tante verdwenen zijn, wat volgens hem wijst op een “aanzienlijk gevaar”

als hij terugkeert naar zijn land van herkomst.

Verzoeker vraagt dat van hem de vluchtelingenstatus erkend wordt of hem de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend wordt.

2.2. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de voormelde wet van 15 december

1980 bedoelde beslissingen, 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.
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De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om en erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen 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 afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en

men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr.

186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.3. De Raad benadrukt dat elke asielaanvraag individueel beoordeeld dient te worden.

Het is immers de persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging die determinerend is om als

vluchteling te worden erkend. Een loutere vermelding van een welbepaalde situatie in het land van

herkomst volstaat niet om iemand als vluchteling te kunnen erkennen. De bestreden beslissing

preciseert dan ook zeer duidelijk dat, aangezien de veiligheidssituatie in Tsjetsjenië zeer complex is,

een individuele beoordeling van de asielaanvraag noodzakelijk is.

Daar waar verzoeker stelt dat toevallige passanten op de plaats van een aanslag worden opgepakt en

dat ze vaak nog worden vermoord voordat een proces tegen hen begint, merkt de Raad op dat

verzoeker zijn stelling helemaal niet staaft en derhalve slechts de waarde heeft van een blote bewering.

Verder stelt de Raad vast dat verzoekers herhaling dat hij in paniek wegvluchtte van de plaats waar de

aanslag plaatsvond en zo het vermoeden wekte dat hij iets met de aanslag te maken had, geen afbreuk

doet aan de vaststellingen in de bestreden beslissing. Het louter herhalen van verklaringen is immers

niet van aard om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten.

De commissaris-generaal oordeelde terecht dat het opmerkelijk is dat verzoeker geen enkele poging

ondernomen heeft om zijn onschuld te bewijzen en ook geen enkele moeite gedaan heeft om

bescherming te vragen aan de autoriteiten of aan mensenrechtenorganisaties.

Bovendien blijkt dat verzoeker weinig kon vertellen over wat er precies met zijn buurman Isa overkomen

is en dat hij zelfs zijn achternaam niet kent.

Het komt aan verzoeker toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten te

weerleggen, wat hij echter in casu nalaat te doen.

Deze vaststelling ondermijnt de geloofwaardigheid van zijn relaas.

Verder merkt de Raad op dat verzoeker weliswaar een uitleg geeft waarom hij geen bewijzen heeft

bijgebracht, maar dit neemt niet weg dat de bestreden beslissing terecht stelt dat verzoeker niet in staat

is enig tastbaar bewijs te leveren van de problemen die hij verklaarde gekend te hebben.

Verzoeker laat in zijn verzoekschrift gelden dat hij de aanslag tijdens zijn verhoor voor het

Commissariaat-generaal “zo volledig omschreven heeft dat er geen twijfels kunnen bestaan dat hij

inderdaad op de plaats van de aanslag tijdens de aanslag aanwezig was”.

Deze bewering moet met een korrel zout worden genomen; inderdaad leest de Raad in het

verhoorverslag van 12 januari 2010 (zie p. 13) dat verzoeker zelfs niet kon vertellen op welke dag van

de week de aanslag precies plaatsgreep. Redelijkerwijs mag verwacht worden dat bepalende

ervaringen in iemands leven dermate in het geheugen gegrift staan dat deze persoon daar in een later
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stadium nog een gedetailleerde en coherente beschrijving van kan geven, zoals in casu op welke dag

van de week deze aanslag plaatsvond.

Verzoekers bewering dat de nabestaanden van de slachtoffers hun “attituden” baseren op geruchten die

in Grozny circuleren, is eveneens een blote bewering en staat haaks op zijn eigen verklaring dat drie

van de daders in Tsjetsjenië zijn opgepakt. Dit in acht genomen kan de werkelijkheid omtrent het

bestaan van een bloedwraak lastens verzoeker door nabestaanden van de slachtoffers, niet worden

aangenomen.

Ook de stelling van verzoeker dat “het algemeen bekend is” dat mensensmokkelaars de agenten in

Polen belast met de grenscontrole omkopen zodat de grens in hoofde van verzoeker zonder geldig

Russisch internationaal paspoort overschreden kan worden, wordt niet gestaafd en blijft een blote

bewering.

De enkele bewering van verzoeker is niet van aard om de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waaruit blijkt dat aan de buitengrenzen van de EU en zeker ook aan de

buitengrenzen van de Schengen-zone zeer strikte en persoonlijke paspoortcontroles uitgevoerd worden

waarbij uitzonderingen quasi onbestaande zijn, te weerleggen.

De Raad deelt bijgevolg het oordeel van de commissaris-generaal dat er geen geloof kan worden

gehecht aan verzoekers verklaringen als zou hij zonder persoonlijke paspoortcontrole de Schengen-

zone zijn binnengekomen.

De commissaris-generaal oordeelde terecht dat “Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u uw

internationaal paspoort, waarvan u verklaarde dat het thuis zou zijn achtergebleven omdat u in eerste

instantie niet van plan was de Russische Federatie te verlaten (CGVS, p. 8), bewust achterhoudt voor

de Belgische asielinstanties om zo de hierin vervatte informatie over bijvoorbeeld een eventueel door u

verkregen visum voor uw reis naar België, het moment en de wijze waarop u uit uw land vertrokken

bent, verborgen te houden. De geloofwaardigheid van uw asielrelaas komt hierdoor nog verder in het

gedrang.”

In acht genomen wat voorafgaat besluit de Raad dat aan verzoekers asielrelaas geen geloof kan

worden gehecht; de Raad schaart zich achter de bestreden beslissing.

Een ongeloofwaardig relaas dient niet getoetst te worden aan de vluchtelingendefinitie zoals bepaald in

artikel 48/3 van voormelde wet van 15 december 1980.

2.4. De Raad stelt vast dat verzoeker zich voor zijn vraag tot toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus beperkt tot een loutere verwijzing naar zijn asielrelaas.

Aangezien dit relaas geen geloofwaardigheid verdient, kan het evenmin de basis vormen voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2 a. en b. van de

voormelde wet van 15 december 1980.

Verzoeker brengt geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de

zin van voormelde wetsbepaling.

Wat betreft een reëel risico op ernstige schade als bedoeld in artikel 48/4, §2, c. van voormelde wet van

15 december 1980, deelt de Raad onder verwijzing naar de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier, het besluit van de commissaris-generaal.

Derhalve kan aan verzoeker ook de subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van

voormelde wet, niet worden toegekend.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen september 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


