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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 5041 van 17 december 2007
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, van Russische nationaliteit, op 17 september 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 29 augustus 2007.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 30 oktober 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28
november 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA          
loco advocaat S. COPINSCHI en van attaché G. DESNYDER, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1. Verzoeker voert vooreerst een schending aan van artikel 62 van de voormelde wet van 15
december 1980 en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, doordat de motivatie van de bestreden
beslissing gebrekkig, onjuist, onvoldoende en/of tegenstrijdig zou zijn.

1.2. Verweerder antwoordt dat aan de door voornoemde wetsbepalingen opgelegde
motiveringsplicht is voldaan, aangezien de bestreden beslissing duidelijk de reden vermeldt
waarop zij werd gesteund.
Hij vervolgt dat de Commissaris-generaal bovendien is uitgegaan van gegevens die in rechte
en in feite juist zijn, dat hij deze correct heeft beoordeeld, en dus op grond daarvan in
redelijkheid tot zijn besluit is kunnen komen.

1.3. De inroeping van de schending van de motiveringsplicht door verzoeker valt uiteen in
twee delen.
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Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 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 van de materiële motiveringsplicht aan. Hierbij moet
worden onderzocht of de feitelijke gegevens juist zijn, of die correct werden beoordeeld en of
op grond daarvan niet in onredelijkheid tot een besluit is gekomen. De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de Commissaris-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van  bevoegdheid. Dit wil zeggen dat de Raad
het geschil, in zijn geheel, aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve
rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot
hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).
Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven
waarop de bestreden beslissing is gesteund.

2. Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas van verzoeker als volgt:
“Volgens uw verklaringen bent u geboren in Okulovka, regio Novogorod, Russische
Federatie en bezit u de Russische nationaliteit. Uw moeder is van Russische origine, uw
vader is een etnische Tsjetsjeen. U bent niet gehuwd en heeft geen kinderen.
Op driejarige leeftijd verhuisde u met uw familie naar Chitstjenko, Kazachstan.
Vanaf 1992 woonden jullie in Grozny, Tsjetsjenië.
In januari 1995, toen Russische soldaten jullie woning bestormden in een poging uw moeder
te arresteren, werd u door de soldaten door het raam gegooid. U hield hier een gebroken arm
en hand aan over.
Nog in 1995 verhuisden jullie omwille van problemen van uw ouders naar Moskou. Daar
waren jullie gedomicilieerd in Volokolansk, maar jullie woonden feitelijk in Troiski. In 1999
verhuisden jullie naar Moskou.
In juni 2000 vluchtten uw ouders, Abdol Zelimkan Issaev en Larissa Dmitriev Issaeva (O.V.
4.999.367), samen met uw twee minderjarige broers naar België. Omdat u nog niet over een
intern paspoort beschikte en u dat nodig had voor de aanvraag van uw internationaal
paspoort, reisde u niet met hen mee.
Vanaf september 2000 ging u samen met uw grootmoeder langs moederskant wonen in een
appartement in Moskou. U schreef zich in aan de medische academie. Omdat u niet was
gedomicilieerd op uw feitelijke woonplaats en u tevens bijkomende moeilijkheden vreesde
omwille van uw etnische origine, betaalde u maandelijks 200 dollar smeergeld aan een
wijkagent, Misja.
In januari 2001 bracht u een bezoek aan uw ouders in België.
In juni 2001 verhuisde u naar een andere wijk in Moskou. U kon zich zonder problemen
domiciliëren.
U ondervond in de periode dat u in Moskou verbleef, regelmatig problemen met
politieagenten wegens uw origine. Omdat u smeergeld betaalde, kon u ergere moeilijkheden
voorkomen.
In augustus 2001 bracht u opnieuw een bezoek aan uw ouders in België.
In oktober 2002 – in de periode van het gijzelingsdrama in het Dubrovkatheater – had u een
confrontatie met twee politieagenten. Eén van de agenten was van de FSB (geheime dienst).
Ze verzochten u mee te komen naar het politiebureau maar lieten u gaan toen u hen
smeergeld betaalde. Een week later, op het moment dat u twee familieleden op bezoek had
die niet over de nodige propiska beschikten, hielden dezelfde agenten een huiszoeking op uw
adres. U werd ondervraagd over uw Tsjetsjeense connecties, uw bezoekers en over uw
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ouders. Het viel u op dat de agenten goed op de hoogte waren van uw ouders' verleden.
Daarenboven herinnerden ze u eraan dat u nog uw dienstplicht moest vervullen. Op het einde
van de huiszoeking werd u gevraagd mee te komen naar het politiebureau. U betaalde hen
andermaal en verbond u ertoe u de volgende ochtend te komen aanmelden. De volgende
dag werden u en uw familieleden op het politiebureau ondervraagd, onder meer over uw
ouders. Na deze gebeurtenissen diende u een schriftelijke klacht in bij de Moskouse
Collega's Advocaten. Een week later kwam een van de agenten nogmaals bij u langs en eiste
beschermingsgeld. Hij zou er ook voor zorgen dat u niet opgeroepen werd voor uw
legerdienst. Hij gaf u zijn visitekaartje zodat u hem kon contacteren indien andere agenten u
zouden chanteren. U diende hem in ruil bij elk bezoek dat hij u bracht 100 dollar te betalen. In
december 2002 kwam u in contact met een Duitse journaliste die een reportage maakte over
de houding van de politie tegenover Tsjetsjenen. U vertelde haar uw wedervaren. U vernam
niets meer over deze reportage en u kende er evenmin problemen door.
In het algemeen kon u betrekkelijk ongestoord leven tot in mei 2005.
In die periode werd u via de rector van de universiteit in contact gebracht met een FSB agent
– Andrei. Hij probeerde u in te winnen als infiltrant voor de FSB in Moskou en op termijn ook
in Tsjetsjenië. Ook deze persoon verwees naar het verleden van uw ouders. U liet Andrei
weten dat u zijn voorstel zou overwegen maar u was niet van plan hierop in te gaan.
In augustus 2005 bracht u opnieuw een bezoek aan uw ouders en broers in België.
Onmiddelijk na uw terugkeer in Moskou in september 2005 belde iemand u op op uw GSM
zonder dat het nummer verscheen. U vermoedde dat het Andrei was en nam het gesprek
niet aan. In diezelfde periode sprak de rector u aan over het voorstel van de FSB. U
antwoordde dat u een wetenschapper was en dat u niet geïnteresseerd was in het voorstel. U
kende geen verdere problemen meer. Vanaf oktober 2005 werkte u als laborant in een
staatsinstelling. Nadat u afgestudeerd was in juni 2006, werd u een contract als post-graduaat
aangeboden bij dezelfde instelling.
In april 2006 vroeg u bij de Belgische ambassade gezinshereniging aan. U kreeg te horen dat
de procedure een jaar zou kunnen duren.
In juni 2006 wilde u uw propiska verlengen maar dit werd u geweigerd omdat uw studies
beëindigd waren. Een vriend van uw vader regelde voor u een domicilie in Okulovka. Op 24
juli 2006 liet u zich hierom uitschrijven uit het Militaire Commissariaat van Moskou. Men zette
u echter direct op de lijst van dienstplichtigen van Okulovka. Toen u zich ging aanmelden op
het Militaire Commissariaat van Okulovka, werd u gevraagd wat uw origine was. Toen u
antwoordde dat u een Tsjetsjeen was, kreeg u een oproepingsbrief waarmee u zich de
volgende dag diende aan te bieden. Men vertelde u dat u naar Tsjetsjenië zou gestuurd
worden. U weigerde in te gaan op deze convocatie. Op 27 juli 2006 ontving u met de post een
tweede oproeping maar ook deze negeerde u. U ontving een derde op 28 juli 2006. Daarin
stond dat u zich diende aan te bieden als verdachte.
Omdat u de voortdurende strijd als Tsjetsjeen in een vijandige omgeving beu was, besloot u
naar het buitenland te vluchten. Op 5 augustus 2006 nam u in Moskou het vliegtuig richting
Zwitserland. Van daaruit reisde u op 20 augustus 2006 naar België door, waar u nog diezelfde
dag aankwam. Op 30 augustus 2006 vroeg u hier asiel aan.
Hier in België vernam u van de vriend van uw vader dat u gezocht werd door de (militaire)
politie.
Ter staving van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten neer: uw geboorteakte,
paspoort, rijbewijs, legerboekje, twee diploma's, een werkattest, een aanbevelingsbrief, een
klachtenbrief met bewijs van neerlegging bij een advocatenbureau, twee visitekaartjes, een
medisch attest daterend van 1996, twee oproepingsbrieven i.v.m. uw legerdienst, een
convocatie van de politie, foto's van uw verblijf in Grozny begin de jaren '90, de ledenkaart
van uw ouders van het 'International Committee for Human Rights, de Belgische
identiteitsdocumenten van uw familieleden, een medisch attest over de orthodontische
problemen van uw broer en een brief van het OCMW.”
Verzoeker betwist deze beschrijving niet.
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3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de
kandidaat-vluchteling zelf. De asielzoeker moet aantonen dat zijn aanvraag tot erkenning is
gerechtvaardigd. De kandidaat-vluchteling moet een poging ondernemen het relaas te staven.
Hij moet de waarheid vertellen (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 geen hiaten, vaagheden, ongerijmde
wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen.
Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen worden
onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen
(UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève, 1992, nr. 204).

4.1. De motivering van de bestreden beslissing vangt aan als volgt:
“Er dient vastgesteld te worden dat u er niet in geslaagd bent 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 aannemelijk te
maken.
Vooreerst dient bemerkt te worden dat uw verklaringen niet volledig in overeenstemming zijn
met de documenten die u neerlegde. U haalde immers aanvankelijk aan dat u in juni 2000
niet met uw ouders kon vluchten aangezien u niet over een binnenlands (intern) paspoort
beschikte en u evenmin een internationaal paspoort had (gehoorverslag CGVS TG p. 5-6).
Nochtans staat te lezen op de geboorteakte die u neerlegde dat u een intern en een
internationaal paspoort werden afgeleverd op 10 januari 1999 respectievelijk 22 januari 1999.
U werd hiermee geconfronteerd maar u verklaarde dat dit was omdat men wel een intern
paspoort wilde uitreiken maar men over geen blanco documenten beschikte. U zou het
paspoort dan ook nooit gehad hebben. Wel meent u dat het mogelijk is dat u wel reeds een
internationaal paspoort had (gehoorverslag CGVS p. 6, 12 en 13). Deze uitleg kan niet als
geloofwaardig beschouwd worden omdat in dat geval evenmin vermeld zou zijn op uw
geboorteakte dat u een internationaal paspoort uitgereikt werd. Uit de op het
Commissariaat-generaal beschikbare informatie blijkt tenslotte dat in de Russische Federatie
een identificatieplicht bestaat en dat iedereen ouder dan 14 jaar zich ten allen tijde dient te
kunnen legitimeren aan de hand van een binnenlands paspoort, een militaire kaart, een
rijbewijs of elke andere identiteitskaart waar zowel een foto als de naam van de houder op
vermeld staan en tevens informatie wordt gegeven over deze persoon. Het is dan ook
ongeloofwaardig dat uw ouders u als minderjarige zonder dergelijke documenten zouden
achtergelaten hebben in de Russische Federatie. Bovenstaande incongruenties leggen dan
ook een ernstige hypotheek op uw algemene geloofwaardigheid.”

4.2. Verzoeker repliceert dat dit deel van de motivering van de bestreden beslissing totaal
irrelevant is, en dat, zelfs indien hij in 2000 zijn land van herkomst zou verlaten hebben met
zijn ouders en zijn jongere broers, dit nog niet betekent dat hij vandaag geen gegronde vrees
voor vervolging zou kunnen hebben.

4.3. Verweerder antwoordt dat het er niet alleen om gaat of verzoeker al dan niet samen met
zijn ouders zijn land van herkomst heeft verlaten; het betreft vooral het feit dat de verklaringen
van verzoeker niet in overeenstemming zijn met de documenten die hij neerlegde. In
tegenstelling tot wat hij beweerde, stelt verweerder, beschikte verzoeker immers wel degelijk
over een intern en internationaal paspoort.
Verweerder benadrukt verder dat de verklaringen van een asielzoeker met betrekking tot
reisdocumenten, verblijfsdocumenten en vluchtmotieven (of redenen waarom men niet
eerder kon vluchten), in tegenstelling tot wat verzoeker aanvoert, net bijzonder relevante
elementen zijn bij de beoordeling van een asielaanvraag.
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4.4. De Raad volgt het standpunt van verweerder.

4.5. De motivering vervolgt:
“Daarenboven baseerde u een groot deel van uw problemen in Moskou op de initiële
asielmotieven van uw ouders, Abdol Zelimkan Issaev en Larissa Dmitriev Issaeva (O.V.
4.999.367). Zij zouden immers vervolgd zijn door de Russische autoriteiten omdat ze
meegewerkt hadden met een organisatie die de mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië
aankaartte. Telkenmale u met de Russische autoriteiten geconfronteerd werd, zouden zij
verwezen hebben naar uw ouders voorgeschiedenis (gehoorverslag CGVS TG p. 7, 8, 11 en
12). In het kader van de asielaanvraag van uw ouders besloot ik reeds eerder tot een
weigering van de hoedanigheid van vluchteling omdat hun asielrelaas ongeloofwaardig bleek
te zijn. Niet alleen wordt de geloofwaardigheid van uw beweringen hierdoor eveneens
ondermijnd, daarenboven draagt het feit dat u jaarlijks zonder grote moeilijkheden een visum
kon verkrijgen voor België en u zonder problemen het land in- en uitreisde (gehoorverslag
CGVS TG p. 10), ondanks uw bewering dat u sedert november 2002 nagenoeg onafgebroken
problemen kende met (lokale vertegenwoordigers van) de Russische autoriteiten
(gehoorverslag CGVS TG p. 10), niet bij tot het herstellen van uw reeds betwijfelde
oprechtheid.”

4.6. Verzoeker stelt andermaal dat dit deel van de motivering van de bestreden beslissing
totaal irrelevant is, aangezien visa worden afgeleverd door de Belgische diplomatieke en
consulaire overheden in Moskou, niet door de Russische federale autoriteiten.

4.7. Verweerder merkt vooreerst op dat, wat betreft het ongeloofwaardige karakter van de
asielaanvraag van de ouders van verzoeker, verzoeker de motivering van de bestreden
beslissing hieromtrent niet weerlegt, zodat deze dan ook gehandhaafd blijft.
Verweerder wijst er verder op verzoeker voor het legaal in- en uitreizen van de Russische
Federatie, wel degelijk de goedkeuring dient te krijgen van de Russische autoriteiten, die hem
bovendien ook zijn paspoort afleverden, zodat het probleemloos op legale wijze verlaten en
terug binnenkomen van de Russische federatie, niet te rijmen valt met de verklaringen van
verzoeker sinds eind 2002 onafgebroken problemen te hebben gekend met de Russische
autoriteiten.

4.8. De Raad volgt de stelling van verweerder.

4.9. De motivering stelt verder:
“Wat er ook van zij, over uw dienstweigering dient vastgesteld te worden dat u heeft nagelaten
de bij wet voorziene procedure te benutten om verzet aan te tekenen tegen uw oproeping om
in Tsjetsjenië bij het leger te gaan dienen (gehoorverslag CGVS TG p. 10-12). U haalde aan
dat u tijdens uw opleiding aan de Medische Academie de volgens het leerplan verplichte
militaire leerstoel met succes afgerond had – wat wordt bevestigd door uw militaire boekje
(gehoorverslag CGVS TG p. 8). Niettegenstaande zou u toch opgeroepen zijn om uw militaire
dienst te volbrengen.
Volgens de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan kopie bij
het administratieve dossier werd gevoegd, voldoet de stage bij een instelling waar een
militaire leerstoel aanwezig is om van verdere dienstplicht vrijgesproken te kunnen worden.
De laureaten worden bij de militaire autoriteiten ingeschreven als reserve-officieren. Volgens
de wet kunnen ze enkel in tijden van oorlog opgeroepen worden bij speciaal decreet van de
President van de Russische Federatie. Het komt in de praktijk echter voor dat sommige
reserve-officieren opgeroepen worden om specifieke recruteringsnoden te lenigen. Het ligt
dan aan de persoon zelf om verzet aan te tekenen tegen deze behandeling. U bezat dan ook
de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen deze oproepingen, hetgeen u naliet te doen. De
reden die u voor deze nalatigheid opgaf, met name dat u het zinloos vond en dat u het moe
was wettelijke stappen te ondernemen (gehoorverslag CGVS TG p. 12-13), is onvoldoende.
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Van iemand die zijn land van herkomst verlaat omdat hij zich om enigerlei reden onheus of
wederrechtelijk bejegend voelt, kan immers verwacht worden dat hij vooreerst, en op zijn
minst, een ernstige inspanning levert om de beroepsmogelijkheden in zijn land van herkomst
aan te wenden alvorens een toevlucht te zoeken in een ander land.”

4.10. Verzoeker wijst er vooreerst op, dat de Commissaris-generaal noch de authenticiteit
noch de geldigheid heeft in vraag gesteld, van de twee oproepingsbrieven van 27 en 28 juli
2006, aan zijn persoon gericht, door het militaire commissariaat.
Verzoeker vervolgt dat het enkele feit dat hij drie dagen na zijn inschrijving op de lijsten van
het militaire commissariaat op vertoon van zijn militair boekje, drie oproepingsbrieven heeft
gekregen om zijn militaire dienst te vervullen, een flagrant bewijs is van het gebrek aan
respect vanwege de Russische autoriteiten van de wettelijke bepalingen op de welke de
Commissaris-generaal steunt om de bestreden beslissing te motiveren. Hij verwijst hiertoe
eveneens naar de informatie waarop de Commissaris-generaal steunt, die deze schending
van de betrokken wettelijke voorschriften door de Russische autoriteiten uitdrukkelijk zou
erkennen.
Verzoeker stelt verder dat, door te oordelen dat hij over een reële mogelijkheid beschikt om te
weigeren zijn militaire dienst te vervullen omwille van zijn speciaal statuut, de
Commissaris-generaal de veelheid aan informatie aangaande de situatie van Russische
dienstplichtigen ontkent.
Hij verwijst hiertoe naar de rapporten van april 2002 en juni-december 2005 van de
organisatie “Moeders van de Soldaten van Sint-Petersburg” en naar een beslissing van 14
november 2005 van de voormalige Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen.
Verzoeker eindigt met te stellen dat het absurd is om te poneren dat hij zijn rechten op een
objectieve wijze had kunnen laten gelden, gezien de actuele situatie in de Russische
Federatie met betrekking tot personen van Tsjetsjeense origine.
Dit alles in acht genomen besluit verzoeker, heeft de Commissaris-generaal een kennelijke
beoordelingsfout begaan en het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur evenals het
zorgvuldigheidsbeginsel geschonden en heeft hij de bewijskracht van documenten miskend.

4.11. Verweerder volhardt in het motief van de bestreden beslissing dat verzoeker geen
gebruik maakte van de beroepsmogelijkheid die bestaat tegen de oproepingen en stelt dat
verzoeker geen argumenten aanbrengt om dit motief, evenals de informatie waarop het
gesteund is, te weerleggen.
Hij stelt daarnaast dat algemene rapporten niet volstaan maar dat verzoeker zijn beweerde
vervolgingsvrees in concreto dient aan te tonen.
Hij benadrukt volledigheidshalve nog dat de oproepingsbrieven die verzoeker neerlegde, wel
degelijk in overweging werden genomen en dat dit trouwens duidelijk blijkt uit de bestreden
beslissing.

4.12. De Raad meent dat verzoeker bedoeld motief in de bestreden beslissing, verkeerd
begrijpt.
De Raad stelt immers, uit de bestreden beslissing zelf, vast dat de Commissaris-generaal
geen twijfel uit over het feit dat verzoeker werd opgeroepen om zijn militaire dienstplicht te
vervullen, en dit, tegen de wettelijke regels in (zie de passages in de betrokken beslissing
“Het komt in de praktijk echter voor dat sommige reserve-officieren opgeroepen worden om
specifieke recruteringsnoden te lenigen.” “Uw diploma’s, uw legerboekje en de convocaties
bevestigen uw loopbaan en uw oproeping voor militaire dienst, wat op zich niet in twijfel
getrokken werd”).
De Commissaris-generaal stelt in de bestreden beslissing echter wél dat verzoeker heeft
nagelaten de in zijn land van herkomst bij de wet voorziene beroepsmogelijkheden aan te
wenden, en meer bepaald om verzet aan te tekenen tegen zijn oproeping om in Tsjetsjenië in
het leger te gaan dienen.
De Raad stelt, uit het CEDOCA-antwoorddocument met referentie rus2007-028w,
toegevoegd aan het administratief dossier, vast, dat er inderdaad, in de Russische Federatie,
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een beroepsmogelijkheid openstaat tegen oproepingen onder de wapens, dat deze
beroepsmogelijkheid soms succesvol is, en dat reserve officieren, zoals verzoeker, worden
aangemoedigd van deze beroepsmogelijkheid gebruik te maken.
De Raad meent dat verzoeker door geen gebruik te hebben gemaakt van deze
beroepsmogelijkheid, niet aannemelijk maakt dat hij zich niet onder de bescherming van de
autoriteiten van zijn land van herkomst kan stellen.
Volledigheidshalve herhaalt de Raad nog dat beslissingen van rechtscolleges in de huidige
continentale rechtstraditie geen precedentwaarde hebben en dat een verwijzing naar
algemene rapporten en een algemene situatie niet volstaat om aan te tonen dat verzoeker in
zijn land van herkomst een gegronde vrees heeft voor vervolging in de zin van de
Vluchtelingenconventie. Deze vrees voor vervolging dient immers in concreto te worden
aangetoond.

4.13. De motivering vervolgt:
“De door u neergelegde documenten zijn niet van die aard dat ze bovenstaande
vaststellingen kunnen wijzigen. Uw intern paspoort en geboorteakte zijn – zoals hoger reeds
opgemerkt – in strijd met uw eigen verklaringen. Voor het overige staven zij enkel uw
identiteit, die niet ter discussie staat. Uw diploma's, uw legerboekje en de convocaties
bevestigen uw loopbaan en uw oproeping voor militaire dienst, wat op zich niet in twijfel
getrokken werd. De visitekaartjes, de klacht, het medisch attest en de foto’s kunnen een
begin van bewijs voor uw asielrelaas vormen maar betreffen elementen die niet ter discussie
stonden. Over de bewijswaarde van de ledenkaart van uw ouders werd in het kader van hun
dossier geoordeeld. Wat de convocatie van de politie betreft waarbij u als verdachte
gesommeerd wordt te verschijnen, kan opgemerkt worden dat enkele taalkundige
onregelmatigheden de bewijswaarde van het document ondermijnen. De tandheelkundige
problemen van uw broer en de brief van het OCMW waarin aan OMOB wordt verzocht een
hospitalisatieverzekering af te sluiten voor uw ouders en broers, houden geen verband met
uw asielrelaas.”

4.14. De Raad stelt vast dat verzoeker hierop niet ingaat.

4.15. Verzoeker stelt nog dat de Commissaris-generaal, door het nemen van de bestreden
beslissing, artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 heeft geschonden.
Hij stelt dat immers, door de Commissaris-generaal, noch zijn identiteit, noch zijn
Tsjetsjeense origine, in vraag wordt gesteld, en laatstgenoemde er bovendien niet in geslaagd
is de verschillende elementen aan de basis van zijn asielrelaas te ontkrachten.
Hij verwijst verder naar mensenrechtenrapporten, in concreto het jaarrapport 2007 van de
organisatie ‘Amnesty International’, en naar de UNHCR-proceduregids, om te stellen dat er
gevallen kunnen zijn waarin, rekening houdend met bepaalde specifieke omstandigheden
waarin een bepaalde groep (ras, sociale of religieuze) zich bevindt, het enkele feit te behoren
tot deze groep de vrees voor vervolging rechtvaardigt, en dit voor de Tsjetsjeense burgers in
de Russische Federatie het geval is.
Hij stelt tenslotte niet over een interne vluchtmogelijkheid te hebben beschikt binnen de
Russische Federatie.

4.16. De Raad herneemt dienaangaande zijn argumentatie sub. 4.12.

5.1. Verzoeker vraagt in ondergeschikte orde om de toekenning van de subsidiaire
beschermingsstatus.
Hij verwijst hiertoe naar de zware schendingen van het recht op leven, en meer bepaald de
“verdwijningen” van mannen tussen 18 en 40 jaar, begaan door de actoren van het conflict in
Tsjetsjenië, die hebben geleid tot een veroordeling van Rusland door het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens, en stelt tot deze categorie te behoren. Hij staaft zijn verwijzing met
het “Country Summary”-rapport van de organisatie “Human Rights Watch” van januari 2006.



      RvV X / Pagina 8

Deze elementen in acht genomen stelt verzoeker een reëel risico te lopen van ernstige
bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in
het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict en om te worden gefolterd
of een onmenselijke of vernederende behandeling te ondergaan, zoals vermeld in artikel 3 van
het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele
vrijheden.
Hij verwijst tenslotte nog naar rechtspraak van de voormalige Vaste Beroepscommissie voor
vluchtelingen (beslissing nr. 03-3310 van 4 maart 2005) om te stellen dat Tsjetsjenen over
geen intern vluchtalternatief beschikken binnen de Russische Federatie, en naar het rapport
‘Recommendations sur le traitement des déplacés internes, demandeurs d’asile et réfugiés
tchétchènes en Europe’ van de Europese Raad voor vluchtelingen, om te stellen over geen
intern vluchtalternatief te beschikken in Ingoeshetië.

5.2. Verweerder antwoordt dat verzoeker in het kader van zijn asielrelaas niet aannemelijk kon
maken dat hij niet op bescherming zou kunnen rekenen, zodat hij dan ook niet meer kan
steunen op dit asielrelaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op het
lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.
Verweerder benadrukt verder dat verzoeker verklaarde sinds 1995 niet meer in Tsjetsjenië te
hebben verbleven, zodat hij dan ook evenmin op de algemene situatie in Tsjetsjenië kan
steunen om in aanmerking te komen voor subsidiaire bescherming.

5.3. De Raad volgt het standpunt van verweerder.

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 17 december 2007 door:

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

dhr. P. BREYNE, toegevoegd griffier.

De griffier,              De voorzitter,

 P. BREYNE.              M. BONTE.


