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nr. 57 994 van 17 maart 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

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 en X, die verklaren van Oekraïense nationaliteit te zijn, op

15 november 2010 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 19 oktober 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 14 januari 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 februari 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van Ivan NOVOSELSKYJ en zijn advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt

voor Galina NOVOSELSKA, en van attaché R. LARNO, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing houdende de weigering van de erkenning van de status van vluchteling en de

niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus ten aanzien van eerste verzoekende partij, luidt

als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Oekraïens staatsburger van Oekraïense origine. U was sinds februari 2009 tewerkgesteld

als hoofd van de dienst voor de uitvoering van strafrechtelijke vonnissen. In april 2009 werd u door

de adjunct van uw afdelingshoofd, B. V. (…), onder druk gezet om campagne te voeren voor

Yushenko als presidentskandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2010 in Oekraïne. B. (…) wilde

u documenten laten ondertekenen in verband met uw engagement, maar u weigerde dit. Hierdoor kreeg

u problemen met B. (…) en zijn entourage. U vertrok op vervroegd verlof in mei 2009. In juni 2009 werd
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u ziek. U vroeg op 7 juli 2009 een werkonderbreking aan wegens gezondheidsproblemen. U diende

toen eveneens een aanvraag in voor een medisch onderzoek bij de medische commissie. Vooraleer

het resultaat hiervan bekend was, kreeg u op 13 juli 2009 uw ontslag. De reden die vermeld werd in

uw ontslagbrief, is dat u zelf uw ontslag had aangevraagd. Toen het besluit van de medische

commissie werd meegedeeld, kreeg u op 21 juli 2009 een aanpassing van uw eerste ontslagbrief,

waarin stond dat u wegens uw gezondheidstoestand werd ontslagen, op basis van uw eigen verzoek en

op basis van het besluit van de medische commissie. U werd ook daarna door B. (…) bedreigd,

gechanteerd en onder druk gezet. Hij stuurde mensen op u af die u smeergeld aanboden. U vermoedt

dat ook de dood van uw vader in mei 2009 iets te maken heeft met uw problemen. Op 21 mei 2009 had

uw vader namelijk bezoek gekregen van onbekende mensen die naar u hadden gevraagd. Hierna werd

uw vader ziek en hij overleed enkele dagen later. Uw echtgenote, N. G. (…) (OV 6.524.886), die op

de paspoortdienst tewerkgesteld was, ondervond eveneens problemen op haar werk. Zij moest in het

kader van de presidentsverkiezingen van 2010 namen op lijsten controleren en schrapte de namen

van mensen die waren overleden of verhuisd, terwijl haar oversten er belang bij hadden dat er

mensen ingeschreven waren die niet meer op die adressen verbleven. U besloot te vluchten en verliet

Oekraïne op 5 november 2009 met de auto van een kennis, S. (…), en reisde vervolgens met een bus

via Hongarije en Slovenië naar Italië. U verbleef in Italië gedurende drie dagen bij een kennis van

de smokkelaar en reisde daarna met een bus naar België, waar u op 10 november 2009 asiel aanvroeg

bij de Belgische autoriteiten. U bent in het bezit van een geldig Oekraïens binnenlands paspoort.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u in Oekraïne als medewerker van de ordediensten problemen kende

met B.V. (…), de adjunct van uw afdelingshoofd, omdat u weigerde propaganda te voeren

voor presidentskandidaat Yushenko in het kader van de verkiezingen van 2010.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u deze vervolgingsproblemen niet aannemelijk kan

maken, noch door middel van uw verklaringen, noch aan de hand van de door u voorgelegde

documenten.

Zo stelde u tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal dat u onder druk werd gezet

en gechanteerd werd door B. (…) en diens entourage, en dat u uiteindelijk ook ontslagen werd omdat

u weigerde mee te werken met de propaganda voor Yushenko. U legde ter staving van

deze vervolgingsfeiten echter geen enkel sluitend bewijs neer, en wel integendeel. Uit de inhoud van

de ontslagbrief die u voorlegde, daterend van 13 juli 2009, blijkt immers, zoals u zelf overigens

ook bevestigde in uw verklaringen (CGVS 1, p. 4: “Op 7 juli vroeg ik een stopzetting aan op het werk

wegens gezondheidsredenen. Ik vroeg ook toestemming voor medisch onderzoek.” ), dat u ontslagen

werd op basis van uw verzoekschrift en de brief die u ingediend had op 7 juli 2009 (zie vertaling

ontslagbrief dd 13 juli 2009 CGVS 1, p.6: “Reden van ontslag is verzoekschrift en ontslagbrief van 7 juli

2009”). Hieruit kan dan ook veeleer geconcludeerd worden dat u op eigen vraag ontslagen werd, dan

dat u ontslagen werd om reden van uw weigering om mee te werken met de propaganda voor

Yushenko, zoals u beweerde. Uit de informatie in de tweede ontslagbrief, daterend van 21 juli 2009,

blijkt verder dat u uw ontslag kreeg op basis van het besluit van de medische commissie van het militair

commissariaat omtrent uw medische toestand. Nergens uit de door u voorgelegde brieven blijkt dan ook

enig verband met de problemen die u kende met B. V. (…). Bovendien werd het feit dat u uit vrije wil

ontslagen werd ook bevestigd in de brief die uw vriend, K. M. P. (…), over uw problemen schreef

en naar België verstuurde, en die u ook voorlegde tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal

(zie vertaling brief K. M. P. (…) CGVS 1, p.7: “Op het einde van dit alles nam hij ontslag.”).

Voorts kan uit uw verklaringen afgeleid worden dat u onvoldoende pogingen hebt ondernomen

om bescherming te zoeken in Oekraïne met betrekking tot de problemen die u ondervond met B.

(…), alvorens uw land te verlaten en internationale bescherming te vragen. Volgens de procedure die

volgens u toegepast dient te worden in geval van bescherming voor medewerkers van de

Oekraïense ordediensten, en dewelke u tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal staafde

met uittreksels uit de Oekraïense wetgeving, zou u zich eind juni 2009, meerbepaald op 28 juni, met uw

problemen tot uw overste gewend hebben, P. R. M. (…) (CGVS 1, p.8). Hij vertelde u dat hij

uw problemen niet kon oplossen en stuurde u door naar B.(…) zelf. U vertelde B. (…) dezelfde dag nog

dat u van plan was om naar uw departementshoofd, K. (…), te gaan in Kiev (CGVS 1, p.8). U liet echter

na deze woorden om te zetten in daden. Toen u gevraagd werd waarom u niet meteen bij K.

bent langsgegaan om uw problemen te melden, zei u dat u eerst met vakantie ging en dat u dacht dat

het ondertussen zou beteren. U wilde naar eigen zeggen “niet ineens gaan klagen” bij hem (CGVS 1,

p.8). Het feit dat u naliet om hem op de hoogte te brengen van uw problemen, strookt echter niet met de

door u aangehaalde vrees. U liet bovendien ook na om uw ontslag van juli 2009 aan te vechten.

U argumenteerde dat u wel van plan was geweest om naar K. (…) te stappen, maar dat dit niet

is doorgegaan. Daarenboven zou K. (…) na een schietincident met zijn zoon op 23 juli 2009 het

land verlaten hebben (CGVS 1, p.8). Na zijn vertrek werd er iemand anders aangesteld, maar u zou
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deze persoon niet bezocht hebben, omdat die nog door Yushenko zou aangesteld geweest zijn in

augustus (CGVS 1, p.16). Gelet op de mogelijkheden die u nochtans had om zich te wenden tot

uw departementshoofd in de periode vanaf de aanvang van uw problemen, in april 2009, tot de

datum waarop het incident met K.(…)’s zoon plaatsvond, op 23 juli 2009, kunnen uw argumenten

niet aanvaard worden als afdoend excuus voor het onbenut laten van het zoeken naar bescherming

sinds de dag dat uw problemen daadwerkelijk begonnen. Bovendien dient er op gewezen te worden dat

de politieke situatie in Oekraïne veranderd is sinds uw vertrek uit Oekraïne in november 2009 en dat

Victor Janoekovitch in februari 2010 tot president werd verkozen. Uw stelling als zou u in geval van

terugkeer nog steeds problemen ondervinden met dezelfde mensen omdat die nu gewoon voor

Janoekovitch zouden werken (CGVS 1, p.10) en dat u geen bescherming zou kunnen krijgen in verband

met de problemen die u met de voorstanders van Yushenko zou ondervonden hebben, kan dan ook

bezwaarlijk als overtuigend argument aanvaard worden.

Naast bovenstaande vaststellingen dient nog opgemerkt te worden dat uw algehele

geloofwaardigheid op de helling komt te staan door enkele onaannemelijkheden en anomalieën die

werden vastgesteld in uw verklaringen en tussen de opeenvolgende verklaringen van uw echtgenote.

Zo dient gewezen te worden op de weinig geloofwaardige verklaringen die u aflegde omtrent uw

reisweg van Oekraïne naar België. U verklaarde namelijk dat u in november 2009 vanuit Oekraïne via

Hongarije en Italië naar België zou gereisd zijn. U zou voor deze reis uw internationaal paspoort, dat

samen met dat van uw echtgenote reeds werd aangevraagd in februari 2009, aan de passeurs gegeven

hebben. U zou echter niet weten wat er daarna met deze paspoorten gebeurd zou zijn (CGVS 1, p.11).

U verklaarde dat u aan de grensovergang van Oekraïne naar Hongarije een internationaal paspoort

in handen kreeg om het te kunnen laten zien aan de betrokken douaniers en dat u het daarna

moest teruggeven aan de smokkelaars. U wist echter niet of het uw eigen paspoorten waren (CGVS 1,

p.12). U zou de internationale paspoorten niet meer teruggekregen hebben toen u in België aankwam

(CGVS 1, p.11-12). Op de vraag of er voor uw reis naar België dan valse documenten werden gebruikt,

kon u niet met zekerheid antwoorden (CGVS 1, p.12). U zei nogmaals dat u niet wist of de

internationale paspoorten die u tijdens de grensovergang toonde, uw eigen internationale paspoorten

waren of valse (CGVS 1, p.12). Nochtans verklaarde u tijdens het gehoor voor de Dienst

Vreemdelingenzaken dat u een som van 1300 euro betaalde voor de reis en de “gebruikte valse

documenten” (DVZ vraag 33). Bovendien kon u ook op de vraag of deze paspoorten op uw eigen naam

stonden, niet met zekerheid antwoorden (CGVS 1, p.12). U legde uit dat u nog nooit in het buitenland

was geweest en dat u er geen aandacht aan had besteed. U zou enkel de foto hebben gezien in het

paspoort, maar wist niet of uw naam er ook op stond (CGVS 1, p.12). Ook uw echtgenote legde

hieromtrent gelijkaardige verklaringen af, zeggende dat ook zij niet wist of haar naam in de paspoorten

stond die ze moest tonen en of het haar eigen paspoort was. Zij stelde dat het haar niet echt

interesseerde (CGVS G. (…) p.3). Jullie verklaringen zijn echter niet aannemelijk. Uit de informatie

waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier

blijkt immers dat er bij binnenkomst van de Schengenzone strenge identiteitscontroles plaatsvinden

waarbij de mogelijkheid bestaat om grondig te worden ondervraagd over identiteit, reisdocumenten en

reisbedoelingen en dit op strikt individuele wijze. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat u bovenstaande

informatie niet kan geven over uw reisdocumenten. Gezien het risico op ernstige sancties voor de

mensensmokkelaar/chauffeur bij het ontdekken van clandestiene passagiers, is het onwaarschijnlijk dat

hij u absoluut niet op de hoogte heeft gebracht van de gegevens in het al dan niet valse paspoort dat

werd gebruikt bij de douanecontrole. Bijgevolg is uw verklaring volgens dewelke u niet op de hoogte zou

zijn van de inhoud van de paspoorten die aan u werden gegeven tijdens zulke controle, niet

geloofwaardig. Bovendien ontstaat op basis van deze vaststelling en eveneens door het niet kunnen

voorleggen van jullie Oekraïense internationale paspoorten, het vermoeden dat u deze paspoorten

bewust achterhoudt voor de Belgische asielinstanties om zo de hierin vervatte informatie over een

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

vertrokken bent, verborgen te houden.

Daarnaast dient nog gewezen te worden op een fundamenteel en flagrant verschil in de

opeenvolgende verklaringen van uw echtgenote, die betrekking hebben op de kern van uw asielrelaas

en waarmee zij werd geconfronteerd, meerbepaald tussen haar verklaringen tijdens het gehoor op het

CGVS en de informatie die zij in de vragenlijst voor het CGVS heeft gegeven op DVZ. Uw echtgenote

verklaarde immers in de vragenlijst die voor het CGVS bij DVZ werd opgesteld dat u zowel telefonisch

als persoonlijk bedreigd werd in Oekraïne. Zij zei vanaf juni-juli 2009 gehoord te hebben van

deze bedreigingen (vragenlijst G. (…) p. 2 vraag 3. ’Vrees of het risico bij terugkeer’ punt 5.). Uit

haar verklaringen tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal daarentegen bleek een

grote onwetendheid van harentwege omtrent de problemen waardoor u genoopt werd het land te

verlaten. Zo verklaarde uw echtgenote echt niets te weten over uw problemen in Oekraïne en dat zij pas

te weten kwam dat u problemen had toen u in juli 2009 zei dat u zou stoppen met werken. U zou uw
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echtgenote niet verteld hebben welke problemen u precies had. Zij hoefde dat volgens u immers niet te

weten (CGVS G. (…) p.3). Het enige wat uw echtgenote zei te weten was dat uw leven in gevaar was

en dat u daarom moest vertrekken. Uw echtgenote zou thuis verder niets gemerkt hebben van uw

problemen omdat u zich er heel gewoon gedroeg. Zij zou wel opgemerkt hebben dat u vaak gebeld

werd en dat u ook naar buiten ging, maar dat zou dan ook het enige geweest zijn wat zij wist. Zij wist

verder niet waarom of door wie u gebeld werd, of wat de aard van die gesprekken was (CGVS G. (…)

p.4). Toen uw echtgenote werd geconfronteerd met haar eerdere verklaringen bij DVZ, waarin zij te

kennen gaf toch enigszins op de hoogte te zijn van uw problemen, zeggende dat u zowel telefonisch als

persoonlijk bedreigd werd, kon zij voor deze tegenstrijdigheid geen verklaring geven (“Wat dan juist? Ik

weet het niet.” CGVS G. (…) p.4). Door de uiteenlopende verklaringen van uw echtgenote, en op basis

van de vaststellingen die eerder werden gedaan met betrekking tot uw reisroute en uw reisdocumenten

(cfr. supra), wordt uw algehele geloofwaardigheid op ernstige wijze aangetast.

Gelet op het geheel van voorgaande opmerkingen dient te worden geconcludeerd dat in uw hoofde

geen vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie kan weerhouden worden, noch een

reëel risico op het lijden van ernstige schade bij een terugkeer zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming.

De overige documenten die u nog neerlegde ter staving van uw asielrelaas, zijn niet van die aard dat

zij bovenstaande conclusie kunnen wijzigen. Uw werkbadge en het bewijs van toekenning van de

graad van onderkolonel hebben betrekking op uw beroepsactiviteiten in Oekraïne, die door mij niet

worden betwist. Uw rijbewijs, uw huwelijksakte, de geboorteaktes van uw kinderen, jullie diploma’s en

jullie binnenlandse Oekraïense paspoorten bevatten louter persoonsgegevens, die hier evenmin ter

discussie staan. Het verslag van de medische commissie dat u voorlegt, handelt over objectieve

vaststellingen aangaande uw gezondheidstoestand en niet over de problemen die u kende op uw werk

(CGVS 1 p.5 en p.14). De uittreksels uit Oekraïense wetteksten in verband met de procedure voor

medewerkers van ordediensten en in verband met een verbod om aan politiek te doen, bevatten enkel

informatie over de desbetreffende onderwerpen. De overlijdensakte van uw vader betreft enkel

gegevens inzake zijn overlijden en bevat verder geen aanwijzingen over de doodsoorzaak of over uw of

zijn problemen in Oekraïne. Het internetartikel dat u nog voorlegde, bevestigt het incident met de zoon

van uw chef K. (…) op 23 juli 2009. Het bewijs van invaliditeit bevestigt dat u voor 40% werkongeschikt

bent. Deze documenten kunnen voorgaande appreciatie van uw asielaanvraag echter evenmin wijzigen.

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat ook in hoofde van uw echtgenote, N. G. (…) (OV

6.524.886), die zich volgens uw verklaringen op uw asielmotieven baseert (CGVS 1 p.1), besloten werd

tot een weigering van de hoedanigheid van vluchteling en tot een weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.“

De tweede bestreden beslissing, genomen ten aanzien van de echtgenote van eerste verzoekende

partij, zijnde tweede verzoekende partij, verwijst integraal naar de motivering van de beslissing ten

aanzien van eerste verzoekende partij, daar tweede verzoekende partij wat haar asielrelaas betreft zich

steunt op dezelfde asielmotieven als deze van haar echtgenoot. Navolgende motivering betreffende de

persoonlijke toestand van tweede verzoekende partij wordt in de door haar bestreden beslissing als

volgt weergegeven:

“Ook wat uw persoonlijke problemen in Oekraïne betreft werd een tegenstrijdigheid opgemerkt in

uw verklaringen tussen het gehoor op het CGVS en de informatie die u in de vragenlijst op DVZ

hebt gegeven. Zo stelde u in de vragenlijst dat u problemen kreeg op uw werk omdat u op de lijsten voor

de presidentsverkiezingen namen zou geschrapt hebben van overleden personen. U zou sindsdien door

uw oversten gepest en onder druk gezet geweest zijn (vragenlijst p.2 vraag 3.’Vrees of het risico

bij terugkeer’ punt 5). Tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal daarentegen verklaarde u dat

u een goed contact had met uw oversten en met uw collega’s en ontkende u dat u ooit gepest

zou geweest zijn door uw oversten (CGVS p.5). Toen u met hogervernoemde tegenstrijdigheid

werd geconfronteerd, zei u dat u inderdaad had gezegd dat u moest overwerken omwille van die

lijsten (CGVS p.5), waarmee u deze tegenstrijdigheid niet verklaart, dan wel eerder bevestigt.

Door hogervermelde tegenstrijdigheid tussen uw eigen opeenvolgende verklaringen wordt ook uw

algehele geloofwaardigheid ondermijnd.

Gelet op het geheel van voorgaande opmerkingen dient te worden geconcludeerd dat in uw hoofde

geen vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie kan weerhouden worden, noch een
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reëel risico op het lijden van ernstige schade bij een terugkeer zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming.

De overige documenten die u neerlegde ter staving van uw asielrelaas zijn niet van die aard dat

zij bovenstaande conclusie kunnen wijzigen. De werkbadge van uw echtgenoot en het bewijs

van toekenning van de graad van onderkolonel hebben betrekking op zijn beroepsactiviteiten in

Oekraïne, die door mij niet worden betwist. Zijn rijbewijs, uw huwelijksakte, de geboorteaktes van uw

kinderen, jullie diploma's en jullie binnenlandse Oekraïense paspoorten bevatten louter

persoonsgegevens, die hier evenmin ter discussie staan. Het verslag van de medische commissie dat u

voorlegt, handelt over objectieve vaststellingen aangaande de gezondheidstoestand van uw man en niet

over de problemen die hij kende op zijn werk (CGVS I. (…) p. 5 en p. 14). De uittreksels uit Oekraïense

wetteksten in verband met de procedure voor medewerkers van ordediensten en in verband met een

verbod om aan politiek te doen, bevatten enkel informatie over de desbetreffende onderwerpen. De

overlijdensakte van uw schoonvader betreft enkel gegevens inzake zijn overlijden en bevat verder geen

aanwijzingen over de doodsoorzaak of over uw of zijn problemen in Oekraïne. Het internetartikel dat u

nog voorlegde, bevestigt het incident met de zoon van de chef van uw echtgenoot op 23 juli 2009. Het

bewijs van invaliditeit bevestigt dat uw man voor 40% werkongeschikt is. Deze documenten kunnen

voorgaande appreciatie van uw asielaanvraag echter evenmin wijzigen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekende partijen beroepen zich in een eerste middel op de schending van het redelijkheids-

beginsel en zorgvuldigheidsbeginsel. Tevens roepen zij de schending van de materiële motiveringsplicht

in doordat verwerende partij ten onrechte geen geloof hecht aan de waarachtigheid van het relaas en de

ingeroepen gebreken volgens verzoekende partijen onbestaande, dan wel uiterst miniem zijn. In een

tweede middel beroepen verzoekende partijen zich op de schending van artikel 48/4 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).

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

staatlozen over volheid van rechtsmacht, hetgeen impliceert dat het geschil met alle feitelijke en

juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad die een onderzoek voert binnen

de lijnen van het rechtsplegingsdossier en rekening houdend met het verzoekschrift dat de grenzen van

het gerechtelijke debat bepaalt. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133). Door

de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop

de bestreden beslissing is gesteund. De middelen die door verzoekende partijen worden ontwikkeld

zullen derhalve slechts besproken worden in de mate dat ze betrekking hebben op de in het

onderhavige arrest in aanmerking genomen motieven.

2.2.2. De Raad wijst erop dat internationale bescherming slechts kan worden ingeroepen bij gebrek aan

nationale bescherming. Dit vloeit voort uit artikel 1, A (2) van het Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen van 28 juli 1951 waarnaar wordt verwezen in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en

luidens hetwelk vereist is dat de asielzoeker de bescherming van zijn land niet kan, of uit hoofde van de

vrees voor vervolging op grond van de in datzelfde artikel bepaalde criteria niet wil inroepen enerzijds,

en uit de bepalingen van artikel 48/4 van de voormelde wet krachtens dewelke ook voor de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus is vereist dat de asielzoeker zich niet onder de bescherming van

in casu zijn land van herkomst kan of, wegens het reële risico op ernstige schade, wil stellen anderzijds.

Een asielzoeker moet alle mogelijkheden tot bescherming uitputten of aannemelijk maken waarom hij

geen enkel beroep kan doen op de nationale autoriteiten.

Eerste verzoekende partij houdt voor als hoofd van de dienst voor de uitvoering van strafrechtelijke

vonnissen zware problemen te hebben gekend met de adjunct van zijn afdelingshoofd daar hij weigerde

zich te engageren in de campagne van de presidentsverkiezingen van februari 2010 ten voordele van

de op dat ogenblik zetelende president Yushenko. Ook tweede verzoekende partij, zijnde de echtgenote

van eerste verzoekende partij, beweert eveneens op haar werk moeilijkheden te hebben gekend naar

aanleiding van deze verkiezingen, meer in het bijzonder bij het opmaken van de kieslijsten.
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De Raad wijst erop, zoals gesteld in de bestreden beslissing, dat Yushenko na voormelde verkiezingen

niet langer aan de macht bleef en werd opgevolgd door president Victor Janoekovitch. Verzoekende

partijen tonen op generlei wijze aan dat zij bij terugkeer naar hun land van herkomst onder het sedert

hun vertrek gewijzigde politieke regime in Oekraïne, waarbij de tegenhanger van de voormalige

president nu de macht in handen heeft, ingeval van bedreiging door aanhangers van Yushenko zich niet

zouden kunnen beroepen op de bescherming van de Oekraïense politionele en gerechtelijke

autoriteiten. Waar verzoekende partijen in het verzoekschrift opwerpen dat eerste verzoekende partij

zich in het verleden voor bescherming niet tot de politie kon wenden daar hij de interne procedure

binnen zijn tewerkstelling diende te volgen en dat heden nog steeds hetzelfde adjunct-afdelingshoofd in

dienst is, wijst de Raad erop dat dit verweer heden feitelijke grondslag mist daar eerste verzoekende

partij ingevolge zijn ontslag niet langer in dienst is als hoofd van de dienst voor de uitvoering van

strafrechtelijke vonnissen. Verzoekende partijen kunnen zich derhalve probleemloos richten tot

voormelde politionele en gerechtelijke autoriteiten. De opmerking van verzoekende partijen dat

weliswaar de president inmiddels wijzigde, doch “het systeem an sich niet”, betreft een blote bewering

die niet met enige objectieve informatie wordt onderbouwd. In redelijkheid kan niet worden aangenomen

dat personen die worden lastiggevallen door aanhangers van de opposant van de zetelende president

onder het regime van de huidige president geen beroep kunnen doen op de nodige bescherming.

Verzoekende partijen kan derhalve noch de status van vluchteling, noch de subsidiaire

beschermingsstatus met toepassing van de artikelen 48/3 en 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet

worden toegekend.

De subsidiaire beschermingsstatus kan eveneens worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partijen een reëel risico op ernstige schade lopen met toepassing van artikel 48/4, § 2, c

van de vreemdelingenwet. Verzoekende partijen tonen evenwel niet aan dat er heden in Oekraïne een

situatie heerst van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die

een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon impliceert.

2.2.3. Om voormelde redenen kan in hoofde van verzoekende partijen noch een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade

in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien maart tweeduizend en elf door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


