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nr. 63 070 van 14 juni 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 29 maart 2011 heeft

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

25 februari 2011.

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 26 april 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2011.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. DEVOLDERE, die verschijnt voor de verzoekende partij, 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 luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Russisch staatsburger van Armeense origine te zijn, afkomstig uit Kuzhorskaja.

U verklaarde dat u werkzaam was als vleesverkoper op de markt te Maikop. U had uw eigen kraam op

de markt en u verkocht kwaliteitsvol vlees. Op 27 december 2008 telefoneerde een verkoopster uit

een vleeskraam naast u naar haar baas en ze vertelde dat al het clientieel vlees kocht bij u. Die dag

kwam de baas/eigenaar samen met zijn mannen naar uw kraam en vielen u aan. U werd met een bijl

verwond. U gaf aan dat andere mensen van Armeense origine tussen kwamen bij deze aanval. De

politie en een ziekenwagen werden opgeroepen en u werd met de ziekenwagen naar het ziekenhuis

gebracht voor verzorging. In het ziekenhuis werd u door de politie ondervraagd over wat er was gebeurd

en u diende een klacht in. U verliet dezelfde dag het ziekenhuis en u ging terug naar huis. U verklaarde

dat de volgende dag vier mannen naar uw woning kwamen en u bedreigden. U moest uw klacht
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intrekken anders zouden u en uw gezin worden vermoord. U trok uw klacht in de dag nadien. Na

deze bedreigingen werkte u tot maart 2009 niet meer op de markt. U gaf aan dat u begin april 2009 uw

neef de verkoop van het vlees op de markt liet doen en dat u zorgde voor de aankoop en leveringen van

het vlees. De baas en zijn mannen van het buurkraam kwam dit te weten en op 17 juni 2009 kwamen ze

uw neef en zijn familie lastig vallen bij hem thuis. Uw oom ging naar buiten en door de

omstandigheden kreeg uw oom een hartaanval en overleed. Uw neef was van oordeel dat u

verantwoordelijk was voor de dood van uw oom. U besloot om wraak te nemen en u nam contact op met

A.(…), een persoon die banden had met de criminele wereld. A.(…) ondernam een verzoeningspoging

tussen u en de baas van het buurkraam maar deze verzoeningspoging had geen succes. U vertrok naar

uw vriend in Krasnodar waar u werkte in de bouw. Op 5 maart 2010 keerde u terug naar Maikop en

verbleef u bij uw vriendin A.(…). U ging met A.(…) op 8 maart 2010 naar de markt en jullie werden

opgemerkt door de persoon die u had aangevallen met de bijl. Na de markt gingen jullie naar het huis

van uw vader voor een feest. Toen jullie na het feest terugkeerden naar de woning van A.(…), kreeg

A.(…) een telefoontje van haar buurvrouw die haar melde dat haar woning in brand stond. U gaf aan dat

de zoon van de buurvrouw twee mannen had zien weglopen op het moment dat de woning reeds in

brand stond. U verklaarde dat u heel bang was en dat u opnieuw naar Krasnodar trok en alles besprak

met uw vriend. Uw vriend liet u weten dat hij mensen kende die u naar Europa konden brengen. U

verliet Krasnodar op 24 mei 2010 en u reisde via Moskou naar Europa. U kwam in België toe op 27 mei

2010 waar u de volgende dag asiel aanvroeg aan de Belgische autoriteiten. Ter staving van uw

asielrelaas legde u uw geboorteakte, uw rijbewijs, de overlijdensakte van uw oom en een attest van de

woningbrand voor.

B. Motivering

Na onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in uw administratieve dossier

stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling noch het subsidiaire beschermingsstatuut

kan toekennen.

Er moet opgemerkt worden dat internationale bescherming slechts kan worden verleend indien

u aannemelijk maakt dat u niet op de bescherming van de autoriteiten van uw land van herkomst

kunt rekenen. Uit uw verklaringen blijkt dat u de Russische Federatie in mei 2010 verliet omdat u

problemen kreeg met een baas/eigenaar van een vleeskraam naast uw vleeskraam op de markt van

Maikop. U gaf aan dat u door de baas en zijn mannen aangevallen, bedreigd werd. U belandde in het

ziekenhuis waar u een klacht tegen deze baas indiende bij de politie. De volgende dag werd u thuis

bedreigd door deze mensen en besloot u uw klacht in te trekken (CGVS p. 17-21). U beweerde dat u in

maart 2009 opnieuw uw werk op de markt wou hervatten maar dat u dit niet werd toegestaan door de

mannen van de baas van het buurkraam (CGVS p. 22). Vastgesteld moet worden dat u niet aannemelijk

maakt dat u voor de problemen die u had met de baas en zijn mannen van het buurkraam op de markt

van Maikop, geen of onvoldoende beroep kon doen op de hulp van en /of bescherming door de politie.

U verklaarde dat u de klacht die u had ingediend had ingetrokken de dag nadien en dat u de volgende

incidenten die u had met deze personen niet was gaan melden bij de politie (CGVS p. 20, 21, 23). U gaf

aan dat u niet naar de politie was gegaan omdat u wist dat u geen hulp ging krijgen en dat het zinloos

was. U verklaarde dat u de politie niet vertrouwde en dat wie meer betaalde gelijk kreeg (CGVS p. 23,

25). Opgemerkt moet worden dat u niet aannemelijk maakt dat u niet kan rekenen op bescherming door

de Russische autoriteiten. Door het intrekken van uw klacht de volgende dag, wat u op eigen initiatief

ondernam, gaf u de politie onvoldoende tijd om voldoende onderzoeksdaden te kunnen ondernemen.

Bijgevolg kan niet objectief worden afgeleid dat de politie niets zou hebben ondernomen of willen

ondernemen. Een dergelijke handelswijze toont niet aan dat de politie in w land van herkomst onwillig of

onvermogend was om u bescherming te verlenen. Van een asielzoeker mag worden verwacht dat u

eerst voldoende pogingen onderneemt om de mogelijkheden om bescherming te verkrijgen in eigen

land aan te spreken. U heeft aldus niet aannemelijk gemaakt dat u niet op de bescherming van de

Russische autoriteiten zo u kunnen rekenen.

Daarnaast heeft u niet aannemelijk gemaakt dat u zich omwille van de door u beweerde problemen

in Maikop niet elders in de Russische Federatie zou kunnen vestigen. U verklaarde immers dat u

ten gevolge van uw problemen met deze persoon sinds april 2009 werkzaam en woonachtig was

in Krasnodar bij uw vriend Karen. U vermelde dat u afwisselend in Maikop en Krasnodar had gewoond.

U verklaarde dat u in Maikop op bezoek ging bij uw ouders en daar voor meerdere dagen verbleef. U

gaf aan dat u in Krasnodar geen problemen had gekend, noch dat u iets was overkomen. Toen u

gevraagd werd waarom u uit Krasnodar bent vertrokken gezien u daar geen problemen had,

verduidelijkte u dat u bang was voor de mensen met wie u problemen had (CGVS p. 9, 10). Opgemerkt

moet worden betreffende u verwijzing naar uw angst als reden voor vertrek uit Krasnodar en vlucht naar

Europa, dat deze angst u niet weerhield om op regelmatige basis terug te keren naar Maikop en uw

ouders te bezoeken (CGVS p. 10). Aldus overtuigt uw uitleg niet.
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Bovendien werd tussen uw opeenvolgende verklaringen aangaande essentiële onderdelen van

uw vluchtrelaas een aantal tegenstrijdigheden en ongerijmdheden vastgesteld.

Zo beweerde u tijdens het interview bij Dienst Vreemdelingenzaken dat u in het ziekenhuis

een verklaring aflegde bij een rechercheur en dat diezelfde avond (u lag nog in het ziekenhuis) vier

personen naar uw huis gingen en uw ouders bedreigden. Ze wilden dat u uw klacht introk (vragenlijst

CGVS vraag 3.5). Echter tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal vermeldde u dat u in het

ziekenhuis een verklaring aan de politie had afgelegd en dat de volgende dag u en uw gezin thuis

bedreigd wordt door vier mannen. U kreeg van deze vier mannen te horen dat ze uw gezin zouden

vermoorden als u de klacht niet zou intrekken (CGVS p. 21). Geconfronteerd met uw afwijkende

verklaringen bij Dienst Vreemdelingenzaken reageerde u door opnieuw te bevestigen dat het de

volgende dag was (CGVS p. 21). Vastgesteld moet worden dat met het opnieuw bevestigen van uw

verklaringen bij het Commissariaat-generaal u niet de tegenstrijdigheid weerlegt.

Verder moet opgemerkt worden dat u het eerste incident dat plaatsvond op de markt van Maikop

maar moeizaam kan situeren in tijd. U verklaarde tijdens het gehoor op het Commissariaat-

generaal meermaals dat uw probleem startte op 8 december 2008. U gaf aan dat die dag de baas van

het vleeskraam naast het uwe samen met mannen naar u toekwam en u met een bijl hebben

verwond (CGVS p. 18). Vervolgens wijzigde u de datum en gaf u aan dat het op 27 december was

(CGVS p. 19). U werd gewezen op het feit dat u aanvankelijk meermaals 8 december 2008 vermeldde

en u antwoordde dat u het jaar 2008, het jaar 8 bedoelde maar dat het op de 27ste was (CGVS p. 19).

Uw uitleg voor deze incoherentie betreffende het tijdstip van het eerste incident overtuigt niet.

Ook uw verklaringen over het contact dat u had met A.(…), de Armeniër op wie u beroep deed om

wraak te nemen zijn tegenstrijdig. U verklaarde bij Dienst Vreemdelingenzaken dat de mannen van de

baas van het vleeskraam naast het uwe, te weten kwamen dat u op A.(…) een beroep had gedaan en

dat er opnieuw werd gevochten (vragenlijst CGVS vraag 3.5). Tijdens het interview op

het Commissariaat-generaal beweerde u dat deze persoon A.(…) een verzoeningspoging samen met

u ondernam maar dat het geen succes had en dat er verder niets was gebeurd (CGVS p. 24). U werd

op de verschillende versies gewezen en u antwoordde door opnieuw te zeggen dat de

verzoeningpoging geen succes had (CGVS p. 24). Uw uitleg is geen verklaring voor deze verschillende

versies.

Geconcludeerd moet worden dat deze ongerijmdheden en inconsistenties vraagtekens doen plaatsen

bij de geloofwaardigheid van uw verklaringen aangaande de door u angehaalde incidenten.

Bovendien moet eveneens opgemerkt worden dat u de Belgische asielinstanties geen

overtuigend document of bewijs kan voorleggen van de door u aangehaalde problemen. U kan enkel

faxen, geen originele documenten aangeven waarvan de bewijswaarde uiterst gering is. Voorts dient

opgemerkt te worden dat u verklaarde u dat u in het ziekenhuis was opgenomen en behandeld, u daar

een klacht had neergelegd bij de politie en dat u nadien deze klacht had ingetrokken (CGVS p. 21). Het

is niet onredelijk te verwachten dat u die nog steeds regelmatig contact hebt met uw familie, een bewijs

zou kunnen voorleggen van de klacht en de ziekenhuisopname. Zeker gezien u wel een fax van een

attest voorlegde die een brand in de woning van uw vriendin bevestigt en tevens een fax van de

overlijdensakte van uw oom. U gaf aan dat uw moeder deze documenten had verkregen, maar u wist

niet goed op welke wijze (CGVS p. 15, 16). Bovendien blijkt uit het attest enkel dat deze woning door

een brand werd vernield. Uit het attest kan niet worden afgeleid dat de brand enig link had met de

problemen die u beweerde te hebben. Ook de overlijdensakte van uw oom geeft enkel aan dat hij

overleden is op 17 juni 2009. Uit de overlijdensakte van uw oom kan niet worden afgeleid in welke

omstandigheden uw oom is overleden. Bijkomend dient eveneens opgemerkt dat u verklaarde dat uw

Russisch binnenlands paspoort gewoon bij uw ouders thuis zou liggen en dat u in de 8 maanden dat u

reeds in België bent, u nog niet aan uw ouders had gevraagd om dit identiteitsdocument op te sturen.

Aldus kan in hoofde van u niet besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging zoals omschreven in de Conventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

De overige door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen.

Uw geboorteakte en uw rijbewijs bevatten enkel persoonsgegevens, wat niet ter discussie staat. Het

attest van de woning brand en de overlijdensakte werden reeds hierboven besproken.

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
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2.1. Verzoeker voert aan dat in zijn feitenrelaas voldoende elementen aanwezig zijn die hem

mogelijkerwijs ernstige schade kunnen berokkenen. Hij verwijst naar de feiten van 27 maart 2008

waarbij hij met een bijl aangevallen is en zijn opname in het ziekenhuis, waarvan hij een attest bijbrengt

(stuk 2). Vervolgens is er de brand in de woning van een vriendin en het feit dat daarop twee verdachte

personen van de woning wegliepen (stukken 3 en 4). Hij betwist niet dat hij voor het merendeel van de

gebeurtenissen geen materiële bewijzen naar voor kan brengen, doch zulks impliceert daarom niet dat

hij het verhaal en de gebeurtenissen verzonnen zou hebben. Daartegenover staat dat hij voldoende

inspanningen heeft geleverd om de nodige bewijsstukken ter ondersteuning van zijn asielprocedure bij

te brengen (stukken 5 en 6). Uit zijn feitenrelaas blijkt duidelijk dat verzoeker onmogelijk naar zijn land

van herkomst kan terugkeren zonder daarbij zijn eigen leven op het spel te zetten. In dat opzicht dient

hem dan ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend te worden.

2.2. Met toepassing van artikel 48/5, §1 van de vreemdelingenwet kan vervolging in de zin van artikel

48/3 of ernstige schade in de zin van artikel 48/4 uitgaan van of veroorzaakt worden door niet-

overheidsactoren, indien kan worden aangetoond dat noch de Staat, noch partijen of organisaties die de

Staat of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied beheersen, inclusief internationale organisaties, geen

bescherming kunnen of willen bieden tegen vervolging of ernstige schade.

Artikel 48/5, §2 van de vreemdelingenwet bepaalt dat bescherming in de zin van artikel 48/3 en artikel

48/4 in het algemeen wordt geboden wanneer de actoren, omschreven in het eerste lid, redelijke

maatregelen tot voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige schade treffen, onder andere door

de instelling van een doeltreffend juridisch systeem voor opsporing, gerechtelijke vervolging en

bestraffing van handelingen die vervolging of ernstige schade vormen, en wanneer de verzoeker

toegang tot een dergelijke bescherming heeft.

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift geen argument aan dat aantoont dat hij geen toegang zou hebben

tot een daadwerkelijke bescherming door zijn nationale overheid in de zin van artikel 48/5, §2 van de

vreemdelingenwet. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen stelde in casu vast

dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij voor de problemen die hij had met de baas en

diens mannen van het buurkraam op de markt van Maikop niet of onvoldoende op de bescherming van

de Russische autoriteiten zou kunnen rekenen. Verzoeker verklaarde dat hij de door hem ingediende

klacht de dag nadien heeft ingetrokken en dat hij de daaropvolgende incidenten met deze personen niet

gaan melden is bij de politie (stuk 4, gehoorverslag CGVS 4/2/2011, p. 20, 21, 23). Met de verklaringen

dat hij wist dat hij geen hulp ging krijgen, dat het zinloos was, dat hij de politie niet vertrouwt en dat wie

meer betaalde gelijk kreeg (stuk 4, gehoorverslag CGVS 4/2/2011, p. 23, 25) maakt verzoeker echter

niet aannemelijk niet te kunnen rekenen op de bescherming door de Russische autoriteiten. Ook de

door verzoeker bij het verzoekschrift gevoegde stukken (bewijs opname ziekenhuis, attest brand

woning, getuigenis inzake weglopende personen, bewijs inzake huur en inzake verblijf Maikop)

verstrekken terzake geen enkele indicatie. Verzoeker toont evenmin aan dat de politie in zijn land van

herkomst onwillig of onvermogend was om verzoeker bescherming te bieden.

Daargelaten de vraag of de aangevoerde feiten waar zijn, is bijgevolg niet voldaan aan een wezenlijke

vereiste om de aanvraag te kunnen laten vallen onder het toepassingsgebied van de artikelen 48/3 en

48/4 van de vreemdelingenwet. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan

bovenstaande vaststellingen om te besluiten dat de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 48/3 of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, in geval van een terugkeer

naar de Russische Federatie, aantoont.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien juni tweeduizend en elf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


