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nr. 65 012 van 19 juli 2011

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 3 juni 2011 heeft

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

4 mei 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 24 juni 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 juli 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat H. DE PONTHIERE

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 17 april 2010 het Rijk binnen en diende op 20 april

2010 een asielaanvraag in. Op 4 mei 2011 werd een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van

vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Het onderhavige beroep is

gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Russische nationaliteit te bezitten en van Russische origine te zijn. U verklaart omwille

van volgende redenen uw land van herkomst te hebben verlaten.

Sinds 2007 bent u lid van de politieke oppositiepartij OGF (United Citizen ’s Front). U was er

verantwoordelijk voor het vervoer van mensen naar verschillende vergaderingen en betogingen. Op 7

november 2007 werd u samen met 2 andere personen tijdens een protestactie in Yartsevo door de
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politie meegenomen naar het politiebureau waar u tot ’s avonds werd aangehouden. De reden voor

deze aanhouding was dat de betoging zonder toestemming werd gehouden. In 2008 werd u vaak door

de FSB gebeld met de vraag om langs te komen voor een gesprek. Ook werd u van 2008 tot maart –

begin april 2010 opgebeld door onbekenden in verband met uw politieke activiteiten. In november 2008

ontving u een oproepingsbrief van de FSB. U ging hierop in. U werd door de FSB gewaarschuwd dat u

problemen zou kunnen krijgen indien u niet zou stoppen met uw politieke activiteiten. In december 2008

kreeg u door de stress een hartaanval waardoor u een half jaar niet meer politiek actief was. Van eind

2009 tot half maart 2010 werd u verschillende keren door de FSB opgebeld om u op hun bureau uit te

nodigen. U ging hier niet op in. Op 3 maart 2010 nam u opnieuw deel aan een protestactie in Yartsevo

waar u geduwd werd door de politie en waarbij u 2 gebroken ribben opliep. Ook werd u toen

gearresteerd en vastgehouden tot ’s avonds. Eind maart 2010 kreeg u uw tweede oproepingsbrief van

de FSB. Hier bent u ook niet op ingegaan.

Op 15 april 2010 bent u uit Rusland vertrokken met een wagen en een chauffeur. U bent met een vals

paspoort naar België gereisd. Op 17 april 2010 bent u in België aangekomen. Op 20 april 2010 heeft u

een asielaanvraag ingediend bij de bevoegde Belgische instanties.

Eind april 2010 werd in de Russische Federatie nog een oproepingsbrief naar u toegestuurd. Uw vriend

(A.) vertelde u dat in september 2010 medewerkers van FSB hem 2 keer hebben gevraagd waar u was.

In geval van terugkeer vreest u opnieuw druk te ondervinden van de autoriteiten die willen dat u stopt

met uw politieke activiteiten, waardoor u opnieuw ernstige gezondheidsproblemen zou kunnen krijgen.

Ook kaart u de lange wachtlijsten voor operaties aan waardoor slechts 18 % van de hulpbehoevende

personen de gepaste medische zorg krijgen.

U bent in het bezit van een medisch attest en uw binnenlands paspoort.

B. Motivering

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u de Belgische asielinstanties geen enkel tastbaar bewijs kon

voorleggen van uw oproepingsbrieven door de FSB. Immers, u verklaart dat u niet weet waar de 2

eerste convocaties zijn die u heeft ontvangen, dat ze misschien zijn weggegooid en dat u niet wist dat u

deze documenten ooit nodig zou hebben (CGVS, p. 12 & 15). Ook weet u niet waar de derde convocatie

is die na uw vertrek uit de Russische Federatie werd opgestuurd (CGVS, p. 15). Het is opmerkelijk dat u

de 3 betreffende convocaties daterende van november 2008, maart 2010 en april 2010 niet voorlegt,

terwijl u wel een medisch attest van december 2008 neerlegt waarmee u wilt aantonen dat u door de

stress van de aanhouding door de FSB een hartaanval heeft gehad (CGVS, p. 6). Deze vaststelling

impliceert dat u het belang van documenten daadwerkelijk onderschrijft. U kreeg 15 werkdagen om alle

documenten in het kader van uw asielaanvraag door te faxen en de originelen voor het Commissariaat-

generaal neer te leggen (CGVS, p. 20). Tot op heden heeft het Commissariaat-generaal echter niets

ontvangen. Gezien u nog contact heeft met uw broer, uw zus en 2 vrienden die, net als u voor uw

vertrek uit uw land, in Yartsevo wonen (CGVS, p. 3 & 4) en gezien u ook nog contact heeft met uw

stiefdochter in Smolensk (CGVS, p. 4), kan van u verwacht worden dat u in de mogelijkheid bent deze

documenten te laten opsturen en ze neer te leggen voor het Commissariaat-generaal. Bovenstaande

vaststellingen doen reeds ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Ook moet worden opgemerkt dat u geen begin van bewijs heeft van uw lidmaatschap van de

oppositiepartij OGF noch van uw beweerde engagement voor deze partij. Evenmin kan u met objectieve

bewijsstukken aantonen dat u op 3 maart 2010 deelnam aan een protestactie waartijdens u werd

geduwd door de politie tengevolge waarvan u twee gebroken ribben opliep. Dergelijk manifest gebrek

aan bewijzen, terwijl dit redelijkerwijze mag worden verwacht, tast de aannemelijkheid van uw

asielrelaas verder aan.

Het door u neergelegde medisch attest waarmee u wilt aantonen dat u door de stress van de

aanhouding door de FSB een hartaanval heeft gekregen (CGVS, p. 6), vermeldt echter geen oorzaak

van uw gezondheidsproblemen (CGVS, p. 6 & 7). Bijgevolg toont dit medisch attest geenszins aan dat u

een hartaanval heeft gekregen omwille van de door u verklaarde problemen.

Daarenboven moet opgemerkt worden dat u de door u verklaarde gegrondheid van uw vrees in geval

van een terugkeer - meer bepaald vreest u ernstige gezondheidsproblemen omwille van de druk die u

zou blijven ondervinden van de autoriteiten (CGVS, p. 11) - niet aannemelijk heeft kunnen maken.

Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u in december 2008 een hartaanval heeft gehad ten gevolge van

de door uw verklaarde problemen, in casu uw aanhouding door de FSB (CGVS, p. 6). Echter, u heeft

pas in maart 2010 beslist om de Russische Federatie te verlaten (CGVS, p. 16). Dit is meer dan 1 jaar

na uw hartaanval. Op de vraag waarom u niet eerder de Russische Federatie heeft verlaten, stelt u dat

toen pas uw paspoort klaar was (CGVS, p. 15). Deze verklaring is echter niet geloofwaardig. Er kan

immers geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen inzake uw reisroute naar België en de hierbij
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gebruikte reisdocumenten (zie infra). Bijgevolg doen bovenstaande vaststellingen ernstig afbreuk aan de

door u verklaarde gegrondheid van uw vrees.

Wat uw verklaringen betreft volgens dewelke u in de Russische Federatie niet de nodige medische

behandelingen kreeg voor uw hartproblemen (CGVS, p. 16), dient opgemerkt te worden dat u niet kunt

aantonen dat discriminatoire redenen aan de oorzaak hiervan zouden liggen, noch dat iemand u wil

vervolgen of schade toebrengen. Immers, uit uw verklaringen en uit het door u voorgelegde medisch

attest blijkt dat u daadwerkelijk voor uw hartaanval behandeld werd en er medicatie voor kreeg (CGVS,

p. 6, 7 & 16). Ook tonen uw verklaringen volgens dewelke in België u gezegd werd dat u 5 jaar geleden

al geopereerd moest worden en dat u in de Russische Federatie geen operatie kon ondergaan omdat er

hiervoor een lange wachtlijst bestaat en omdat misschien iemand van de FSB invloed uitoefent zodat u

zo weinig mogelijk medische hulp krijgt (CGVS, p. 16), geenszins aan dat discriminatoire redenen aan

de oorzaak van het niet plaatsvinden van een operatie in de Russische Federatie zouden liggen, noch

dat iemand u wil vervolgen of schade toebrengen. Immers, uw verklaring volgens dewelke iemand van

de FSB misschien voor uw gebrekkige medische verzorging zorgt, is louter een vermoeden, een blote

bewering die u niet kunt staven (CGVS, p. 16). Bovendien blijkt uit uw verklaring volgens dewelke men

nooit weet of men al dan niet bij de 18 % van de personen op de wachtlijst zal behoren die wel hulp

krijgen (CGVS, p.19), geenszins dat u gediscrimineerd zou worden.

Ook dient opgemerkt te worden dat er geen geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen inzake uw

reisroute naar België. Immers, u bent met een wagen en een chauffeur naar België gereden (CGVS, p.

9). Er werd een vals internationaal paspoort voor uw reis gebruikt (CGVS, p. 8). U weet niet welke

geboortedatum, welke geboorteplaats en welk Schengenvisum dit internationaal paspoort bevat (CGVS,

p. 8). Aan de Poolse grens heeft u controle gehad, waaronder een paspoortcontrole (CGVS, p. 9). Deze

verklaringen zijn echter niet aannemelijk. Immers, uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief Dossier blijkt immers

dat er bij binnenkomst van Europa 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 geen informatie kunt geven over het voor u

gebruikte visum en zeer weinig weet over de resterende inhoud van het voor u gebruikte reisdocument.

Gezien het risico op ernstige sancties voor de mensensmokkelaar/passeur bij het ontdekken van

clandestiene passagiers, is het onwaarschijnlijk dat hij zijn klant niet op de hoogte heeft gebracht van de

inhoud van het document dat wordt gebruikt om te tonen in geval van controle. Bovenstaande

vaststellingen brengen de algemene geloofwaardigheid van uw asielrelaas in het gedrang.

In het bijzonder zijn deze vaststellingen zwaarwichtig omdat zij het vermoeden scheppen dat u een

Russisch internationaal paspoort verborgen houdt voor de Belgische asielinstanties. Bevestiging van dit

vermoeden wordt gevonden in de vaststelling dat u uw internationaal paspoort dat zich thuis in de

Russische Federatie bevond (CGVS, p. 7), tot op heden niet heeft neergelegd ondanks het expliciete

verzoek van het Commissariaat-generaal (CGVS, p. 7 & 20). Gezien u nog contact heeft met uw broer,

uw zus en 2 vrienden die, net als u voor uw vertrek uit uw land, in Yartsevo wonen (CGVS, p. 3 & 4) en

gezien u ook nog contact heeft met uw stiefdochter in Smolensk (CGVS, p. 4), kan van u verwacht

worden dat u in de mogelijkheid bent uw internationaal paspoort op te sturen en voor te leggen aan de

bevoegde asielinstanties. Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u uw Russisch internationaal paspoort

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. Hierdoor wordt de algemene

geloofwaardigheid van uw asielrelaas ernstig ondermijnd.

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 subsidiaire bescherming.

Voor zover u meent dat u geen medische verzorging kunt krijgen omdat deze onvoldoende voorhanden

is in uw land omwille van de lange wachtlijsten (CGVS, p. 19), dient te worden opgemerkt dat dit

evenmin verband houdt met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich voor de beoordeling van medische

elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf

gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

De door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten zijn niet van dien aard dat ze

bovenstaande beslissing kunnen wijzigen. Immers, uw binnenlands paspoort bevat louter gegevens
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betreffende uw identiteit die niet wordt betwist. Uw medisch attest bevat informatie betreffende uw

gezondheidsproblemen die u in december 2008 heeft gekend en de behandeling die u hiervoor heeft

gehad, doch bevat het attest geen informatie betreffende de oorzaak van uw hartaanval of betreffende

de door u verklaarde problemen. Bijgevolg kunnen de door u neergelegde documenten bovenstaande

beslissing niet 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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat u

gezondheidsproblemen aanhaalt, waarvan u verklaart dat deze de mogelijkheid tot terugkeer naar uw

land van herkomst in het gedrang zouden kunnen brengen.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens 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). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker beroept zich op de schending van de artikelen 48, 48/3, 48/4, 57/7bis, 57/7ter en 62 van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de algemene zorgvuldigheidsplicht, van

het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en het redelijkheidsbeginsel.

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat hij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien

verzoeker de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert

verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt

wordt onderzocht.

2.4. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund op

alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden

land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt

verder dat verzoeker werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven

uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen

en zich kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van zijn keuze, dit alles in

aanwezigheid van een tolk. Verzoeker kreeg bovendien de kans om in zijn vragenlijst ook nog zelf alle

belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk

gegaan kan derhalve niet worden weerhouden.

2.5. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan
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ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Dit is in

casu niet het geval.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Voor iedere vorm van internationale bescherming, zowel voor de status van vluchteling als voor de

subsidiaire bescherming, berust de plicht tot medewerking op de verzoekende partij. Deze dient ter

staving van haar asielaanvraag zo spoedig mogelijk alle nuttige elementen noodzakelijk voor de

beoordeling van haar verzoek in te dienen. Deze elementen behelzen, naast coherente en gegronde

verklaringen, onder meer alle documenten van verzoekende partij en relevante familieleden met

betrekking tot identiteit, nationaliteit, landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken,

reisroutes en reisdocumenten (richtlijnconforme interpretatie van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet

met artikel 4, lid 1 en 2 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004). De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr.

43.027) en het is niet de taak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692).

3.2. Indien verzoeker zijn asielrelaas steunt op zijn lidmaatschap sinds 2007 van de oppositiepartij OGF

en hij omwille van zijn bekendheid als oppositielid wordt vervolgd, dan is het redelijk te verwachten dat

hij dit genoegzaam aantoont. Daargelaten een eventuele partijkaart, dient verzoeker zijn actief

lidmaatschap aan te tonen. Verzoeker legt echter geen bewijs voor van zijn partijlidmaatschap, noch van

een deelname aan politieke activiteiten. Evenmin toont hij aan dat de protestacties van 7 november

2007 en 3 maart 2010, naar aanleiding waarvan hij tweemaal is verhoord en driemaal werd opgeroepen,

effectief hebben plaatsgegrepen. Verzoeker werd herhaaldelijk gewezen op het belang alle documenten

door te faxen en op het CGVS alle originelen te tonen (gehoorverslag CGVS p. 7 inzake internationaal

paspoort, p. 11 inzake duplicaat partijlidkaart, p. 20 herhaling algemeen verzoek betreffende alle

documenten). Verzoeker argumenteert dat hij en zijn ex-vrouw een moeizaam contact hebben, dat zijn

ex-vrouw verklaarde deze documenten misschien te hebben weggegooid en dat hij “moeilijk aan zijn zus

of broer kan vragen eventjes het huis van zijn ex-vrouw te gaan overhoop halen”. Verzoeker gaat eraan

voorbij dat hij tevens contact heeft met zijn stiefdochter, de natuurlijke dochter van zijn ex-vrouw, en

andere vrienden en, voor zover een gerechtelijke procedure tegen hem loopt, hij dit gemakkelijk moet

kunnen aantonen.

Verzoeker komt dan ook niet verder dan loutere beweringen die niet kunnen overtuigen te meer nu hij

evenmin aantoont ter plaatse een oplossing te hebben gezocht. Immers, in zover de voorgestelde feiten

waar zijn, quod non, belangen deze niet enkel hemzelf aan maar ook andere partijleden. Daarbij is het

evenmin aannemelijk dat verzoeker geen contact opnam met een advocaat, NGO of

mensenrechtenorganisatie, noch hulp of steun zou gezocht hebben bij de oppositiepartij waartoe hij

behoorde (gehoorverslag CGVS p. 17). Verzoekers mening dat “het had geen zin om klacht in te dienen

tegen de politie” (gehoorverslag CGVS p. 14) is een boute bewering en kan slechts verbazen voor een

persoon die beweert mee te werken met een sociaal politiek oppositienetwerk. Er kan slechts worden

vastgesteld dat verzoeker geen enkele poging ondernomen heeft om interne bescherming of soelaas te

zoeken en hiervoor geen genoegzame toelichting geeft.

Verzoeker maakt dan ook geen politiek profiel aannemelijk, laat staan een politieke vervolging. De

daaruit afgeleide feiten kunnen dan ook evenmin overtuigen. Dit klemt te meer nu verzoeker bezwaarlijk

kan menen dat hij onzorgvuldig zou geweest zijn met de schriftelijke oproepingen door de FSB wanneer

hij de consequenties hiervan zelf als zeer ernstig inschat. Het niet neerleggen van originele oproepingen

ondergraaft de waarachtigheid ervan.

3.3. Verzoeker legt slechts medische documenten voor. Verzoeker toont niet aan dat de nodige

medische behandelingen die hij in Rusland kreeg, gebrekkig waren omwille van de vermoedelijke

tussenkomst van de FSB (gehoorverslag CGVS p. 16). Het is niet ernstig dat verzoeker dergelijke zware

aantijgingen naar het medisch korps aanvoert zonder dit minimaal te objectiveren, te meer nu de

medische attesten wel melding maken van de klachten, de toegediende medicatie en de resultaten van

de testen (gehoorverslag CGVS p. 6-7). Verzoeker toont evenmin opzettelijke nalatigheid aan bij het

toedienen van noodzakelijke medische verzorging van andere personen met eenzelfde

(politiek/oppositie) profiel. Dat het abnormaal zou zijn dat verzoeker een hartinfarct kreeg na 4 of 5

dagen te zijn gehospitaliseerd, is evenmin een indicatie dat verzoeker omwille van de tussenkomst van
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de Russische staatsveiligheid, medisch gediscrimineerd werd of opzettelijke schade werd toegebracht.

Verzoeker heeft toen immers geen bescherming noch bijstand gezocht via zijn partij of

mensenrechtenorganisaties of andere sociale kanalen. Hoe dan ook, zoals hoger werd gesteld, heeft

verzoeker geen politiek profiel aangetoond, noch aangetoond dat hij in de negatieve aandacht stond van

zijn overheid.

3.4. Verzoeker betwist ten slotte dat zijn reisweg ongeloofwaardig zou zijn omdat er honderden zouden

zijn die beweren dat zij zonder al te veel controle de grens zijn overgestoken, maar laat na zijn

internationaal paspoort voor te leggen. Aldus schiet hij opnieuw tekort in zijn medewerkingsplicht.

De Raad stelt verder vast dat de tegenstrijdigheden en hiaten inzake de reisweg en reisdocumenten niet

bestreden worden, zodat deze overeind blijven. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de

verzoekende partij geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève

van 28 juli 1951, in aanmerking worden genomen.

3.5. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.2. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de wet

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire

bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoekers verklaringen noch

uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de wet

van 15 december 1980 met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, zoals

ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 15 september 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6

oktober 2006.

De overige middelen en toelichtingen kunnen de Raad niet in andere zin doen besluiten.

4.3. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

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 negentien juli tweeduizend en elf door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


