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nr. 65 043 van 20 juli 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: 1. X

2. 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 Russische nationaliteit te zijn, op 3 maart 2011

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 28 januari 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 13 april 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 mei 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die verschijnt voor de verzoekende partijen, en van

attaché G. DESNYDER, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1.1.1. Blijkens de bestreden beslissing inzake verzoeker, R.K., luidt het asielrelaas als volgt:

“U verklaarde een Russisch staatsburger te zijn van Tsjetsjeense origine. U werd geboren op 24

april 1980 in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny, waar u ook geregistreerd was. Op 5 oktober 2009

huwde u op traditionele wijze met Z.S. (…) (O.V. X). Op 7 mei 2010 liet u dit huwelijk ook officieel

registreren.

Uw problemen begonnen nadat u op 7 mei 2010 samen met uw vrouw naar de ZAGS (burgerlijke

stand) ging om er jullie huwelijk te laten registreren. Na de registratie bracht u uw vrouw naar de
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bushalte en ging naar de moskee voor het middaggebed. Daar werd u herkend door een oude kennis,

S.A. (…). Na het middaggebed trok u samen met hem de stad in alvorens u hem meenam naar uw huis

om er uw vrouw te ontmoeten. Said ging langs bij verschillende apotheken om er medicijnen te kopen

en tegen 11 uur ’s avonds keerde u samen met hem naar uw huis terug. Jullie nuttigden er

het avondmaal dat uw vrouw bereid had, waarna jullie in de woonkamer gingen slapen. De volgende

dag, vroeg in de ochtend, vielen kadyrovtsi uw huis binnen. U kreeg een slag op het hoofd en verloor

het bewustzijn. U kwam weer bij doordat iemand water in uw gezicht gooide en bevond zich in een cel

in Khosi-Yurt. U werd zeer ernstig geslagen en mishandeld, ook door middel van elektroshocks. Na

een aantal dagen begonnen de kadyrovtsi u ook vragen te stellen over de strijders, uw band met S. (…)

en uw neef, M-E. K. (…), die ten tijde van de onafhankelijke Tsjetsjeense republiek Itsjkerië bij de

Spetsnaz werkte. S. (…), die zelf een rebel bleek te zijn, had de kadyrovtsi verteld dat u

zijn medeplichtige was en ze wilden zoveel mogelijk informatie van u loskrijgen. Op een gegeven

moment kwam R.K. (…) hiertoe zelfs persoonlijk langs. U ondertekende uiteindelijk twee

blanco documenten en vroeg R.K. (…) om vergiffenis. Op 31 mei 2010 werd u vervolgens door

uw vader en oom vrijgekocht tegen 7000 dollar op voorwaarde dat u informant zou worden voor

de kadyrovtsi. Voor uw vrijlating kreeg u van hen de waarschuwing niet naar de politie of het ziekenhuis

te gaan. Daarna werd u door de kadyrovtsi geblinddoekt en afgezet op een onbekende plaats, met de

auto ongeveer een uur van Khosi-Yurt verwijderd. Daar werd u later opgepikt door uw oom, die u naar

uw ouderlijke huis bracht. Daar werd u door uw moeder verzorgd met huishoudelijke middeltjes. U was

zo ernstig mishandeld dat uw vrouw flauwviel toen ze u na uw vrijlating de eerste keer terugzag en u

zelfs opnieuw moest leren stappen. Na twee weken bracht uw broer u naar uw eigen appartement, waar

u verder op krachten kwam. Toen u op 5 juli 2010 de deur uit ging, vond u een briefje waarin stond dat

ze wisten dat u voor de "murtaden", de kadyrovtsi, werkte. U vertelde uw vriend B. (…) over dit briefje en

hij nam u mee naar zijn appartement, waar u tot aan uw vertrek verbleef.

U verliet Tsjetsjenië uiteindelijk op 12 juli 2010. Uw vriend bracht u samen met uw vrouw vanuit

Grozny naar Pjatigorsk, waar u overstapte op een bus. Deze bus bracht jullie via Belarus, Polen en

Duitsland naar Brussel, dat u op 15 juli 2010 bereikte. Nog diezelfde dag diende u een asielaanvraag in

bij de Belgische autoriteiten.”

1.1.1.2. Verzoeker betwist deze beschrijving niet maar stelt een aantal zaken te moeten verduidelijken.

Hij legt uit dat zijn vrees voortvloeit uit verschillende factoren die cumulatief dienen te worden

onderzocht en in rekening dienen te worden gebracht.

Hij verklaart dat zijn neef, K.M.E., die voor een deel aan de oorsprong ligt van zijn problemen, naar

Frankrijk is gevlucht en daar werd erkend als “politiek vluchteling” (sic) (zie verzoekschrift p. 4).

Hij wijst erop dat “de huidige Pro-Russische President R. Kadyrov” openlijk en herhaaldelijk heeft

gezegd dat hij alle mogelijke rebellen wil opsporen en uitschakelen, “hetgeen hij ook nog na de

aankomst van verzoekende partij heeft herhaald na de aanslag van Moskou dd. 24.01.11”.

Hij verwijst ook naar een internetwebsite.

Hij wijst er ook op dat de situatie in Tsjetsjenië thans moeilijk te begrijpen is; de situatie is heel labiel en

“evolueert om redenen die grotendeels duister blijven”.

Hij stelt dat Kadyrov eigen baas speelt in Tsjetsjenië met de stilzwijgende toestemming van Moskou, dat

hem niet vraagt rekenschap af te leggen, voor zover de algemene directieven van Moskou gevolgd

worden.

1.1.2. De motivering van de bestreden beslissing inzake verzoeker, R.K. luidt als volgt:

“De situatie in Tsjetsjenië is drastisch veranderd, maar blijft complex, zoals uit de informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie in het administratieve dossier is

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

bestuur in Tsjetsjenië is opnieuw volledig in handen van Tsjetsjenen. Tienduizenden Tsjetsjenen die

Tsjetsjenië eerder omwille van de veiligheidssituatie hadden verlaten, keerden ook vrijwillig terug naar

Tsjetsjenië. De gebouwen en de infrastructuur worden heropgebouwd.

Niettemin komen in Tsjetsjenië nog steeds verscheidene problemen voor op het vlak

van mensenrechtenschendingen. Deze schendingen zijn divers van aard (onder meer illegale

arrestaties en vasthoudingen, ontvoeringen, folteringen, zowel in het kader van (gefabriceerde)

beschuldigingen, als in het kader van het afdwingen van bekentenissen, als in het kader van zuiver

criminele motieven zoals afpersing) en hebben een gericht karakter. Hiervoor zijn in de meeste gevallen

Tsjetsjenen verantwoordelijk. Daarom kunnen de loutere Tsjetsjeense origine en de herkomst uit

Tsjetsjenië op zich niet volstaan voor de toekenning van het statuut van vluchteling zoals bedoeld in

de Vluchtelingenconventie.
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Gelet op bovenstaande elementen is een individuele beoordeling van de vraag naar bescherming

dan ook noodzakelijk.

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst hebt verlaten omdat u in Tsjetsjenië

problemen kende met kadyrovtsi, die u ervan verdachten banden te hebben met rebellen en wilden dat

u als informant voor hen zou gaan werken.

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

maken.

Zo kon u de Belgische asielinstanties geen enkel tastbaar bewijs voorleggen van de problemen die

u verklaarde gekend te hebben.

U verklaarde namelijk dat kadyrovtsi bij u binnenvielen omwille van uw vriend, S.A. (…), die de nacht bij

u had doorgebracht en een strijder bleek te zijn (CGVS, p. 10-11). U kon de Belgische asielinstanties

echter geen enkel document voorleggen waaruit het bestaan en de identiteit van deze vriend blijken.

Verder gaf u aan dat niet enkel S. (…), maar u ook zelf door de kadyrovtsi werd meegenomen, waarna u

ruim 3 weken vastgehouden, ondervraagd en mishandeld werd. U kwam uiteindelijk vrij door toedoen

van uw vader en oom, die u vrijkochten (CGVS, p. 10-11). Ook met betrekking tot uw eigen vasthouding,

mishandeling en vrijlating kon u het Commissariaat-generaal echter geen enkel tastbaar bewijs

voorleggen. Tot slot haalde u aan dat zowel uw zus als uw moeder op bevel van de president, Ramzan

Kadyrov, ontslagen werden alsook dat uw vader door hem gedwongen werd met pensioen te gaan

(CGVS, p. 12). U slaagde er evenwel niet in deze beweringen te documenteren.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas ernstig ondermijnd.

U slaagde er daarnaast evenmin in de Belgische asielinstanties uw binnenlands Russisch paspoort,

hét identiteitsdocument van de Russische staatsburger bij uitstek, voor te leggen. U verklaarde wel dat

u met uw binnenlands paspoort naar België was gereisd en dit paspoort zich in de tas van uw

echtgenote bevond, maar u niet wist wat ze ermee gedaan had (CGVS, p. 7).

Deze verklaring is echter weinig aannemelijk.

Bijgevolg ontstaat het vermoeden dat u uw intern Russisch paspoort bewust achterhoudt om zo de

hierin vervatte informatie over bijvoorbeeld een eventuele woonstregistratie, een mogelijk huwelijk of de

eventuele uitreiking van een internationaal paspoort verborgen te houden.

Verder is het opmerkelijk dat u het Commissariaat-generaal geen enkele informatie kon

verschaffen aangaande de problemen en het verdere lot van uw vriend S.A. (…). U had immers geen

idee waarom S. (…) problemen had met de kadyrovtsi noch waarom ze hem zochten. U wist evenmin bij

welke misdrijven hij betrokken zou zijn geweest (CGVS, p. 16). U had tot slot ook geen idee wat er na

jullie arrestatie met hem gebeurd is (CGVS, p. 16) en hebt tevens geen enkele poging ondernomen

om daarachter te komen (CGVS, p. 18).

Daar S. (…) de oorzaak van uw problemen vormde, kon nochtans redelijkerwijze van u verwacht

worden dat u op zijn minst getracht zou hebben om te achterhalen waarom hij gezocht werd en wat er

verder met hem gebeurd is.

Hierdoor komt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder in het gedrang.

Voorts verklaarde u dat u tijdens uw arrestatie niet enkel ondervraagd werd over de rebellen en uw

band met S. (…), maar u tevens vragen kreeg over uw neef, M-E.K. (…), die ten tijde van

de onafhankelijke Tsjetsjeense republiek Itsjkerië voor de Spetsnaz werkte en omwille daarvan in 2003

naar Frankrijk vluchtte (CGVS, p. 6 en 13).

Gelet op het feit dat noch u noch uw broer voorheen ooit eerder problemen gekend had omwille van

deze neef en hij Tsjetsjenië al in 2003 verlaten had (CGVS, p. 17), is het weinig aannemelijk dat

kadyrovtsi in 2010 plots vragen over hem zouden stellen. Daar komt nog bij dat u aangaf dat u vrijkwam

op voorwaarde dat u een informant zou worden voor de kadyrovtsi. Indien u iets verdachts opmerkte,

zou u dit aan hen moeten melden, maar zij zouden hiervoor zelf contact met u opnemen (CGVS, p. 14-

17). Merkwaardig genoeg hebben ze na uw vrijlating echter nooit contact met u gezocht (CGVS, p. 18).

Uw verklaring als zouden ze u niet gecontacteerd hebben omdat het voor hen duidelijk was dat u een

behandeling moest volgen omdat u bijna niet kon stappen, is echter weinig aannemelijk.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas nog verder aangetast.

Het is daarnaast weinig aannemelijk dat u na uw vrijlating geen enkel beroep deed op

medische verzorging (CGVS, p. 17). U was namelijk zo ernstig mishandeld dat uw vrouw flauwviel toen

ze u na uw vrijlating terugzag (CGVS, p. 16). Uw neus was gebroken, uw kin was verschoven en uw

voortanden waren kapot geslagen (CGVS, p. 12 en 15). Bovendien had u brandwonden (CGVS, p. 15)

en moest u zelfs opnieuw leren stappen (CGVS, p. 12). Toch zou u nooit een dokter of ziekenhuis

bezocht hebben omdat de kadyrovtsi u gezegd hadden dit niet te doen (CGVS, p. 15).

Gezien de ernst van de door u beschreven verwondingen is het echter weinig geloofwaardig dat u geen

professionele medische hulp zocht en uw moeder en grootmoeder u uitsluitend met huismiddeltjes

verzorgd zouden hebben (CGVS, p. 12 en 18). Te meer omdat u niet eens wist wat de kadyrovtsi

vreesden indien u een ziekenhuis of de politie zou raadplegen (CGVS, p. 15).
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Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder aangetast.

Aangaande uw reisroute verklaarde u ten slotte dat u vanuit Pjatigorsk met een grote bus via

Belarus, Polen en Duitsland naar België was gereisd (CGVS, p. 9). Uw binnenlands paspoort en

rijbewijs waren hierbij uw enige reisdocumenten (CGVS, p. 7) en u zou onderweg nooit zelf

gecontroleerd zijn geweest (CGVS, p. 9).

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

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

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

Het is bijgevolg quasi onmogelijk de EU- of Schengenzone te betreden zonder geldige reisdocumenten.

Er kan dan ook weinig geloof gehecht worden aan uw verklaringen als zou u zonder internationaal

paspoort en zonder paspoortcontrole de EU zijn binnengekomen.

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

nooit een aangevraagd te hebben (CGVS, p. 7), bewust achterhoudt voor de Belgische asielinstanties

om zo de hierin vervatte informatie over het 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.

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

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

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

schade zoals beschreven in de definitie van de subsidiaire bescherming.

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

rijbewijs, een medisch attest op naam van uw neef, zijn curriculum vitae en een brief vergezeld van een

kopie van zijn verblijfskaart) zijn niet van dien aard dat ze bovenstaande beslissing kunnen wijzigen. Uw

rijbewijs en huwelijksakte bevatten uitsluitend informatie met betrekking tot uw eigen identiteit en die van

uw vrouw, die echter niet betwist worden, doch niet met betrekking tot de door u aangehaalde

problemen. Het medische attest op naam van uw neef alsook zijn curriculum vitae en de kopie van zijn

verblijfskaart hebben geen enkele bewijswaarde ten aanzien van de problemen die u zelf in Tsjetsjenië

gekend zou hebben, daar deze documenten enkel informatie met betrekking tot uw neef en zijn identiteit

bevatten. Aan de brief van uw neef ten slotte kan geen enkele objectieve bewijswaarde gehecht worden.

Volledigheidshalve kan nog toegevoegd worden dat ook in het kader van de asielaanvraag van

uw vrouw, Z.S. (…) (O.V. 6.657.585), besloten werd tot de weigering van de hoedanigheid van

vluchteling en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

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

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

het administratieve dossier is gevoegd, worden gesteld dat de dreiging voor de burgerbevolking ten

gevolge van gevechtshandelingen sterk is afgenomen. De gevechtshandelingen tussen rebellen

enerzijds en federale en Tsjetsjeense ordediensten anderzijds zijn voornamelijk geconcentreerd in de

zuidelijke bergregio’s en komen de laatste jaren steeds minder frequent voor. Het gaat meestal om

kleinschalige en gerichte aanvallen van strijders tegen ordediensten. De ordediensten van hun kant

proberen de Tsjetsjeense strijders met gerichte zoekacties te bestrijden, waarbij geweld soms niet

geschuwd wordt. Door de aard van de incidenten en de beperkte frequentie blijft het aantal

burgerslachtoffers door deze acties dan ook beperkt.

Ook al is Tsjetsjenië niet vrij van problemen, de situatie is er niet van die aard dat er voor burgers

sprake is van een reëel risico op ernstige schade als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een

gewapend conflict, in de zin van art.48/4,§2 c) van de Vreemdelingenwet.”

1.2.1.1. Blijkens de bestreden beslissing inzake verzoekster, Z.S., luidt het asielrelaas als volgt:

“U verklaarde een Russisch staatsburger van Tsjetsjeense origine te zijn. U werd geboren op

13 december 1988 in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny. Op 5 oktober 2009 huwde u op traditionele

wijze met R.K. (…) (O.V. 6.657.585). Op 7 mei 2010 liet u dit huwelijk ook officieel registreren.

Uit uw verklaringen blijkt dat u Tsjetsjenië verlaten hebt omwille van de problemen van uw man.

Zijn problemen begonnen nadat jullie op 7 mei 2010 jullie huwelijk bij de ZAGS (burgerlijke stand)

lieten registreren. Na de registratie keerde u met de bus terug naar huis, maar uw man ging naar de

moskee. Die avond kwam hij tegen 11 uur terug thuis. Hij had een vriend meegebracht, S. (…)

genaamd, en samen nuttigden ze het avondmaal dat u bereid had. Na het dekken van de tafel ging u

slapen omdat u zich onwel voelde. De volgende ochtend werd u wakker omdat iemand zijn hand over

uw mond legde. U zag twee gemaskerde mannen in een zwart uniform die een automatisch geweer op

u richtten. Ze vroegen waar de wapens waren, haalden het hele huis overhoop en pakten u hardhandig

aan, ondanks het feit dat u op dat moment zwanger was. Uiteindelijk viel u flauw en kwamen de buren u

ter hulp. Uw man was verdwenen en u belde uw schoonmoeder op. Uw schoonbroer kwam u ophalen

en bracht u naar het huis van uw schoonouders. Op 31 mei 2010 kwam uw man vrij door toedoen van
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de oom van uw man, die hem voor 7000 dollar vrijkocht. Uw man was er heel erg aan toe, zo erg dat u

flauwviel toen u hem de dag na zijn vrijlating zag. Jullie verbleven nog twee weken bij uw

schoonmoeder, die uw man verzorgde, alvorens jullie naar jullie eigen huis terugkeerden. Op 5 juli 2010

ging uw man vroeg in de ochtend de deur uit. Plots kwam hij terug en reageerde heel zenuwachtig.

Diezelfde dag belde hij zijn vriend B. (…) op met de vraag wanneer hij kon vertrekken. B. (…) kwam

jullie oppikken en bracht jullie naar zijn huis, waar jullie tot aan jullie vertrek verbleven.

U verliet Tsjetsjenië uiteindelijk op 12 juli 2010. Vanuit Grozny bracht de vriend van uw man jullie

naar Pjatigorsk, waar jullie op de bus stapten. Deze bus bracht jullie via Polen naar België, dat u

bereikte op 15 juli 2010. Nog diezelfde dag diende u een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten.”

1.2.1.2. Verzoekster betwist deze beschrijving niet, maar maakt dezelfde verduidelijkingen

dienaangaande als verzoeker R.K., haar man, die sub 1.1.1.2. uiteengezet zijn.

1.2.2. De motivering van de bestreden beslissing inzake verzoekster, Z.S., luidt als volgt:

“De situatie in Tsjetsjenië is drastisch veranderd, maar blijft complex, zoals uit de informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie in het administratieve dossier is

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

bestuur in Tsjetsjenië is opnieuw volledig in handen van Tsjetsjenen. Tienduizenden Tsjetsjenen die

Tsjetsjenië eerder omwille van de veiligheidssituatie hadden verlaten, keerden ook vrijwillig terug naar

Tsjetsjenië. De gebouwen en de infrastructuur worden heropgebouwd.

Niettemin komen in Tsjetsjenië nog steeds verscheidene problemen voor op het vlak

van mensenrechtenschendingen. Deze schendingen zijn divers van aard (onder meer illegale

arrestaties en vasthoudingen, ontvoeringen, folteringen, zowel in het kader van (gefabriceerde)

beschuldigingen, als in het kader van het afdwingen van bekentenissen, als in het kader van zuiver

criminele motieven zoals afpersing) en hebben een gericht karakter. Hiervoor zijn in de meeste gevallen

Tsjetsjenen verantwoordelijk. Daarom kunnen de loutere Tsjetsjeense origine en de herkomst uit

Tsjetsjenië op zich niet volstaan voor de toekenning van het statuut van vluchteling zoals bedoeld in

de Vluchtelingenconventie.

Gelet op bovenstaande elementen is een individuele beoordeling van de vraag naar bescherming

dan ook noodzakelijk.

Uit uw verklaringen blijkt dat alle problemen die u in uw land kende verbonden waren met de

problemen van uw man.

U verklaarde daarnaast geen persoonlijke problemen te hebben gekend (CGVS, p. 9).

Aangezien ik in het kader van de asielaanvraag van uw man, R.K. (…) (O.V. 6.657.585), de beslissing

nam tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus, kan ten aanzien van u evenmin besloten worden tot het bestaan van

een gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op

het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Voor een uitgebreide weergave van de elementen op basis waarvan de beslissing van uw man, Rustam

KHAPIZOV (O.V. 6.657.585), werd genomen, verwijs ik graag naar zijn beslissing.

De door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten, uw huwelijksakte en

een duplicaat van uw geboorteakte, zijn niet van dien aard dat ze bovenstaande beslissing kunnen

wijzigen. Beide documenten bevatten immers uitsluitend informatie met betrekking tot uw eigen identiteit

en die van uw man, doch niet met betrekking tot de problemen die uw man in Tsjetsjenië gekend zou

hebben.

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

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

het administratieve dossier is gevoegd, worden gesteld dat de dreiging voor de burgerbevolking ten

gevolge van gevechtshandelingen sterk is afgenomen. De gevechtshandelingen tussen rebellen

enerzijds en federale en Tsjetsjeense ordediensten anderzijds zijn voornamelijk geconcentreerd in de

zuidelijke bergregio’s en komen de laatste jaren steeds minder frequent voor. Het gaat meestal om

kleinschalige en gerichte aanvallen van strijders tegen ordediensten. De ordediensten van hun kant

proberen de Tsjetsjeense strijders met gerichte zoekacties te bestrijden, waarbij geweld soms niet

geschuwd wordt. Door de aard van de incidenten en de beperkte frequentie blijft het aantal

burgerslachtoffers door deze acties dan ook beperkt. Ook al is Tsjetsjenië niet vrij van problemen, de

situatie is er niet van die aard dat er voor burgers sprake is van een reëel risico op ernstige schade als

gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict, in de zin van art.48/4,§2 c) van

de Vreemdelingenwet.”
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1.3. De commissaris-generaal weigert van verzoekers de erkenning van de status van vluchteling en de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. De Raad merkt vooreerst op dat aangezien verzoekster, Z.S., zich in het verzoekschrift louter

baseert op het asielrelaas van verzoeker, R.K., haar echtgenoot, de Raad enkel ingaat op het relaas

van deze laatste.

2.2. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 3 maart 2011 een schending aan van “art. 2 par. 2 en 3”

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de

artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

vreemdelingenwet), van “het beginsel van behoorlijk bestuur”, van de zorgvuldigheidsplicht, van artikel 3

EVRM en artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 (hierna: Vluchtelingenverdrag).

Verzoeker merkt op dat de Cedoca-informatie van 15 maart 2010 één jaar oud is, de situatie in de

noordelijke Kaukasus heel snel evolueert en de informatie derhalve niet meer actueel is.

Verzoeker laat gelden dat de huidige situatie in zijn land, zoals geschetst door de commissaris-generaal,

dient te worden genuanceerd, dat het Cedoca-document in zijn “integraliteit” dient te worden gelezen en

dat het niet toelaat om tot een algemeen besluit te komen als dat vervat in de bestreden beslissing.

Hij stelt verder dat het opmerkelijk is dat er geen rekening werd gehouden met de “centrale

waarschuwing die dit document inhoudt” en dat de beslissing niet verwijst naar hetgeen in casu als

‘pertinent’ wordt geacht.

Verzoeker stelt dat de situatie in de Noordelijke Kaukasus nu erger is dan enkele jaren geleden en

verwijst in dit verband naar een brief van “PAXCHRISTIE (sic) Vlaanderen” van 17 september 2009,

naar een lijst met rapporten en websites over Tsjetsjenië en naar een getuigenis van ‘Pax Christi

Vlaanderen’ van maart 2010 over het lot van Tsjetsjenen in de Russische Federatie.

Volgens verzoeker lopen familieleden van rebellenstrijders een hoog risico; hij verwijst in zijn

verzoekschrift (zie p. 14) eveneens naar het Cedoca-rapport, alwaar “geen enkele tijdsbeperking terug

te vinden is”.

Hij wijst er ook op dat zijn neef een effectieve strijder is geweest en in Frankrijk als vluchteling erkend

werd, feit waarmee de commissaris-generaal, aldus verzoeker, geen rekening heeft gehouden.

Verder verwijst verzoeker eveneens naar de recente aanslagen in Moskou op 29 maart 2010 en 24

januari 2011, en stelt dat deze tot verdere repressie zullen leiden ten aanzien van vermeende rebellen

of vermeende sympathisanten van rebellen, zoals in verzoekers geval.

Verzoeker haalt een internetartikel aan van ‘Pax Christi’ van juli 2010, “Drie maanden na de aanslagen

in Moskou van 29 maart 2010”, een internetartikel van B. van der Plas/Insudok “Na de aanslag op

Domodedovo” en het Reisadvies voor de Russische Federatie van het Ministerie van Buitenlandse

zaken, laatst gewijzigd op 5 januari 2011.

Hij meent hiermee duidelijk de band tussen de algemene situatie in de Kaukasus en zijn persoonlijke

situatie aan te tonen.

Verzoeker volhardt in zijn verklaringen betreffende zijn onwetendheid omtrent zijn vriend S.A. en meent

te kunnen aantonen dat deze niet verwonderlijk is.

Hij stelt dat hij immers reeds lange tijd geen contact meer met hem had, dat het toevallig was dat ze

elkaar terug tegenkwamen, dat ze over algemene zaken (eerdere buren, de wijzigingen in Grozny en

hun wijk,..) praatten maar niet over de politieke situatie; deze wordt volgens verzoeker a fortiori niet

besproken met mensen die geen bekenden zijn; verzoeker geeft aan dat hij meer vragen beantwoordde

van S. dan omgekeerd.

Verzoeker geeft aan het evenmin vreemd te vinden dat S. niet precies zei waar hij thans woonde -

namelijk afwisselend bij vrienden en kennissen - en waarmee hij zich bezig hield. Verzoeker verklaart

dat het sinds de oorlog vrij veel voorkomt dat mensen geen vaste verblijfplaats hebben, ook

werkloosheid komt veel voor en de meeste mensen doen verschillende jobs om te kunnen overleven.

Verzoeker stelt ook niet in te zien welke documenten hij zou kunnen bezitten in verband met de identiteit

van zijn vriend of diens bestaan.

Verzoeker meent dat hem niet kan verweten worden dat hij niet meer kennis had omtrent S. en zijn

activiteiten en benadrukt dat hij, hetgeen hij weet, vernam bij zijn ondervraging door de Kadyrovtsi.

Verzoeker meent voorts dat het onredelijk is van hem te verwachten dat hij zich nog verder omtrent zijn

vriend S. zou informeren daar dit indruist tegen hetgeen hij aan de Kadyrovtsi vertelde, namelijk dat hij

zijn vriend al jaren niet meer had gezien en geen banden had met hem noch wist over zijn activiteiten.

Verzoeker verwijst voorts naar de Cedoca-informatie en stelt dat hieruit geenszins blijkt dat de

Tsjetsjeense autoriteiten, die zich schuldig maken aan arrestaties, onrechtmatige opsluitingen en
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folteringen, hiervan enige officiële sporen zouden achterlaten, nog minder dat ze officiële documenten

zouden opstellen en een kopie aan de slachtoffers geven.

Aangaande zijn onvermogen zijn intern paspoort voor te leggen, bevestigt verzoeker dat hij zijn

documenten tijdens de reis verloor en stelt dat hij poogt contact te leggen met zijn familie om een kopie

te bekomen.

Verzoeker voert ook aan dat het geloofwaardig is dat hij bij zijn arrestatie ook vragen kreeg omtrent zijn

neef, ondanks het feit dat deze reeds in 2003 het land was ontvlucht, gelet op het feit dat zijn arrestatie

plaatsvond op 7 mei 2010, kort na de aanslag in de metro van Moskou op 29 maart 2010.

Verzoeker verwijst hierbij weerom naar een aantal internetartikelen die volgens hem bevestigen dat het

in deze context mogelijk is dat de Kadyrovtsi ook vragen stelden omtrent zijn neef.

Verzoeker meent dat het volkomen normaal is dat hij geen beroep deed op medische verzorging. In zijn

land; hij merkt op dat hij wel zwaar gewond was, maar geen hevige bloedingen noch breuken had.

Volgens verzoeker was het, gezien het type verwondingen, echter evident dat deze toe te schrijven

waren aan gewelddaden waarbij het ziekenhuis verplicht is de politie op te roepen om verklaringen af te

nemen. Verzoeker geeft aan dat het logisch is dat hij zulk contact met de politie wou vermijden omdat hij

anders verplicht zou zijn een uitleg te geven omtrent de omstandigheden waaronder hij zijn

verwondingen had opgelopen.

Verzoeker volhardt eveneens in zijn verklaringen betreffende zijn reis naar België en het feit dat hij bij

het overschrijden van de grens niet persoonlijk werd gecontroleerd. Hij verklaart dat hij zijn intern

paspoort, geld en foto’s afgaf aan de persoon die de reis regelde. Volgens verzoeker is de begeleider

vervolgens uit de bus gestapt met de documenten waarna sommigen uit de bus werden geroepen;

hijzelf niet.

Verzoeker werpt tot slot op dat er, op basis van de Cedoca-informatie en op basis van de informatie

door hemzelf toegevoegd, geen enkele reden is waarom hij gelet op zijn profiel, niet in aanmerking zou

komen voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig “artikel 48/4 b” van de

vreemdelingenwet.

Tot besluit vraagt verzoeker de bestreden beslissing te hervormen en van hem de vluchtelingenstatus te

erkennen of hem de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen, minstens de bestreden beslissing te

vernietigen.

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

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van bevoegdheid. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet over

de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

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

bestreden beslissing is gesteund.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

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

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

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

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

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

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

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

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

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

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

Genève, 1992, nr. 204).

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

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

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

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

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

bescherming kunnen rechtvaardigen.



RvV X - Pagina 8

2.4. De Raad merkt op dat de aangevoerde schending in het verzoekschrift (zie p. 6) van “het beginsel

van behoorlijk bestuur” als middel onontvankelijk is. Verzoeker laat immers na aan te geven welk

beginsel van behoorlijk bestuur hij specifiek geschonden acht en om welke reden.

De Raad wijst er verder op dat artikel 1, A(2) van het Vluchtelingenverdrag geen directe werking heeft

binnen de Belgische rechtsorde zodat de aangevoerde schending ervan niet dienstig is.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM dient te worden opgemerkt dat,

daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, §1 van

de vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS

24 juni 2008, nr. 184.647), artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, §2, b van de

vreemdelingenwet.

Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07,

Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). De Raad verwijst dienaangaande

naar wat wordt uiteengezet onder punt 2.8. hieronder.

De Raad benadrukt vervolgens dat de inroeping van de schending van de motiveringsplicht door

verzoeker uiteen valt in twee delen.

Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet 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 (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15

februari 2007, nr. 167.852). Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden

beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.

Uit het verzoekschrift blijkt eveneens dat verzoeker de motivering van de bestreden beslissing betwist

en aldus de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het middel vanuit dit oogpunt

moet worden onderzocht.

De materiële motiveringsplicht, i.e. de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is

bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden

(RvV 22 januari 2009, nr. 21.752).

2.5. De Raad stelt vast dat verzoeker aanvoert dat de informatie vervat in het Cedoca-document niet

meer aangepast is aan de ‘huidige situatie’, daar de laatste update dateert van 15 maart 2010.

Verzoeker duidt echter niet aan op welke punten deze informatie achterhaald zou zijn, noch brengt hij

zelf informatie aan die aantoont dat de informatie vervat in het Cedoca-document gedateerd is. De door

verzoeker aangehaalde brief van ‘Pax Christi Vlaanderen’ dateert immers van 17 september 2009,

zijnde een datum vóór de laatste update van het Cedoca-document op 15 maart 2010.

De Raad laat dus gelden dat de informatie uit het Cedoca-document wel degelijk van recentere datum is

dan de informatie waarnaar verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift.

De Raad hecht geen waarde aan het betoog van verzoeker daar hij er zich louter toe beperkt op een

algemene wijze kritiek te uiten over de volledigheid van de door de commissaris-generaal gehanteerde

bronnen, waarmee hij echter niet vermag de op deze bronnen gefundeerde juistheid van de informatie

te weerleggen.

De Raad stelt verder vast dat verzoeker met zijn kritiek op de interpretatie in de bestreden beslissing

van de informatie vervat in het Cedoca-document, voorbijgaat aan de essentie ervan, met name dat een

individuele beoordeling van de vraag naar bescherming noodzakelijk is.

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

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

herkomst volstaat niet om iemand als vluchteling te kunnen erkennen.

De bestreden beslissing preciseert dan ook zeer duidelijk dat, aangezien de veiligheidssituatie in

Tsjetsjenië zeer complex is, een individuele beoordeling van de asielaanvraag noodzakelijk is.

Gezien elke asielaanvraag individueel beoordeeld dient te worden, is de verwijzing van verzoeker naar

de erkenning van de status van vluchteling in Frankrijk van zijn neef, in casu dan ook irrelevant.

De Raad merkt verder op dat wat betreft de verwijzing door verzoeker naar een brief van ‘Pax Christi

Vlaanderen’ van 17 september 2009, een lijst met rapporten en websites over Tsjetsjenië en andere

internetbronnen, een verwijzing naar algemene informatie over de algemene situatie in het land van

herkomst niet volstaat om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd



RvV X - Pagina 9

en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming bestaat.

Waar verzoeker daarnaast verwijst naar het reisadvies voor de Russische Federatie van het Ministerie

van Buitenlandse zaken, vestigt de Raad er de aandacht op dat een reisadvies bestemd is voor

reislustigen en geenszins een leidraad vormt voor onafhankelijke instanties, belast met het onderzoek

naar de gegronde vrees voor vervolging van asielzoekers.

Verzoekers verwijzing naar de recente aanslagen in Moskou en zijn stelling dat deze tot de verdere

repressie zullen leiden van vermeende rebellen of vermeende sympathisanten van rebellen, is evenmin

van die aard om verzoekers persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken.

Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke.

2.6. De Raad is van mening dat de bestreden beslissing terecht tot de ongeloofwaardigheid van het

asielrelaas van verzoeker heeft besloten.

Zo werd vooreerst correct opgemerkt dat verzoeker geen enkel tastbaar bewijs kon voorleggen van zijn

voorgehouden problemen in Tsjetsjenië.

Verzoeker voert ter verdediging aan dat uit de Cedoca-informatie geenszins blijkt dat de Tsjetsjeense

autoriteiten, die zich schuldig maken aan arrestaties, onrechtmatige opsluitingen en folteringen, hiervan

enige officiële sporen zouden achterlaten, nog minder dat ze officiële documenten zouden opstellen en

een kopie aan de slachtoffers geven.

De Raad wijst erop dat de commissaris-generaal nergens in de bestreden beslissing heeft besloten dat

verzoeker een officieel bewijs uitgaande van de Russische autoriteiten had moeten kunnen voorleggen.

Verzoekers argument is bijgevolg irrelevant en is duidelijk te wijten aan een foutieve lezing van de

bestreden beslissing. Aangaande het in gebreke blijven van verzoeker om enig tastbaar bewijs van de

voorgehouden problemen voor te leggen, stelde de commissaris-generaal enkel dat:

“Zo kon u de Belgische asielinstanties geen enkel tastbaar bewijs voorleggen van de problemen die

u verklaarde gekend te hebben. U verklaarde namelijk dat kadyrovtsi bij u binnenvielen omwille van

uw vriend, S.A. (…), die de nacht bij u had doorgebracht en een strijder bleek te zijn (CGVS, p. 10-11).

U kon de Belgische asielinstanties echter geen enkel document voorleggen waaruit het bestaan en de

identiteit van deze vriend blijken. Verder gaf u aan dat niet enkel S. (…), maar u ook zelf door

de kadyrovtsi werd meegenomen, waarna u ruim 3 weken vastgehouden, ondervraagd en

mishandeld werd. U kwam uiteindelijk vrij door toedoen van uw vader en oom, die u vrijkochten (CGVS,

p. 10-11). Ook met betrekking tot uw eigen vasthouding, mishandeling en vrijlating kon u

het Commissariaat-generaal echter geen enkel tastbaar bewijs voorleggen. Tot slot haalde u aan dat

zowel uw zus als uw moeder op bevel van de president, Ramzan Kadyrov, ontslagen werden alsook dat

uw vader door hem gedwongen werd met pensioen te gaan (CGVS, p. 12). U slaagde er evenwel niet

in deze beweringen te documenteren. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas

ernstig ondermijnd.”

Verzoeker gaat in zijn verzoekschrift niet in op deze vaststellingen, waardoor ze staande blijven; de

Raad maakt ze tot de zijne.

Verder houdt de bestreden beslissing tevens correct voor dat verzoeker geen informatie kon verschaffen

aangaande de problemen en het verdere lot van zijn vriend S.A.

De Raad stelt vast dat verzoeker in een poging zijn onwetendheid omtrent S.A. te weerleggen, zich

enerzijds beperkt tot het herhalen van eerder tijdens het verhoor op het Commissariaat-generaal

afgelegde verklaringen en anderzijds tot het opwerpen van blote beweringen. Het louter herhalen van de

asielmotieven is echter niet van aard om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS

10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278). Ook blote beweringen, die niet worden

ondersteund door stavingstukken, zijn niet van die aard om de bestreden vaststellingen in een ander

daglicht te plaatsen.

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

argumenten in een ander daglicht te stellen, waar verzoeker met zijn argumentatie dat hem niet kan

worden verweten dat hij niet meer kennis omtrent S. heeft aangezien hij, hetgeen hij weet, vernam bij

zijn ondervraging door de Kadyrovtsi, niet verder komt dan een loutere bewering die bovendien een

eerdere verklaring, afgelegd op het Commissariaat-generaal, tegenspreekt.

Uit het verhoor van 24 november 2010 (zie verhoorverslag, p. 18) bleek immers dat verzoeker reeds

een vermoeden kreeg in verband met de zaken waar zijn vriend mee bezig was, de avond vóór de

arrestatie;

Vraag: “U wist dat hij een strijder was?”

Antwoord: “Nee. Toen hij ging slapen legde hij zijn pistool neer en dan vroeg ik hem ben je een

medewerker ofzo. Ja het is beter voor jou dat je het niet weet.”

De Raad treedt verweerder bij waar deze stelt dat het geenszins onredelijk is van verzoeker te

verwachten dat hij meer zou hebben doorgevraagd en informatie zou hebben trachten te verkrijgen op
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het moment dat hij het pistool zag en de bevestiging kreeg van S. dat hij een medewerker was om zo

zijn vermoedens te bevestigen en/of te ontkrachten en een idee te hebben op de eventuele risico’s die

hij nam.

Het feit dat verzoeker geen enkele poging ondernam om zich, na zijn vrijlating, te informeren om meer

over S. te weten te komen, verklaart hij geenszins door in zijn verzoekschrift (p.21) aan te geven dat “dit

volledig (zou) in strijd zijn met hetgeen verzoekende partij aan de Kadyrovtsi heeft voorgelegd, nl dat zij

haar vriend sinds jaren niet had gezien, dat zij geen banden had met hem noch met zijn vermeende

rebellenactiviteiten.”

Inderdaad, aangezien verzoeker zijn contacten met S. aanduidt als oorzaak van het feit dat hij er zelf

van wordt verdacht een rebel te zijn, kan redelijkerwijze worden verwacht dat verzoeker zich ten minste

zou informeren om een zicht te krijgen op de concrete situatie.

Ook de verklaring van verzoeker dat hij tevens ondervraagd werd over zijn neef die in 2003 naar

Frankrijk vluchtte, werd in de bestreden beslissing terecht van de hand gedaan als ongeloofwaardig;

“Gelet op het feit dat noch u noch uw broer voorheen ooit eerder problemen gekend had omwille van

deze neef en hij Tsjetsjenië al in 2003 verlaten had (CGVS, p. 17), is het weinig aannemelijk dat

kadyrovtsi in 2010 plots vragen over hem zouden stellen.”

Verzoeker komt in zijn verzoekschrift niet verder dan het herhalen van zijn eigen verklaringen en het

tegenspreken van de motivering van de bestreden beslissing.

Waar verzoeker daarnaast verwijst naar de aanslag in de metro van Moskou van 29 maart 2010, merkt

de Raad op dat een loutere verwijzing naar deze gebeurtenis, zonder het verband aan te tonen met de

persoonlijke situatie, niet volstaat om de geloofwaardigheid te herstellen.

Verder besloot de bestreden beslissing terecht dat het als weinig aannemelijk voorkomt dat verzoeker

na zijn vrijlating geen enkel beroep deed op medische verzorging.

Verzoekers verdediging in het verzoekschrift (p.30) dat “verzoekende partij was inderdaad zwaar

gewond maar zij had geen hevige bloedingen of breuken” kan niet worden aangenomen, nu blijkt dat

deze strijdt met de eerder door verzoeker afgelegde verklaring op het Commissariaat-generaal dat zijn

neus was gebroken (zie verhoorverslag, p. 10).

De Raad hecht evenmin geloof aan verzoekers bewering dat hij zich niet naar het ziekenhuis begaf om

contact met de politie te mijden, daar hij dit argument voor het eerst aanhaalt in zijn verzoekschrift.

Verzoeker liet dit element onbesproken tijdens zijn verhoor op het Commissariaat-generaal, wat verder

afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van zijn verklaringen.

Volledigheidshalve merkt de Raad op dat verzoekers stelling (zie verzoekschrift, p. 30) dat “Gelet op het

type wonden die zij vertoonde was het ook evident dat deze toe te schrijven waren aan gewelddaden. In

dit geval is het voor het ziekenhuis verplicht de politie op te roepen en komt de politie naar het ZH om

een verklaring op te nemen” niets meer is dan een blote bewering.

De Raad schaart zich achter de mening van de commissaris-generaal dat gezien de ernstige

verwondingen die verzoeker beweert te hebben opgelopen, het niet aannemelijk is dat verzoeker

uitsluitend door zijn moeder en grootmoeder met huismiddeltjes werd verzorgd en om geen

professionele medische hulp vroeg.

In de bestreden beslissing werd verder terecht aangestipt dat verzoekers geloofwaardigheid verder

wordt ondermijnd door zijn ongeloofwaardige verklaringen aangaande zijn reisroute.

De Raad stelt vast dat verzoeker zich ook hier in zijn verzoekschrift beperkt tot het herhalen van eerder

tijdens het verhoor op het Commissariaat-generaal afgelegde verklaringen. Het louter herhalen van de

asielmotieven is echter niet van aard om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS

10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278).

Nu uit de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie blijkt dat de controles om de Europese

Unie en in het bijzonder de Schengenzone binnen te komen, zeer strikt zijn, is het niet aannemelijk dat

verzoeker zonder enig document de grens is kunnen passeren en niet persoonlijk is gecontroleerd.

Verzoeker blijft in gebreke hiervoor een aannemelijke verklaring voor te leggen, wat zich ook keert tegen

zijn geloofwaardigheid.

De Raad deelt bijgevolg het vermoeden van de commissaris-generaal dat verzoeker zijn paspoort

moedwillig achterhoudt voor de Belgische asielinstanties om de hierin vervatte informatie te verbergen.

Dit vermoeden wordt nog verder versterkt door het feit dat verzoeker in zijn verzoekschrift (zie p. 22) zijn

verklaringen bevestigt dat hij zijn binnenlands paspoort tijdens de reis naar België verloor, maar

benadrukt dat hij thans probeert contact te krijgen met zijn familie in zijn land van herkomst om een

kopie te bekomen.

Gelet op bovenstaande vaststellingen wordt het asielrelaas van verzoeker niet als geloofwaardig

aangenomen en is er derhalve geen reden om het te toetsen aan het Vluchtelingenverdrag (RvS 12

januari 1999, nr. 78.054, Polat).

Deze vaststellingen primeren op de algemene informatie waarnaar verzoeker verwijst en doen afbreuk

aan de door hem aangehaalde vrees voor vervolging.
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2.7. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen

op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekers werd opgeroepen

voor een verhoor, dat ze beiden tijdens dit verhoor op 24 november 2010 de kans kregen om hun

asielmotieven uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen, en dat het verhoor

plaatsvond met behulp van een tolk die de Russische taal machtig is, in het bijzijn van hun advocaat.

Het zorgvuldigheidsbeginsel werd aldus niet geschonden.

Gelet op wat voorafgaat, besluit de Raad dat de bestreden beslissing zowel lastens verzoeker als

lastens verzoekster, op een correcte wijze genomen en gemotiveerd is. Naast een uiteenzetting van de

asielmotieven door verzoeker, respectievelijk verzoekster, zelf aangevoerd tijdens het verhoor op het

Commissariaat-generaal bevat de bestreden beslissing gedetailleerde overwegingen die de beslissing

afdoende motiveren.

2.8. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekers geen vrees voor vervolging in de zin

van het Vluchtelingenverdrag in aanmerking worden genomen; de vluchtelingenstatus als voorzien in

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

In zoverre verzoeker zich voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus beroept op

hetgeen hij heeft aangehaald in het kader van zijn asielrelaas, wordt opgemerkt dat verzoeker zijn

relaas niet aannemelijk heeft gemaakt.

Een ongeloofwaardig relaas kan niet als basis dienen voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4, §2, a en b van de vreemdelingenwet.

Wat betreft de toepassing van artikel 48/4, §2, c van voormelde wet, schaart de Raad zich, op basis van

de informatie die zich in het administratief dossier bevindt, achter het besluit dienaangaande van de

commissaris-generaal.

Verzoeker voert geen elementen aan die de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus als

voorzien in artikel 48/4, §2, c van de vreemdelingenwet, rechtvaardigen, noch beschikt de Raad over

algemeen bekende feiten in dit verband.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van voormelde wet, wordt niet toegekend.

Uit wat voorafgaat, blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de

grond van het beroep zou kunnen oordelen.

Verzoekers geven verder niet aan welke substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissingen

zou kleven in de zin van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.

Er is derhalve geen reden om, zoals in het verzoekschrift gevraagd, de bestreden beslissingen te

vernietigen en de zaken voor verder onderzoek terug te zenden naar de commissaris-generaal.

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 twintig juli tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. BONTE


