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nr. 65 044 van 20 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 28 februari 2011

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

staatlozen van 25 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 5 april 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 mei 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DASGUPTA, die loco advocaat S. DIELTJENS verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de rechtspleging

1.1. Om de eenheid van de rechtspraak te verzekeren vraagt verzoeker om de zaak naar de algemene

vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te verwijzen.

1.2. Verzoeker kan in een procedure voor de Raad niet vragen om de zaak naar de algemene

vergadering te verwijzen aangaande een probleem van eenheid van de rechtspraak.

Met toepassing van artikel 39/12 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

kan immers alleen de eerste voorzitter of de voorzitter van de Raad, op eigen initiatief of op dat van de

kamervoorzitter, de verwijzing van een zaak naar de algemene vergadering bevelen om de eenheid van

de rechtspraak te verzekeren.

Het verzoek wordt dienvolgens niet ingewilligd.
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2. Over de gegevens van de zaak

2.1. Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas als volgt:

“U verklaart een Russisch staatsburger van Tsjetsjeense origine te zijn. Uw laatst

geregistreerde verblijfplaats (propiska) was de Mendelevastraat 6, appartement n°58 te Tsjernoretsjié,

Grozny.

Op 26 juni 2003 huwde u op traditionele wijze met (L. A.) (O.V. 6.622.592).

In 2005 werd u lid van de politieke partij Verenigd Rusland. Vanaf 2008 werkte u voor Verenigd

Rusland, meer bepaald voor het district Zavodskoye en dit tot het moment van uw vertrek uit Tsjetsjenië

op 1 mei 2010.

In oktober 2009 werden er lokale verkiezingen georganiseerd, waarbij een burgemeester,

districtshoofden en vertegenwoordigers van de lokale raden verkozen werden. Er werd u gevraagd om

kandidaat te zijn voor de districtsverkiezingen, maar tot uw verbazing ontbrak uw dossier toen de

kieslijsten werden ingediend. Uw frustratie leidde tot een ruzie met een zekere Rusland Chamsaev en

Abdulbek Vakhaev, 2 belangrijke partijmandatarissen.

Op 20 december 2009 werd u ondervraagd door 4 politieagenten; ze spraken u aan op uw ruzie met

Chamsaev en Vakhaev. U reageerde boos en daarop werd u meegenomen. De volgende ochtend werd

u vrijgelaten door de onderzoeksrechter omdat de 4 agenten geen klacht tegen u hadden ingediend. Tot

23 maart 2010 was de situatie rustig en kende u geen problemen. Toen werd u de tweede keer

gearresteerd, naar u vermoedt omdat u informatie had gezocht over uw arrestatie op 20 december

2009. Bij uw tweede arrestatie kreeg u te horen dat een zekere Magomed klacht tegen u had

neergelegd wegens praktijken met smeergeld. U werd na het betalen van 5.000$ losgeld vrijgelaten,

maar kreeg daarbij te horen dat u één week de tijd kreeg om Magomed trachten te overhalen om zijn

klacht tegen u in te trekken; als u daar niet in slaagde, zou zijn klacht mogelijk tot vervolging leiden. Op

29 april 2010 kreeg u een convocatie in de bus, waarin u werd gesommeerd zich op 12 mei 2010 te

melden bij de politie van het departement Binnenlandse Zaken, district Zavodskoye.

Op 1 mei 2010 verliet u Tsjetsjenië, samen met uw partner (L. A.) (O.V. 6.622.592). Op 4 mei 2010

kwam u in België aan en dezelfde dag vroeg u asiel aan.

Intussen vernam u dat er op uw thuisadres in Grozny, alsook bij uw moeder en uw schoonmoeder door

politie naar u werd gevraagd.”

Verzoeker betwist deze beschrijving niet.

2.2. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

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

het Commissariaat-generaal beschikt (o.a. een brief van het UNHCR) en waarvan een kopie in

het administratief dossier is bijgevoegd, blijkt. De gevechtshandelingen zijn sterk afgenomen in omvang

en intensiteit. Het dagelijks 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 u zich voor uw asielaanvraag beroept op problemen die u kende in

de schoot van de politieke partij Verenigd Rusland in Grozny, naar aanleiding van de samenstelling

van kieslijsten voor lokale verkiezingen in oktober 2009 aldaar.

Vooreerst moet opgemerkt worden dat uit uw verklaringen en de door u neergelegde documenten

kan afgeleid worden dat u politiek actief was voor de politieke partij Verenigd Rusland, hetgeen

wordt bevestigd door informatie van het Commissariaat-generaal, waarvan een kopie bij het

administratief dossier is gevoegd. U stelt dat u omwille van uw politieke activiteiten problemen gekend

hebt naar aanleiding van de samenstelling van kieslijsten voor lokale verkiezingen te Grozny in oktober

2009 aldaar.
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Echter blijkt op basis van de volgende vaststellingen dat u uw verklaarde problemen niet aannemelijk

kunt maken.

Uit uw verklaringen blijkt dat uw problemen zich sublimeerden in een valse klacht namens een

zekere Magomed.

Welnu, er moet opgemerkt worden dat u over de genaamde Magomed, die een centrale plaats in uw

asielrelaas inneemt, onaannemelijk weinig essentiële informatie kunt geven.

Zo werd vastgesteld dat u de familienaam van de genaamde Magomed niet kent (CGVS,

gehoorverslag dd.17.09.2010, p.5), hetgeen niet aannemelijk is daar u; ten eerste, inzage hebt

gekregen in de klacht die Magomed tegen u had neergelegd (CGVS, gehoorverslag dd.17.09.2010,

p.6); ten tweede, minstens één bemiddelingspoging hebt ondernomen via jullie beider families/teips

(CGVS, gehoorverslag dd.19.08.2010, p.17 / gehoorverslag dd.17.09.2010, p.5-6); ten derde, u en uw

aanverwanten zich voor die bemiddelingspoging naar Gudermes hebben begeven en u zich daarvoor

enkel op een voornaam zou gebaseerd hebben om bij de juiste persoon of zijn familie / teip terecht te

komen.

Op basis van het voorgaande moet geconcludeerd worden dat het niet aannemelijk is dat u van een

persoon, die een cruciale rol speelt in uw asielrelaas, enkel maar de voornaam en niet de familienaam

kunt noemen tijdens uw gehoor door het Commissariaat-generaal.

Deze vaststelling ondermijnt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in aanzienlijke mate.

Wat betreft de genaamde Magomed, moet bovendien opgemerkt worden dat uit uw verklaringen

blijkt dat u niet geïnteresseerd was in zijn familienaam (CGVS, gehoorverslag dd.17.09.2010, p.6).

Welnu, indien uit de verklaringen van een asielzoeker blijkt dat hij zijn vervolgingsvrees in belangrijke

mate verbindt aan één persoon, dan mag van die asielzoeker verwacht worden dat hij wél interesse

betoont in identiteitsgegevens van zijn potentiële vervolger, zeker wanneer die identiteitsgegevens het

mogelijk maken om de gevreesde persoon te traceren, met het oog op het ondernemen van

een bemiddelingspoging.

Het feit dat u hiervoor te weinig interesse betoonde, doet afbreuk aan de ernst van uw verklaarde vrees.

Er werd vastgesteld dat u, behalve een oproeping op uw naam, geen documenten voorlegt die

uw verklaarde problemen staven of aannemelijk maken.

Wat betreft de neergelegde oproeping, werden vaststellingen gedaan die aanleiding geven tot twijfel aan

de geloofwaardigheid van dit document.

Vooreerst blijkt uit de vertaling van het bewuste document dat het melding maakt van 2

verschillende data waarop u zich zou moeten aanbieden bij de OVD (departement Binnenlandse Zaken)

van het district Zavodskoye, in casu 12 mei 2010 en 15 mei 2010.

Het is zeer bevreemdend dat een document, dat zou zijn uitgegaan van een officiële instantie, dergelijke

opvallende fouten qua oproepingsdata bevat. Tijdens uw gehoor door het Commissariaat-generaal werd

u daarom geconfronteerd met deze aberratie (CGVS, gehoorverslag dd.19.08.2010, p.8); u verklaart dat

de afzender zich heeft vergist en in uw reactie bevestigt u enkel dat het om een fout gaat, zonder dat u

daarvoor enige plausibele verklaring aanreikt. Ten tweede blijkt dat u het strookje van de oproeping, dat

normaliter als afgiftebewijs geldt, persoonlijk voor ontvangst heeft ondertekend terwijl uit uw verklaringen

juist blijkt dat u deze convocatie helemaal niet persoonlijk in ontvangst heeft genomen. Meer bepaald

verklaarde u dat deze convocatie, bij afwezigheid van de inwonenden, eind april 2010 onder de deur

van uw woning was geschoven en dat u de convocatie als dusdanig heeft aangetroffen bij uw

thuiskomst (CGVS 1, p.8). U heeft deze convocatie slechts achteraf ondertekend, alsof u de convocatie

persoonlijk zou hebben ontvangen uit handen van een overheidsfunctionaris. Er werd u tijdens uw

gehoor door het Commissariaat-generaal dan ook gevraagd waarom u dit gedaan had, maar ook op

deze vraag kon u geen plausibel antwoord geven (CGVS 1, p.8 / CGVS 2, p.6).

Op basis van de hiervoor gedane vaststellingen kan de geloofwaardigheid van het voorgelegde

document ernstig in vraag gesteld worden. Te meer gezien uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd, blijkt dat er onder

andere in Tsjetsjenië veel valse documenten in omloop zijn die tegen betaling van ambtenaren zijn

verkregen.

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

reis van Tsjetsjenië naar België.

U verklaarde (CGVS, gehoorverslag dd.19.08.2010, p.9) dat u vanuit Tsjetsjenië naar Moskou reisde en

van daaruit via Oekraïne, per personenwagen, naar België.

U weet enkel dat u in een personenwagen via Oekraïne naar België bent gereisd, maar over het

vervolg van het reistraject vanaf Oekraïne kunt u geen informatie verschaffen en u kunt niet zeggen

waarom u daaromtrent niet meer weet (CGVS 1, p.9; DVZ, vraag 34). Eveneens werd u gevraagd met

welke identiteitsdocumenten u naar België bent gereisd, maar u verklaart (CGVS 1, p.9) enkel dat u

geen documenten hebt gezien (CGVS 1, p.9) en dat u niet weet welke reisdocumenten er voor u

werden gebruikt (DVZ, vraag 34). Uw vrienden hebben uw reis geregeld, de nodige afspraken gemaakt
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en in Moskou werd u gezegd dat u naar België zou gebracht worden, waarbij u zich niets moest

aantrekken van gebruikte documenten (CGVS 1, p.9).

Welnu, uw onwetendheid aangaande het traject van uw reis en de gebruikte identiteitsdocumenten is

niet geloofwaardig, aangezien een dergelijke reis een uiterst precaire onderneming is en u persoonlijk

belang had bij het welslagen van uw vlucht uit uw herkomstland, jegens hetwelke u verklaart een

ernstige vrees te koesteren.

Verdere bevestiging van het gebrek aan geloofwaardigheid van de verklaarde reisweg werd gevonden

in informatie waarover het Commisariaat-generaal beschikt, waarvan een kopie werd gevoegd bij het

administratief dossier, en waaruit blijkt 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.

In het licht van deze informatie, dient het onwaarschijnlijk te worden genoemd dat u de Europese Unie

zou zijn binnengekomen zonder dat de personenwagen waarmee u reisde, en al haar inzittenden aan

enige controle zouden worden onderworpen.

In dit kader is rekening gehouden met uw expliciete verklaring dat u zich vanaf Oekraïne op geen enkele

andere manier heeft verplaatst dan met een personenwagen, en dat er onderweg enkel, en niet vaak,

werd gestopt om sanitaire redenen (CGVS 1, p.9).

Daarenboven dient te worden gesteld dat, zelfs indien u er niettemin in zou zijn geslaagd de Europese

Unie te zijn binnengekomen zonder enige identiteitscontrole, niettemin moet worden weerhouden dat

zowel u als uw begeleiders zich op zijn minst hebben blootgesteld aan het risico van zulke controles.

Vanuit die vaststelling, en gezien het risico op ernstige sancties voor de mensensmokkelaars/passeurs,

is het onwaarschijnlijk dat uw passeur u niet op de hoogte heeft gebracht van het soort documenten dat

wordt gebruikt om te tonen in geval van controle. Gezien het risico op ernstige sancties voor de

mensensmokkelaars/passeurs, is het onwaarschijnlijk dat uw passeur met zijn klant geen afspraken

heeft gemaakt wat er gezegd diende te worden in geval van controle en dat hij zijn klant niet op de

hoogte heeft gebracht van het soort documenten dat wordt gebruikt om te tonen in geval van controle.

Bijgevolg is het niet geloofwaardig dat u dermate onwetend bent aangaande het traject van uw vlucht en

de daarbij aangewende identiteitsdocumenten.

De vaststelling van een gebrek aan geloofwaardigheid van uw verklaringen over uw illegale

binnenkomst in de Europese Unie is zwaarwichtig.

Behalve dat de werkelijke omstandigheden van uw reis naar België onbekend zijn, wijst deze

vaststelling er mogelijk ook op dat u de reisdocumenten die u bij uw ware reis naar België zou hebben

kunnen gebruikt, verborgen houdt.

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

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

het administratief 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.

Op basis van alle voorgaande elementen kan in uw hoofde niet 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.

De door u neergelegde documenten zijn niet in staat om de gedane vaststellingen in positieve zin

te wijzigen.

Zo legt u een kopie neer van uw rijbewijs en een diploma; deze documenten bevatten

enkel identiteitsgegevens, die hier niet betwist worden.

U legde bij de Dienst Vreemdelingenzaken een kopie neer van uw werkboekje, met daarin gegevens

vervat over uw professionele verleden.

Tijdens uw tweede gehoor door het Commissariaat-generaal legde u een extra kopie neer van de laatst

ingevulde pagina van uw werkboekje, waaruit blijkt dat u op 30 april 2010 zelf ontslag nam uit uw functie

bij de partij Verenigd Rusland.

Verder legt u een aantal documenten neer, waaruit moet blijken dat u lid was van en werkte voor de

partij Verenigd Rusland: een arbeids- en lidkaart van Verenigd Rusland, een werkattest, een document

waaruit blijkt dat u werd voorgedragen als kandidaat voor de partij Verenigd Rusland, een document
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waarmee u verklaarde in te stemmen met uw kandidatuur voor de verkiezingen, nog een attest van

lidmaatschap van Verenigd Rusland, een document waarin u aangifte deed van uw vermogen, hetgeen

noodzakelijk was voor uw kandidatuur voor de verkiezingen, een attest dat bevestigt dat u beschikte

over een jaarlijks inkomen voor uw werk voor Verenigd Rusland, een attest dat bevestigde dat de partij

Verenigd Rusland akkoord ging met uw kandidatuur voor de verkiezingen en ten slotte nog een aantal

attesten, die bevestigden dat u actief was voor de partij Verenigd Rusland en het Tsjetsjeense

parlement.

Welnu, alle hiervoor beschreven documenten bewijzen uw band met de Tsjetsjeense afdeling van de

partij Verenigd Rusland, maar ze bevatten geen informatie over uw verklaarde problemen of

vervolgingsfeiten.

U legt tevens een krantenartikel voor dat bericht over de viering van de onafhankelijkheid van de Sovjet-

Unie; u bent te zien op de begeleidende foto van het artikel, maar uw naam komt niet in het artikel voor.

Aldus kan het artikel enkel uw betrokkenheid met de partij Verenigd Rusland aantonen.

De door u neergelegde convocatie van de OVD van Zavodskoye werd eerder in deze motivering reeds

besproken.”

2.3. De commissaris-generaal weigert van verzoeker de erkenning van de status van vluchteling en de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Krachtens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de

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

vreemdelingenwet) moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van feiten en

middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder ‘middel’ in de zin

van deze bepaling moet worden verstaan de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing werd geschonden (zie

RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618).

Benevens het aanhalen van enkele passages uit zijn verhoorverslag op het Commissariaat-generaal,

beperkt verzoeker zich in zijn verzoekschrift tot het opsommen van een hele reeks rechtsregels

waarvan hij de schending aanvoert en tot het uitweiden over een aantal begrippen en rechtsregels en

over de algemene situatie in Tsjetsjenië, zonder deze uiteenzetting evenwel concreet op de bestreden

beslissing te betrekken.

In zoverre verzoeker onvoldoende duidelijk en precies aangeeft hoe de bestreden beslissing de

geschonden geachte rechtsregels heeft miskend, is het middel onontvankelijk. Het is niet aan de Raad

om veronderstellingen te maken over de juiste bedoelingen van verzoeker (RvS 3 juli 2007, nr.

173.112).

3.2. De commissaris-generaal heeft duidelijk en omstandig de motieven uiteengezet waarop hij zijn

beslissing steunt. Verzoeker beperkt zich ertoe zijn asielmotieven summier te herhalen en de

vaststellingen van de commissaris-generaal eenvoudigweg te betwisten, te ontkennen of te vergoelijken,

zonder evenwel concrete aanvaardbare of plausibele argumenten aan te voeren die deze motieven, die

steun vinden in het administratief dossier, weerleggen.

Verzoeker maakt aldus niet aannemelijk dat hij een gegronde vrees koestert voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

3.3. In zoverre het middel ontvankelijk is, is het ongegrond.

De bestreden beslissing is gesteund op afdoende gronden die de Raad beaamt en overneemt.
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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 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


