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nr. 72 428 van 21 december 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 7 september 2011

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

staatlozen van 9 augustus 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 6 oktober 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 oktober 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat J. BEERNAERT verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam op 3 februari 2010 toe op Belgisch grondgebied en diende op 15 februari 2010

een asielaanvraag in.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 9 augustus 2011 een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker werd hiervan per aangetekend schrijven d.d. 10 augustus 2011 in kennis gesteld.

Dit vormt de bestreden beslissing. Deze is als volgt gemotiveerd:

“A. Feitenrelaas
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U bent een Russisch staatsburger van Tsjetsjeense origine. U werd geboren op 26 juli 1980 in Grozny

(Tsjetsjenië). Op 25 of 26 juni 2002 werd u vanuit uw hogeschool samen met vier andere studenten

aangehouden door militairen. U werd vervolgens twee dagen vastgehouden op de centrale militaire

bevelpost, waarbij u werd geslagen en gevraagd naar de afkomst van uw littekens. U werd vrijgelaten

nadat uw vader u had vrijgekocht. In de lente van 2003, of 2004, of in het jaar 2005, werd u voor de

tweede keer meegenomen vanuit uw huis in het Zavodskoy district, Grozny, samen met uw broer, T.(…)

K.(…), door militairen die zich voorstelden als leden van de criminele politie. U werd 2 à 3 dagen

vastgehouden op de centrale militaire bevelpost en dan vrijgelaten, nadat uw broer eerder werd

vrijgelaten. U en uw broer werden tijdens de vasthouding geslagen en ondervraagd over de afkomst van

uw littekens. In het jaar 2007 werd u voor de derde keer meegenomen in een auto door militairen aan

een controlepost nabij uw huis. U moest hen aanwijzen waar u woonde. Ze stelden u vragen over

adressen en over de afkomst van uw littekens en ze verdachten u ervan explosieven te maken. Na 4 à 5

uur werd u vrijgelaten. Op 20 of 21 november 2009 werd u samen met uw broer en de 14-jarige zoon

van uw neef M.(…) K.(…) voor de vierde keer aangehouden en vervolgens een week vastgehouden

door militairen, toen u en uw broer op bezoek waren bij uw neef M.(…) in het Leninskiy district in

Grozny. U werd ondervraagd over de afkomst van uw littekens en verdacht van betrokkenheid bij een

zelfmoordaanslag die de dag voordien had plaatsgevonden op het Sadovoye kol’tso plein in het

Leninskiy district. Uw vader kocht u vrij. De zoon van M.(…)werd eerder vrijgelaten, omdat hij nog maar

14 was. Uw broer kwam niet vrij en is sindsdien spoorloos. Na deze aanhouding en vasthouding

verbleef u ondergedoken bij uw oom in Serzhen’-Yurt. Op 1 februari 2010 kwam uw vader u halen en

bracht u naar het treinstation van Grozny. Daar nam u de trein naar Moskou waar u op 3 februari

aankwam en Oleg ontmoette. Samen met Oleg ging u naar de luchthaven van Moskou waar u om 22

uur een vlucht nam naar Brussel. Op 3 februari 2010 kwam u aan in België en op 15 februari 2010

diende u uw asielaanvraag in. Ter staving van uw asielaanvraag legde u volgende documenten voor: uw

geboorteakte, uw rijbewijs en uw diploma.

B. Motivering

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 verklaring blijkt dat u uw land van herkomst heeft

verlaten omdat u problemen heeft met de autoriteiten in Tsjetsjenië. U zou voornamelijk geviseerd

worden omwille van uw littekens die u hebt opgelopen tijdens een explosie in de zomer van 1995. U

bent er echter niet in geslaagd uw asielrelaas aannemelijk te maken. Eerst en vooral kon u de Belgische

asielinstanties geen enkel tastbaar bewijs voorleggen van de problemen die u verklaarde gekend te

hebben. U slaagde er niet in de Belgische asielinstanties enig document voor te leggen waaruit blijkt dat

de incidenten die de aanleiding voor uw vlucht vormden, daadwerkelijk plaatsvonden. Zo verklaarde u

dat u vanaf 2002 vier keer werd aangehouden en vastgehouden door militairen. Uw vader zou u

meermaals hebben vrijgekocht (CGVS, p. 11-23). Van geen enkele van deze aanhoudingen,

vasthoudingen en vrijkopingen kon u echter enig tastbaar bewijs voorleggen. Evenmin kon u een

medisch attest voorleggen van de verwondingen die u zou hebben opgelopen bij uw aanhoudingen en

vasthoudingen in Tsjetsjenië. Met betrekking tot de letsels die u hebt opgelopen naar aanleiding van een

explosie in de zomer van 1995 gaf u aan dat u in het bezit was van medische attesten, waaronder een

invaliditeitsattest van de derde categorie. U verbleef drie maanden in het ziekenhuis en werd behandeld

door een neuroloog en alle documenten van uw behandeling zouden thuis in Tsjetsjenië liggen. Tijdens

uw gehoor verklaarde u dat u deze zou proberen op te sturen (CGVS, p. 12). Tot op heden heeft het

Commissariaat-generaal echter nog niets ontvangen. Aangaande uw Russisch binnenlands paspoort en

uw Russisch internationaal paspoort verklaarde u dat u deze documenten bij aankomst in België had

achtergelaten bij Oleg, die u van Moskou per vliegtuig naar België heeft begeleid. Oleg zou uw

paspoorten nodig hebben gehad om in de toekomst nog iets voor u te regelen. U heeft ze hem zonder

na te denken overhandigd (CGVS, p. 6, 10). De dag na uw aankomst en enkele dagen daarna heeft u
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Oleg nog gezien in het appartement waar hij u naartoe had gebracht (CGVS, p. 10). Omdat ze cruciaal

zijn ter staving van uw asielrelaas, is het zeer merkwaardig dat u niet waakzamer bent geweest ten

opzichte van deze documenten. Bijgevolg doet dit het vermoeden ontstaan dat u uw Russisch

binnenlands paspoort, hét identificatiedocument van de Russische staatsburger bij uitstek, en uw

internationaal paspoort, bewust achterhoudt voor de Belgische asielinstanties om zo, wat betreft uw

Russisch binnenlands paspoort, de hierin vervatte informatie over een eventuele registratie elders in de

Russische Federatie of over de uitreiking van uw Russisch internationaal paspoort, en wat betreft uw

internationaal paspoort, informatie over het mogelijk door u verkregen visum voor uw reis naar België,

het tijdstip en de wijze waarop u uit uw land vertrokken bent, verborgen te houden. Hierdoor komt de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder in het gedrang. Daarnaast bleef u onaannemelijk vaag met

betrekking tot een aantal essentiële elementen van uw asielrelaas. Zo verklaarde u dat uw vader u bij de

eerste, tweede en vierde aanhouding vrijkocht (CGVS, p. 13, 14, 16, 20). U wist echter hoegenaamd

niet hoe hij daarvoor heeft kunnen zorgen en wie hij had betaald. U had het hem niet gevraagd en zei

dat dergelijke zaken niet met uw vader werden besproken (CGVS, p. 14, 16). Daarenboven verklaarde u

eerst uitdrukkelijk dat uw vader dikwijls naar de rechtbank is gegaan, maar dat hij daar niets kon

bewijzen en dat het niets heeft opgeleverd (CGVS, p. 11). Toen u hierover werd doorgevraagd zei u

echter dat u niet met zekerheid weet of uw vader al dan niet naar de rechtbank is gegaan. U antwoordde

dat hij u dat had gezegd, maar dat u niet zeker weet of hij effectief is gegaan. U wist ook niet wanneer

hij naar de rechtbank zou zijn gegaan en of hij er al dan niet klacht had ingediend (CGVS, p. 21-23). Het

is bovendien opmerkelijk dat u niet wist hoe uw broer bij uw tweede aanhouding is vrijgekomen. U wist

niet of uw vader hem had vrijgekocht, of dat ze hem zomaar hadden vrijgelaten (CGVS, p. 16). Uw broer

werd bij uw laatste aanhouding op 20 of 21 november 2009 niet vrijgelaten. U wist echter niet met

zekerheid of uw vader of iemand van uw familie stappen heeft ondernomen om hem te vinden (CGVS,

p. 20). U beweerde dat u de vierde keer op 20 of 21 november 2009 werd aangehouden samen met uw

broer en de zoon van uw neef M.(…) naar aanleiding van een terroristische zelfmoordaanslag die de

dag ervoor plaatsvond op het Sadovoye kol’tso plein in het district Leninsky, waar u op bezoek was bij

uw neef. U wist echter niet of er bij deze aanslag slachtoffers vielen, wat de naam van de dader was en

waartegen de aanslag gericht was (CGVS, p. 18-19). Aangezien u mogelijks werd aangehouden omwille

van deze zelfmoordaanslag, is het opvallend dat u hieromtrent geen gedetailleerde informatie kon

verschaffen, temeer u verklaarde erover te hebben gehoord op een nieuwsuitzending (CGVS, p. 19).

Deze vaagheid ondermijnt de geloofwaardigheid van uw aanhouding en vasthouding op 20 of 21

november 2009. Daar al deze elementen de kern van uw asielrelaas raken, kon redelijkerwijze van u

worden verwacht dat u hieromtrent gedetailleerde informatie kon verschaffen, wat in casu niet het geval

was. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in zijn geheel verder aangetast. Opvallend

is ook dat uw verklaringen over het precieze tijdstip van uw aanhoudingen en de duur van uw

vasthoudingen bijzonder vaag en inconsistent zijn. Zo verklaarde u aanvankelijk dat u de eerste keer

werd aangehouden en vervolgens twee dagen vastgehouden in 2002, tegen Nieuwjaar (CGVS, p. 11-

12). Hierna verklaarde u echter dat u de eerste keer werd aangehouden en vervolgens twee dagen

vastgehouden op 25 of 26 juni 2002, hoewel u ook verklaarde dat u op 25 of 26 juni werd vrijgelaten

(CGVS, p. 13-14). Met betrekking tot uw tweede aanhouding verklaarde u dat deze plaatsvond in 2004,

in maart of mei, of misschien in 2005 (CGVS, p. 15). Toen u later nogmaals werd gevraagd wanneer u

de tweede keer werd aangehouden, antwoordde u dat het in de lente van 2003 of 2004 was (CGVS, p.

23). Bovendien verklaarde u aanvankelijk dat u de tweede keer samen met uw broer 5 dagen werd

vastgehouden. Nadien verklaarde u dan weer dat u toen 2 à 3 dagen werd vastgehouden en dat uw

broer eerst werd vrijgelaten (CGVS, p. 15-16). Aangaande uw derde aanhouding verklaarde u eerst dat

u in 2007 werd meegenomen en vervolgens 5 à 6 dagen werd vastgehouden, waarbij u ernstig werd

geslagen (CGVS, p. 17). Hierna zei u echter dat ze u die derde keer van een controlepost meenamen in

een auto, u vragen hebben gesteld en u na 4 à 5 uur weer lieten gaan. Geconfronteerd met deze

tegenstrijdigheid antwoordde u dat u zich waarschijnlijk had vergist en dat beide gebeurtenissen zich

hebben voorgedaan (CGVS, p. 18). Deze verklaring biedt echter geen afdoende uitleg en heft de

tegenstrijdigheid niet op. Er werd u immers duidelijk gevraagd hoeveel keer u in totaal werd

aangehouden en het werd u overigens duidelijk gemaakt dat de vragen betrekking hadden op uw derde

aanhouding (CGVS, p. 12, 17, 18). Aangezien al deze elementen de kern van uw asielrelaas raken, kon

redelijkerwijze van u worden verwacht dat u gedetailleerde en consistente informatie kon verschaffen

over het tijdstip van uw aanhoudingen en de duur van uw vasthoudingen, wat in casu niet het geval was.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder uitgehold. Verder moet vastgesteld

worden dat uw verklaringen over uw vrees voor vervolging niet in overeenstemming zijn te brengen met

de aanvraag voor een internationaal paspoort. U verklaarde immers dat uw vader uw internationaal

paspoort zou hebben aangevraagd en afgehaald toen u werd vastgehouden (CGVS, p. 7). Uit informatie

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

bijgevoegd, blijkt dat elke aanvraag van een Russisch staatsburger tot het verkrijgen van een
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internationaal paspoort aan de Russische veiligheidsdienst FSB wordt voorgelegd. Mocht u in

Tsjetsjenië opgespoord worden, wat u opmerkelijk genoeg verklaarde niet eens te weten (CGVS, p. 21),

kan er redelijkerwijze van uitgegaan worden dat uw autoriteiten u niet zomaar een internationaal

paspoort zouden afleveren waarmee u het land zou kunnen verlaten. Uit uw verklaringen blijkt immers

dat dit net de reden was waarom uw vader voor u een internationaal paspoort liet opstellen (CGVS, p.

7). Omwille van uw problemen, die begonnen in 2002 (CGVS, p. 11-12), vreesde u namelijk voor uw

leven (CGVS, p. 11-22). Het feit dat u dit paspoort niet zelf aanvroeg of afhaalde, maar uw vader alles

voor u regelde (CGVS, p. 7), neemt niet weg dat dit paspoort werd opgesteld met uw originele

gegevens, wat niet te verzoenen valt met uw bewering vervolgd te worden door uw autoriteiten.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas nog verder aangetast. Voorts kan er geen

geloof gehecht worden aan uw verklaringen over uw reisweg van Tsjetsjenië naar België. U verklaarde

dat uw vader u op 1 februari 2010 onaangekondigd kwam ophalen bij uw oom, waar u een maand

verbleef na uw laatste aanhouding. U wist niet dat uw vertrek werd voorbereid omdat er u niets over

werd verteld. Uw vader had alles georganiseerd (CGVS, p. 7, 8, 10, 21). Hij bracht u vervolgens naar

het treinstation in Grozny, kocht uw treinticket en zei u dat u het land moest verlaten. Het enige wat hij u

zei is dat u naar Moskou zou gebracht worden en dat er u daar iemand zou opwachten. U nam de trein

naar Moskou waar u aankwam op 3 februari 2010. Gedurende de treinrit waren er verschillende haltes.

U wist echter niet, op één stad na, waar de trein halt hield. In Moskou ontmoette u Oleg. Per taxi ging u

met hem naar de luchthaven van Moskou, waar u een vlucht nam om 22 uur. U wist echter hoegenaamd

niet met zekerheid vanuit welke luchthaven u in Moskou een vlucht nam, met welke

luchtvaartmaatschappij u vloog en wat de bestemming van de vlucht was. U verklaarde dat het reeds

nacht was en dat u gedurende de vlucht sliep (CGVS, p. 7-10). Dergelijke onwetendheid over uw reis is

echter weinig geloofwaardig. Gezien het persoonlijk belang dat u had bij het welslagen van uw vlucht uit

uw herkomstland, jegens hetwelk u verklaarde een ernstige vrees te koesteren, is het niet aannemelijk

dat u zo weinig kan vertellen over het traject en de organisatie van deze reis. Bovendien verklaarde u

dat u bij aankomst in België niet persoonlijk gecontroleerd werd. U verklaarde dat Oleg de beide

reispassen aan de controleurs voorlegde en dat u zelf enkel uw bagage diende te laten controleren

(CGVS, p. 7-9). Deze verklaring is echter niet aannemelijk. Uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt, en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt

immers dat aan de buitengrenzen van de EU en zeker ook aan de buitengrenzen van de Schengen-

zone zeer strikte controles worden uitgevoerd. Elke persoon die via het luchtverkeer de Schengen-zone,

met name via de luchthaven van Zaventem, binnenkomt, wordt individueel gecontroleerd. Er kan dan

ook weinig geloof gehecht worden aan uw verklaring dat u, zonder individueel gecontroleerd te zijn, per

vliegtuig België zou zijn binnengekomen. Dit versterkt het vermoeden dat u uw Russisch internationaal

paspoort, waarvan u verklaarde dat u het heeft achtergelaten bij de smokkelaar Oleg, bewust

achterhoudt voor de Belgische asielinstanties om zo de hierin vervatte informatie over het mogelijk door

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

bent, verborgen te houden. De door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten (uw

geboorteakte, rijbewijs en diploma) zijn niet van dien aard dat ze bovenstaande beslissing kunnen

wijzigen. Deze documenten bevatten uitsluitend informatie met betrekking tot uw identiteit en uw

opleiding, die echter niet betwist wordt. Er moet terloops nog worden benadrukt dat u de Belgische

asielinstanties geen enkel document ter staving van de door u aangehaalde vervolgingsfeiten voorlegde.

Uit het voorgaande blijkt dat er 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. Wat de vraag naar de toepassing van

artikel 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 de

laatste jaren sterk is afgenomen. De gevechtshandelingen tussen rebellen enerzijds en federale en

Tsjetsjeense ordediensten anderzijds komen sinds geruime tijd minder frequent voor. Het gaat daarbij

doorgaans overigens om kleinschalige en gerichte aanvallen van strijders tegen de ordediensten of

personen gelieerd aan het overheidsregime, evenals tegen overheidsinfrastructuren en

nutsvoorzieningen. 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 evenwel beperkt. Ook al is

Tsjetsjenië niet vrij van problemen, de situatie is er actueel niet van die aard dat er voor burgers sprake

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

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

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikelen 48/3 en 62 van

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

de verwijdering van de vreemdelingen (vreemdelingenwet) en van de materiële motiveringsplicht.

Verzoeker geeft vooreerst de inhoud van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet weer. Daarbij merkt

verzoeker op dat de bestreden beslissing als motief aanhaalt dat hij er niet in geslaagd is zijn asielrelaas

aannemelijk te maken, doordat hij in de eerste plaats geen enkel tastbaar bewijs voorlegt van de

problemen die hij verklaarde te hebben gekend, zoals de letsels die hij heeft opgelopen naar aanleiding

van een explosie. Verzoeker stelt hierbij dat hij deze stukken niet tijdig kon bekomen, aangezien hij

afhankelijk was van bepaalde personen in zijn land van herkomst om hem deze stukken te bezorgen.

Verzoeker is er nu in geslaagd om deze documenten te bekomen, met name een medisch attest van het

Ministerie van Volksgezondheid, waaruit blijkt dat verzoeker in januari 1995 op het grondgebied van de

Tsjetsjeense Republiek werd verminkt door granaatscherven. Het document geeft weer waar verzoeker

precies schade heeft opgelopen. Verzoeker voegt dit stuk toe als bijlage bij zijn verzoekschrift.

Daarnaast voegt verzoeker ook een stuk bij zijn verzoekschrift waarin de Russische Federatie erkent dat

verzoeker als een mindervalide wordt beschouwd na een onderzoek. Uit een ander stuk blijkt dat ook

het Ministerie van Arbeid en Sociale ontwikkeling hem in de derde groep van invaliditeit erkend. Uit deze

documenten blijkt volgens verzoeker dat zijn verhaal geloofwaardig is. Verzoeker geeft aan dat hij er

niet in geslaagd is om gedetailleerde informatie over zijn aanhoudingen en de duur van zijn

vasthoudingen te bekomen.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de artikelen 48/4 en

62 van de vreemdelingenwet. Uit de nieuw voorgelegde stukken die aan het verzoekschrift werden

toegevoegd, blijkt volgens verzoeker, dat er toch zwaarwichtige gronden zijn om aan te nemen dat hij

een reëel risico loopt om opnieuw te worden vervolgd in de zin van artikel 48/4, § 2. Er moet volgens

verzoeker ook rekening worden gehouden met de handicap die hij heeft opgelopen in 1995, met de

daaruit volgende revalidatie en tenslotte met de geloofwaardigheid van zijn verhaal.

2.2. Omwille van hun inhoudelijke verwevenheid worden beide door verzoeker aangevoerde middelen

gezamenlijk behandeld.

2.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Waar verzoeker tegelijkertijd een

schending aanvoert van de formele en de materiële motiveringsplicht, dient er op te worden gewezen

dat hij niet in redelijkheid kan aanvoeren dat enerzijds de juridische en feitelijke overwegingen niet in de

bestreden beslissing zijn weergegeven en anderzijds die redenen niet deugdzaam zijn (RvS 11 juli

2001, nr. 97.739). De schending van de formele motiveringsplicht kan, in casu, niet op ontvankelijke

wijze ingeroepen worden, daar uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven die de beslissing

onderbouwen, kent (RvS 25 september 2002, nr. 110.660). Het middel dient derhalve vanuit het

oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden.

2.4. In de bestreden beslissing waarbij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus

wordt geweigerd, wordt vooreerst verwezen naar de complexe situatie in Tsjetjsenië die noopt tot een

individuele beoordeling van de vraag naar bescherming. De bestreden beslissing is gestoeld op de

vaststelling dat verzoeker zijn asielrelaas niet aannemelijk kon maken. Hij kon vooreerst geen enkel

tastbaar bewijs voorleggen waaruit blijkt dat de incidenten die de aanleiding waren voor zijn vlucht, met

name dat hij vanaf 2002 vier maal werd aangehouden en vastgehouden door militairen daadwerkelijk

hebben plaatsgevonden. Zo zijn er geen documenten omtrent de aanhoudingen, vrijkopingen en

lichamelijke schade als gevolg van de arrestaties. Verzoeker kon evenmin zijn binnenlands en

internationaal paspoort voorleggen omdat hij dit zonder nadenken aan O. zou hebben overhandigd,

waardoor de geloofwaardigheid van zijn relaas verder in het gedrang komt. Daarnaast bleef verzoeker

onaannemelijk vaag met betrekking tot de wijze waarop hij door zijn vader werd vrijgekocht en de

démarches van zijn vader naar aanleiding van de aanhouding van 20 of 21 november 2009 en de
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aanleiding daarvoor. Opvallend is ook, volgens het Commissariaat-generaal, dat verzoekers

verklaringen over het precieze tijdstip van zijn aanhoudingen en de duur van zijn vasthoudingen

bijzonder vaag en inconsistent zijn, terwijl van verzoeker kan verwacht worden dat hij hierover

gedetailleerde en consistente informatie kon verschaffen. Verder werd er vastgesteld dat verzoekers

verklaringen over zijn vrees voor vervolging niet in overeenstemming zijn te brengen met de aanvraag

voor een internationaal paspoort. Indien verzoeker in Tsjetsjenië werd opgespoord, kan er worden van

uitgegaan dat de autoriteiten niet zomaar een internationaal paspoort gaat afleveren. Er kan ook geen

geloof worden gehecht aan de verklaarde reisroute. De documenten die verzoeker heeft voorgelegd

betreffen elementen die niet betwist worden. Wat de vraag naar de toepassing van artikel 48/4, §2, c)

van de vreemdelingenwet betreft, kan op basis van informatie uit het administratief dossier worden

gesteld dat de situatie in Tsjetsjenië niet van dien aard is dat er voor burgers sprake is van een reëel

risico op het lijden van ernstige schade als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een

gewapend conflict.

2.5. De Raad merkt op dat de drie attesten die verzoeker aan het verzoekschrift heeft toegevoegd de

verwondingen beschrijven die hij door een explosie in januari 1995 had opgelopen en waardoor hij recht

had op een eenmalige financiële toelage en tot de derde categorie van invaliditeit behoort. Deze

gegevens worden in de bestreden beslissing nergens in twijfel getrokken waardoor de door verzoeker

neergelegde documenten geen rechtstreeks verband vertonen met de door hem ingeroepen vrees voor

vervolging. Bovendien merkt de Raad op dat de bewijswaarde van deze stukken dient te worden

gerelativeerd omdat het om gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren fotokopieën gaat (cf. RvS

25 juni 2004, nr. 133.135).

2.6. Er dient gewezen te worden op het feit dat bij het bepalen van het bestaan van een gegronde vrees

voor vervolging een subjectief en een objectief element in aanmerking genomen moeten worden. Het

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging impliceert dat de subjectieve vrees van verzoeker door

objectieve elementen wordt gerechtvaardigd. Zoals de bestreden beslissing stelt, ontbreekt het objectief

karakter van de vrees, met name dat verzoeker onvoldoende ernstige elementen heeft aangebracht

waaruit kan worden geconcludeerd dat hij een gegronde vrees voor vervolging heeft in de zin van het

Vluchtelingenverdrag (RvS 24 mei 2005, nr. 144.818). Blijkens de bestreden beslissing is er geen enkel

overtuigend bewijs van zijn beweerde opeenvolgende aanhoudingen en vrijlatingen.

2.7. De Raad stelt vast dat verzoeker niets inbrengt tegen de motieven van de commissaris-generaal

waarin gesteld wordt dat zijn verklaringen omtrent een aantal essentiële elementen van zijn relaas

onaannemelijk vaag zijn, dat zijn verklaringen over het precieze tijdstip van zijn aanhoudingen en de

duur van zijn vasthoudingen bijzonder vaag en inconsistent zijn, dat zijn vrees voor vervolging niet in

overeenstemming zijn te brengen met de vraag voor een internationaal paspoort en dat er geen geloof

kan worden gehecht aan de verklaarde reisroute. De Raad neemt deze motieven, die het

ongeloofwaardig karakter van het asielrelaas aantonen, over en tot de zijne maakt. Verzoeker brengt

evenmin iets in tegen de vaststellingen met betrekking tot zijn intern en internationaal paspoort,

waardoor het vermoeden overeind blijft dat verzoeker deze documenten bewust achterhoudt om

eventuele relevante informatie te verhullen.

2.8. Met betrekking tot de subsidiaire bescherming wijst de Raad erop dat verzoeker zijn asielrelaas niet

aannemelijk heeft kunnen maken. Dienvolgens kan hij zich ook niet langer steunen op de elementen

aan de basis van dit relaas teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van een terugkeer naar haar

land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en

b) van de vreemdelingenwet. Het feit dat de motieven inzake de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de

vluchtelingenstatus ondersteunen, betekent niet dat de beslissing met betrekking tot de subsidiaire

beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn. Zoals eerder gesteld in 2.5, zijn de

medische attesten niet van dien aard om de geloofwaardigheid van het relaas te herstellen. Verzoeker

brengt geen concrete elementen aan die de beoordeling door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van de situatie in Tsjetsjenië in het licht van artikel 48/4, §2, c) in een

ander daglicht stellen.

2.9. Er werd geen schending van de artikelen 48/3 en 48/4 aannemelijk gemaakt. De beslissing steunt

op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. De materiële motiveringsplicht werd derhalve niet

geschonden.

De twee aangevoerde middelen zijn ongegrond.



RvV X - Pagina 7

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in

de zin van de artikelen 1, A(2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (Vluchtelingenverdrag)

en 48/3 van de vreemdelingenwet, of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van

de vreemdelingenwet, in aanmerking worden genomen.

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 eenentwintig december tweeduizend en elf

door:

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER F. TAMBORIJN


