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nr. 72 563 van 23 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 10 oktober 2011

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

staatlozen van 8 september 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 8 november 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

30 november 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat M. FRERE verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

“U verklaarde de Russische nationaliteit te bezitten en van Tsjetsjeense origine te zijn.

Uw problemen in uw land van herkomst zijn begonnen omwille van de problemen van uw zoon, T.G.

(…) (O.V. 6.427.936). Welke zijn problemen precies zijn, kan u echter niet zeggen.

U vermeldde een incident dat ongeveer één maand voor zijn vertrek naar België, ongeveer tweeënhalf

jaar geleden, plaats vond waar uw zoon meegenomen werd door Russische en Tsjetsjeense

medewerkers, vermoedelijk van de autoriteiten. Hij werd bont en blauw geslagen en in een veld

achtergelaten. Vervolgens werd hij twee of drie weken behandeld door een dokter of in een ziekenhuis

waarna hij naar België vertrok.

U zelf had geen problemen met de autoriteiten tot aan zijn vertrek.
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Echter, ongeveer drie weken na zijn vertrek werden u, uw schoondochter en haar kinderen die bij u

inwoonden, vaak lastig gevallen. Zo werd u in de gaten gehouden en enkele keren vielen deze

Russische en Tsjetsjeense medewerkers uw huis binnen. Tijdens deze incidenten werd u niet

mishandeld, enkel stelden ze u vragen met betrekking tot uw zoon G. (…). Gedurende deze periode

werd ook het dak van uw huis te Korpus 7, appartement 1, Grozny vernield door deze medewerkers. U

belde uw dochter S.B. (…) (O.V. 5.648.004) in België en vertelde haar over uw problemen hetgeen uw

zoon G. (…) aanzette om terug te keren naar Tsjetsjenië.

Na zijn terugkeer heeft u uw zoon niet meer gezien omdat hij onmiddellijk naar het huis van uw oom

gebracht werd en daar verbleef. Na ongeveer drie of vier dagen kreeg u te horen dat uw zoon was

opgepakt. Vervolgens kwam de oom van uw schoondochter om haar en de kinderen mee te nemen.

Voorts vermeldt u nog een incident waarvan u het tijdstip moeilijk kan plaatsen, ofwel toen uw zoon G.

(…) nog in België was, ofwel na zijn arrestatie in Tsjetsjenië.

Ook nu weer vielen Russische en Tsjetsjeense medewerkers uw huis binnen en deze keer waren ze op

zoek naar U.D. (…), de rebellenleider. Uw moeder en de moeder van U. (…) waren nichten en zij

vermoedden dat u hem onderdak gaf. U hebt hem echter nooit persoonlijk gezien of ontmoet. Hij is

immers een ver familielid van uw moeder.

Omwille van al deze problemen besloot u vervolgens naar België te vluchten.

Twee weken voor uw vertrek haalde u uw internationaal paspoort af en eind februari 2010 verliet u

Grozny. Via Moskou en Brest kwam u uiteindelijk in Polen aan waar u asiel vroeg. Zonder het resultaat

af te wachten, zette u uw reis verder tot België, waar u op 8 maart 2010 asiel aan vroeg.

Sinds uw aankomst in België, bent u te weten gekomen via uw dochter dat uw zoon in de gevangenis in

Grozny zit. Hij zou veroordeeld geweest zijn tot een gevangenisstraf van tien jaar, die na het betalen

van een grote som geld, verminderd werd tot vijf jaar.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten neer: uw intern paspoort, een lijst

van medicamenten die u moet nemen, een brief van uw advocaat betreffende de Dublincontrole dd.

06 september 2010 en tot slot nog een medisch attest dd. 14 september 2010.

Volledigheidshalve merkt het Commissaris-generaal op dat uw dochter, S.B. (…) (O.V. 5.648.004) de

status van erkend vluchteling gekregen heeft op basis van de persoonlijke problemen van haar man, S.I.

(…) (O.V. 5.648.004).

Uw zoon, T.G. (…) (O.V. 6.427.936), diende in België een asielaanvraag in op 7 mei 2009 maar deed

later, op 7 december 2009, afstand van de asielprocedure.”

Verzoekster betwist deze beschrijving niet.

1.2. 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 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.

U vreest voor een terugkeer naar uw land van herkomst omdat u niet weet wat er u zou overkomen.

U voelt zich daarenboven beter en rustiger in België.

Het Commissariaat-generaal verklaart uw asielrelaas echter ongeloofwaardig omwille van de volgende

redenen.

In de eerste plaats kwamen uw verklaringen op het Commissariaat-generaal niet overeen met hetgeen

u eerder verklaarde op de Dienst Vreemdelingenzaken.

Vooreerst verklaarde u op de Dienst Vreemdelingenzaken dat uw zoon G. (…), bij zijn terugkeer naar

Tsjetsjenië, door zijn oom S. (…) verborgen werd. Na ongeveer een maand kwam hij u op een avond

opzoeken. Diezelfde nacht werd hij bij uw thuis opgepakt. (CGVS-vragenlijst, vraag 5)
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Op het Commissariaat-generaal vertelt u echter een ander verhaal. Daar stelt u dat uw zoon direct naar

zijn oom ging en niet bij uw thuis op bezoek kwam. (CGVS p. 19) Hij werd opgepakt in het huis van zijn

oom. (CGVS p. 18) U verklaart hem verder, na zijn vertrek naar België, niet meer gezien te hebben.

(CGVS p.7)

Geconfronteerd met deze ernstige tegenstrijdigheden stelt u dat het kan zijn dat u deze verklaringen

heeft afgelegd op de Dienst Vreemdelingenzaken, dat u toen nog geen grote problemen had met uw

hoofd en dat u zich nu niet meer goed kan oriënteren. (CGVS p. 20)

Het Commissariaat-generaal aanvaardt uw uitleg met betrekking tot deze discrepantie niet.

Van een asielzoeker mag immers verwacht worden dat hij voor de diverse asielinstanties coherente,

gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt, en dat hij de feiten die de aanleiding vormen voor zijn

vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan, op een nauwkeurige, zorgvuldige en

coherente wijze weergeeft in iedere fase van het onderzoek.

De duidelijke tegenstrijdigheden met betrekking tot een kernelement van uw asielproblemen, namelijk

de arrestatie van uw zoon door wiens problemen u zelf ook problemen kreeg, tasten uw

geloofwaardigheid ernstig aan.

Vervolgens verklaart u op het Commissariaat-generaal dat u problemen kende omwille van uw verre

familieband met D.U. (…). (CGVS p. 14)

Echter, gevraagd naar de belangrijkste feiten waarvoor u asiel aanvraagt, maakt u op de Dienst

Vreemdelingenzaken geen enkel gewag van deze problemen.

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid stelt u dat ze u dat op de Dienst Vreemdelingenzaken niet

gevraagd hebben, dat u enkel hun vragen mocht beantwoorden. (CGVS p. 20)

Opnieuw aanvaardt het Commissariaat-generaal uw verklaringen niet.

In lijn met de hierboven vermelde redenen kan immers verwacht worden van een asielzoeker dat hij bij

elke asielinstantie nauwkeurig en volledig de redenen van zijn asielaanvraag weergeeft. Eveneens werd

de CGVS-vragenlijst samen met een Russische tolk ingevuld en daarna nog eens in het Russisch

voorgelezen. Bovendien ondertekende u de vragenlijst, ter bevestiging dat uw verklaringen juist zijn en

met de werkelijkheid overeenstemmen. Ook werd u in het begin van uw interview op het Commissariaat-

generaal gevraagd of u alle redenen die aanleiding gaven tot uw vertrek op de Dienst

Vreemdelingenzaken verteld had, waarop u antwoordde dat u daar alle redenen verteld hebt maar in het

kort. (CGVS p. 3)

Het feit dat u de problemen omwille van uw verre verwantschap met D.U. (…), één van de redenen

waarvoor u asiel aanvraagt, pas voor het eerst ter sprake brengt tijdens het interview op het

Commissariaat-generaal ondermijnt verder op ernstige wijze de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Tot slot legt u tegenstrijdige verklaringen af met betrekking tot uw vertrekdatum uit Grozny.

Zo verklaart u op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u op 3 of 4 februari 2010 uit Grozny vertrok.

(Verklaring DVZ, punt 34) Op het Commissariaat-generaal stelt u echter dat u eind februari 2010 Grozny

verliet. (CGVS p. 10) Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid stelt u dat u Grozny eind februari

verlaten heeft. (CGVS p. 12)

Ook deze discrepantie in verband met uw reisroute ondergraaft uw geloofwaardigheid aangezien men

redelijkerwijs van een asielzoeker mag verwachten dat hij relevante data, zoals zijn vertrekdatum uit zijn

land van herkomst, correct kan weergeven voor de verschillende asielinstanties.

In de tweede plaats dient te worden vastgesteld dat u onaannemelijk vaag blijft over elementen die

de kern van uw relaas raken, hetgeen de geloofwaardigheid van uw asielproblemen ernstig ondermijnt.

Vooreerst kan u amper informatie geven met betrekking tot de problemen van uw zoon, G.T. (…). Zo

verklaart u dat er een incident plaatsvond twee of tweeënhalf jaar geleden waar uw zoon bont en blauw

geslagen werd door Russische en Tsjetsjeense medewerkers, vermoedelijk van de autoriteiten. (CGVS

p. 13) Een preciezere datum van dit voorval kan u niet geven aangezien u het zich niet meer herinnert.

(CGVS p. 13 en 16) Met betrekking tot wie hem vasthield kan u ook niet specifieker zijn want dat heeft

men niet tegen u verteld, u stelde er verder ook geen vragen over. (CGVS p.17) Hoe lang hij

vastgehouden werd en waar weet u ook niet. (CGVS p. 16 en 17) Voorts vertelt u dat uw zoon na zijn

vrijlating twee of drie weken behandeld werd maar of dit in een ziekenhuis was of door een dokter, kan u

niet zeggen. (CGVS p. 17)

Bovendien herinnert u zich niet wanneer uw zoon werd opgepakt na zijn terugkeer naar Tsjetsjenië.

(CGVS p. 19)

Daarenboven blijft u bijzonder vaag met betrekking tot zijn huidige problemen. U stelt dat hij in de

gevangenis in Grozny zit maar wat zijn straf is, kan u niet zeggen (CGVS p. 6 en 21). Voorts stelt u dat

er een proces geweest is tegen G. (…), maar meer details kan u hieromtrent niet geven. (CGVS p. 22)

Tenslotte kan u niet zeggen waarom uw zoon lastig gevallen werd door de autoriteiten (CGVS p. 21). U

stelt enkel dat hij een normale, goede jongen is. (CGVS p. 21)

Vervolgens blijft u ook opmerkelijk vaag met betrekking tot uw problemen, ontstaan na het vertrek van

uw zoon naar België. U vertelt dat ze u bedreigden en dat ze ook het huis binnenvielen. (CGVS p. 17)
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Wanneer ze het huis binnenvielen, herinnert u zich niet. (CGVS p. 17) Verder stelt u dat ze enkele keren

binnenvielen, maar specifieker kan u niet zijn. (CGVS p. 17) U kan zich voorts geen enkele van de data

waarop ze binnenvielen herinneren. (CGVS p.18)

Ook uw problemen in verband met uw verre verwantschap ten aanzien van D.U. (…), kan u niet situeren

in de tijd. Zo stelt u eerst dat dit incident plaats vond toen uw zoon reeds gearresteerd was en dat u

daarna naar België kwam. (CGVS p. 14) Later verklaart u dat dit incident gebeurde toen uw zoon nog in

België was. (CGVS p. 19)

Na confrontatie met deze onverenigbaarheden stelt u dat u echt niet weet wanneer dit

incident gebeurde. (CGVS p. 20)

Tot slot verklaarde u dat uw dak vernietigd werd door de Russische en Tsjetsjeense medewerkers.

(CGVS p. 13) Opnieuw kan u niet zeggen wanneer dit gebeurde, enkel dat uw zoon toen in België was.

(CGVS p. 13 en 22)

Uw gebrek aan informatie betreffende elementen die de kern van uw asielrelaas raken, namelijk

uw problemen en de oorzaak hiervan, de problemen van uw zoon G.T. (…), ondermijnen op dwingende

wijze zowel uw geloofwaardigheid als de geloofwaardigheid van uw asielproblemen.

Van een asielzoeker mag immers verwacht worden dat hij deze belangrijke gebeurtenissen door

diens traumatische aard en intensiteit naar plaats en tijd kan situeren en tevens de essentiële elementen

ervan kan weergeven.

U daarentegen blijft niet alleen bijzonder vaag over de essentie en evolutie van de problemen van uw

zoon, maar daarenboven kan u amper informatie verschaffen betreffende uw eigen problemen.

Deze onaanvaardbare vaagheden ondergraven uw geloofwaardigheid.

Ten derde, en in lijn met vorig punt, wordt uw geloofwaardigheid verder uitgehold door uw houding

die het de asielinstanties niet toelaat om de concrete omstandigheden van uw asielproblemen

te achterhalen.

In alle redelijkheid kan het Commissariaat-generaal er van uitgaan dat een asielzoeker ernstige

pogingen onderneemt om meer informatie te verkrijgen met betrekking tot zijn eigen problemen alsook

de evolutie ervan.

Zo stelt u dat uw dochter ongeveer drie maanden geleden nieuws kreeg van uw buurvrouw in

Tsjetsjenië. (CGVS p. 6 en 7) Uw buurvrouw kreeg dit nieuws te horen van familieleden van uw zoon G.

(…), bijvoorbeeld van zijn neef aan vaderskant. (CGVS p. 7)

Uit deze verklaringen blijkt dat u, eventueel via uw dochter, duidelijk aan informatie kon geraken

betreffende uw problemen en die van uw zoon.

Echter, geconfronteerd met de vele onduidelijkheden en vaagheden in uw verhaal, stelt u dat uw

dochter geen antwoord op uw vragen gaf. (CGVS p. 21) U vermoedde dat zij iets van u wilde verbergen

en dat zij niets tegen u zei omdat u een zieke persoon bent met een hoge bloeddruk. (CGVS p.21)

Voorts weet u niet of er nog iets gebeurd is na uw vertrek naar België en stelt u dat u dat

geen informatie hebt over uw zoon en schoondochter. (CGVS p. 23) Eveneens werd u gevraagd of u

vandaag de dag gezocht wordt in Tsjetsjenië, waarop u verklaart dat uw dochter u niet vertelde of ze op

zoek waren naar u. (CGVS p. 24)

Het feit dat u nalaat zich verder te informeren over de actuele situatie in uw thuisland en niet meer

dwingende pogingen onderneemt om deze informatie, evenals informatie betreffende uw andere

asielproblemen, te verkrijgen, stelt uw geloofwaardigheid verder in vraag, temeer u via uw dochter wel

de mogelijkheid had om aan deze cruciale informatie te geraken.

Ten vierde stelt het Commissariaat-generaal vast dat u geen enkel begin van bewijs voorlegt

aangaande uw problemen of die van uw zoon.

De documenten die u wel voorlegt, zijnde uw binnenlands paspoort, een lijst van medicijnen die u moet

nemen, een brief van uw advocaat in verband met de eerdere Dublin-controle en een medisch attest dd.

14 september 2010, zijn niet van die aard dat zij uw ongeloofwaardigheid en de ongeloofwaardigheid

van uw asielrelaas, kunnen opheffen.

Tenslotte wil het Commissariaat-generaal opmerken dat uw handelingen niet in overeenstemming

zijn met uw verklaarde vrees.

Zo stelt u dat u twee weken voor uw vertrek naar België samen met een kennis uw internationaal

paspoort in Grozny hebt afgehaald. (CGVS p. 9) U verklaarde hier geen problemen gekend te

hebben.(CGVS p. 9)

Het feit dat u, na uw verklaarde problemen, toch naar de autoriteiten stapt om een reispas te verkrijgen,

ondergraaft de ernst van uw vrees en de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Bijkomend dient opgemerkt dat uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en dat aan

het administratieve dossier werd toegevoegd, blijkt dat elke aanvraag tot het verkrijgen van een

internationaal paspoort voorgelegd wordt aan de Russische veiligheidsdienst, de FSB.

Het feit dat u zonder probleem een reispas krijgt, duidt er ook op dat u niet door de federale

veiligheidsdiensten wordt geviseerd.
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Aangaande de geheugen- en concentratieproblemen waarvan u tijdens uw interview op

het Commissariaat-generaal melding maakte, moet tenslotte worden opgemerkt dat u de

Belgische asielinstanties geen enkel medisch attest voorlegde waaruit deze problemen ook maar

enigszins zouden blijken.

Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat uw onwetendheid en vage verklaringen hieraan te wijten zouden

zijn.

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 administratieve 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.

Bijgevolg kan er op basis van de voornoemde redenen geen geloof gehecht worden aan

de vervolgingsfeiten waarop u uw asiel baseert. Er dient dus besloten te worden dat u er niet in

geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico

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

te maken.”

1.3. De commissaris-generaal weigert van verzoekster de erkenning van de status van vluchteling en de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 10 oktober 2011 een schending aan van de

motiveringsplicht, meer bepaald van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, een schending van artikel 62 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en een schending van de zorgvuldigheidsplicht.

Verzoekster wijst erop dat haar verklaringen niet strijdig zijn met de informatie die door de commissaris-

generaal wordt toegevoegd aan het administratief dossier over de huidige situatie in Tsjetsjenië.

Verzoekster herhaalt kort haar asielmotieven.

De commissaris-generaal weigert volgens verzoekster rekening te houden met haar persoonlijke situatie

en met het feit dat zij een oude Tsjetsjeense vrouw is, die gezondheidsproblemen heeft.

Er moet, aldus verzoekster, bovendien rekening worden gehouden met de zeer beperkte rol van de

vrouw in de traditionele Tsjetsjeense samenleving.

Verzoekster laat verder gelden dat zij van veel zaken niet op de hoogte wordt gehouden, enerzijds om

te vermijden dat zij zich zorgen zou maken, anderzijds omdat zij als oudere Tsjetsjeense vrouw toch

geen invloed kan uitoefenen op het verloop van veel zaken.

Verzoekster benadrukt dat de commissaris-generaal niet betwist dat zij een ver familielid is van

rebellenleider D.U.. Verzoekster stelt dat ze hiervan geen melding maakte bij haar verhoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken omdat zij daar slechts een kort overzicht mocht geven van de redenen van haar

vertrek. Volgens verzoekster is deze niet vermelding in ieder geval onvoldoende om haar asielrelaas als

ongeloofwaardig af te wijzen.

Ten slotte verwijst verzoekster naar de Proceduregids van UNHCR om aan te tonen dat het bezitten van

een internationaal paspoort op zich ook niet kan beschouwd worden als een negatieve indicatie inzake

de geloofwaardigheid van het asielrelaas.

Verzoekster vraagt dat van haar de status van vluchteling wordt erkend. In ondergeschikte orde vraagt

ze het dossier terug te sturen naar de commissaris-generaal teneinde het verder te onderzoeken. In

uiterst ondergeschikte orde vraagt zij dat aan haar de subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend.

2.2. De Raad benadrukt dat de inroeping van de schending van de motiveringsplicht door verzoekster

uiteen valt in twee delen.
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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 verzoekster de motieven van de bestreden

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

Uit het verzoekschrift blijkt eveneens dat verzoekster 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.

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.

2.4. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht tot de

ongeloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoekster heeft besloten.

Zo stelde de commissaris-generaal vast dat haar verklaringen afgelegd op het Commissariaat-generaal,

niet overeenkomen met hetgeen zij eerder verklaarde op de Dienst Vreemdelingenzaken en dat zij ook

onaannemelijk vaag bleef over elementen die de kern van haar relaas raken.

In haar verzoekschrift (zie p. 4) laat verzoekster gelden dat zij bij het verhoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken geen melding maakte van haar familieverwantschap met rebellenleider D.U.

omdat zij daar slechts een kort overzicht mocht geven van haar redenen voor vertrek.

De Raad antwoordt dat van verzoekster, die beweert te vrezen voor haar leven en vrijheid en daarom de

bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat zij alle elementen ter

ondersteuning van haar asielaanvraag, op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de

elementen die de directe aanleiding vormen van haar vertrek of vlucht uit het land van herkomst.

Zij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste verhoor daar op

haar de verplichting rust om haar volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure.

Ondanks het feit dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle

elementen of feiten te geven, kon redelijkerwijze van verzoekster worden verwacht dat zij een dermate

essentieel element in haar vervolgingsrelaas, als problemen omwille van de familieband met D.U., zou

vermelden. Haar verweer dienaangaande wordt bijgevolg niet aangenomen.
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Op de opmerking van verzoekster dat de commissaris-generaal haar familieband met D.U. niet betwist,

antwoordt de Raad dat de bestreden beslissing stelt dat het niet vermelden van deze band bij het

verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken de geloofwaardigheid van verzoekster ondermijnt. Bijgevolg

kan in het verzoekschrift niet ernstig worden voorgehouden dat dit feit niet wordt betwist.

Ook verzoeksters verweer in haar verzoekschrift aangaande haar “persoonlijke situatie” (zie p. 3)

overtuigt niet: In zoverre verzoekster met de verwijzing naar haar “gezondheidsproblemen” zou doelen

op haar geheugen- en concentratieproblemen, merkt de Raad op dat verzoekster reeds tijdens haar

verhoor op het Commissariaat-generaal hiervan melding maakte (zie verhoorverslag van 25 augustus

2011, p. 11, 12 en 20).

De commissaris-generaal heeft dienaangaande in de bestreden beslissing correct gesteld dat

verzoekster de Belgische asielinstanties geen enkel medisch attest voorlegde waaruit deze problemen

zouden blijken, zodat zij niet aannemelijk maakt dat haar onwetendheid en vage verklaringen daaraan te

wijten zouden zijn. Verzoeksters verwijt dat de commissaris-generaal weigert rekening te houden met

haar persoonlijke situatie is, bij gebrek aan een begin van bewijs van deze gezondheidsproblemen,

ongegrond.

Waar verzoekster in haar verzoekschrift (zie p. 3) herhaalt dat zij “een oude Tsjetsjeense vrouw” is,

merkt de Raad op dat zij geboren is op 24 juni 1948 en dus 63 jaar oud is; haar leeftijd kan haar in

gebreke blijven informatie te geven betreffende elementen die de kern van haar asielrelaas raken, niet

verklaren.

Van een asielzoeker kan verwacht worden dat hij belangrijke gebeurtenissen naar plaats en tijd kan

situeren, zeker degene die aanleiding hebben gegeven tot zijn vlucht, vermits kan verwacht worden dat

deze gebeurtenissen, ongeacht de traumatische ervaring, in het geheugen gegrift zouden staan zo zij

zich in werkelijkheid voorgedaan zouden hebben.

Ook de bewering van verzoekster omtrent de “zeer beperkte rol van de vrouw in de traditionele

Tsjetsjeense samenleving” (zie het verzoekschrift, p. 3) is geen uitleg voor het gebrek aan informatie

omtrent kernelementen van haar asielrelaas.

De commissaris-generaal merkt in zijn nota van 25 oktober 2011 dienaangaande terecht op dat de

dochter, B.S., van verzoekster in België verblijft als erkende vluchteling, zodat kan worden aangenomen

dat verzoekster via haar dochter op de hoogte is van de noodzaak om de asielaanvraag te steunen op

zo volledig en gedetailleerd mogelijke verklaringen en, indien mogelijk, te stofferen door het neerleggen

van concrete bewijzen.

De Raad herhaalt dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij de

asielzoeker zelf rust. 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.

Van verzoekster kon dus redelijkerwijze worden verwacht dat zij pogingen zou hebben ondernomen om

zich te informeren over haar persoonlijke problemen.

Daarbij komt de vaststelling dat verzoekster heeft nagelaten zich tevens verder te informeren over de

actuele situatie in haar land van herkomst en zij niet meer pogingen heeft ondernomen om deze

informatie, evenals informatie betreffende haar andere asielproblemen, te verkrijgen.

De Raad meent dat van iemand die zijn land van herkomst heeft ontvlucht omwille van bepaalde

problemen enige belangstelling mag worden verwacht in de evolutie van deze problemen. Daar de

vlucht uit het land van herkomst een gebeurtenis met een diepe impact op verzoeksters leven is, kan

redelijkerwijze ook worden verwacht dat verzoeksters dochter haar inlichtte over de essentiële

informatie en nieuwe verwikkelingen. Minstens mag worden verwacht dat verzoekster verduidelijking

vraagt en dat haar dochter die dan ook verschaft.

De uitleg van verzoekster dat haar dochter iets voor haar tracht te verbergen en niets tegen haar

vertelde omdat zij een zieke persoon is met een hoge bloeddruk (zie gehoorverslag, p.21), wordt gelet

op het feit dat het al dan niet geloofwaardig bevinden van het asielrelaas een grote impact heeft op het

verkrijgen van een verblijfsrecht in het onthaalland, niet aanvaard.

Uit het administratief dossier blijkt een manifest gebrek aan interesse van verzoekster hetwelke zich

keert tegen de geloofwaardigheid van de beweerde vrees voor vervolging.

Verder werd in de bestreden beslissing opgemerkt dat verzoekster geen enkel begin van bewijs voorlegt

aangaande haar problemen of die van haar zoon; deze vaststelling is terecht.

Tenslotte werd tevens opgemerkt dat verzoekster twee weken vóór haar vertrek naar België een

internationaal paspoort heeft afgehaald, wat erop wijst, in acht genomen de aanwezige informatie, dat zij

niet door de federale veiligheidsdiensten in haar land van herkomst wordt geviseerd.

Waar verzoekster ter verdediging verwijst naar de proceduregids van het Hoog Commissariaat voor de

Vluchtelingen, merkt de Raad op dat vaste rechtspraak bij de Raad van State stelt dat deze gids geen

afdwingbare rechtsregels bevat zodat de verzoekende partijen er niet op kunnen steunen om tot de
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onwettigheid van de bestreden beslissing te besluiten (RvS 15 februari 2005, nr. 140.700; RvS 24 mei

2005, nr. 144.825; RvS 9 juni 2005, nr. 145.732).

Gelet op bovenstaande vaststellingen is het asielrelaas van verzoekster niet geloofwaardig en is er

derhalve geen reden om het te toetsen aan het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 (RvS 12 januari

1999, nr. 78.054, Polat).

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

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

hetgeen zij heeft aangehaald in het kader van haar asielrelaas, dient te worden opgemerkt dat dit

relaas niet geloofwaardig is.

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. Hieruit blijkt dat, ook al is Tsjetsjenië niet vrij van problemen, de situatie er

actueel 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, in de zin van artikel

48/4, §2 c. van de Vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

2.5. 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 verzoekster werd opgeroepen voor

een verhoor, dat zij tijdens dit verhoor op 25 augustus 2011 de kans kreeg in bijzijn van haar advocaat,

om haar asielmotieven uiteen te zetten en bewijsstukken neer te leggen, en dat het verhoor plaatsvond

met behulp van een tolk die de Russische taal machtig is. Het zorgvuldigheidsbeginsel werd aldus niet

geschonden.

De Raad besluit dat de bestreden beslissing op een correcte wijze genomen en gemotiveerd is. Naast

een uiteenzetting van de asielmotieven door verzoekster zelf aangevoerd tijdens haar gehoor op het

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

afdoende motiveren.

De Raad is van oordeel dat er geen wezenlijke elementen ontbreken die hem verhinderen over het

beroep te kunnen oordelen.

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

vernietigen en de zaak voor verder onderzoek terug te zenden naar de commissaris-generaal.
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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 drieëntwintig december tweeduizend en elf

door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M. BONTE


