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nr. 72 567 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 16 augustus 2011

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

staatlozen van 20 juli 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 26 september 2011 met

refertenummer X.

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 A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS 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 verklaart een Russisch staatsburger te zijn, van Tsjetsjeense origine, en afkomstig uit het

dorp Osmanyurt, Republiek Dagestan, Russische Federatie.

Sinds 1995 of 1996 woonde u echter in Kogalim in de provincie Tyumen. Via het internet kwamen uw

ouders in contact met A. A. (...) (O.V. 5.518.284) die al ongeveer acht jaar in België verblijft. Uw ouders

regelden voor u een huwelijk met deze man.

In april 2010 ging u samen met uw ouders terug in Osmanyurt wonen. A. A.(...) reisde vanuit België ook

naar daar, wat hij wel vaker deed. Jullie huwden in juli 2010. Niet lang na jullie huwelijk keerde uw

echtgenoot terug naar België.
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U kon niet met hem meegaan, omdat u nog de nodige documenten voor uw reis moest bekomen. Het

reispaspoort dat u al vóór uw huwelijk had verkregen raakte verloren toen het naar Moskou verzonden

werd om een visum aan te vragen.

Omdat u hoogzwanger was en in België wilde bevallen, kon u niet langer wachten. Daarom regelde uw

oom uw reis met een smokkelaar. Op 6 april 2011 vertrok u met de wagen vanuit Khasavyurt naar Kiev

in Oekraïne. Daar stapte u in een andere wagen over waarmee u verder naar België reisde.

U vroeg op 14 april 2011 asiel aan.

Op 20 juni 2011 werd jullie dochtertje Ai. (…) geboren.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten voor: uw intern paspoort,

uw geboorteakte, en uw huwelijksakte.”

Verzoekster betwist deze beschrijving niet.

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

“Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst vrijwillig en zonder vrees voor uw leven, vrijheid

of fysieke integriteit hebt verlaten.

Zo verklaarde u dat u naar België bent gekomen om uw echtgenoot A. A. (...) (O.V. 5.518.284) te

vervoegen. U stelde uitdrukkelijk dat dit de enige reden was waarom u uw land verlaten hebt.

Behalve dat uw overleden broer Ar. (…) in 2005 op vijftienjarige leeftijd in Kogalim één keer

gearresteerd werd door de ordediensten en voor de rechtbank diende te verschijnen, heeft uw familie

geen andere problemen gekend met de autoriteiten.

Met betrekking tot de arrestatie van uw broer kon u bovendien maar weinig informatie geven. U wist niet

waarom hij precies gearresteerd werd. U vermoedde slechts dat hij samen met andere jongeren

betrokken was bij een vechtpartij op straat, maar daar was u helemaal niet zeker van.

U stelde wel dat u en uw familieleden geen problemen hadden ten gevolge van de daden van uw broer.

U haalde aan dat u ook geen enkele vrees had om in verband hiermee alsnog problemen te zullen

krijgen.

U verklaarde in uw land zelf geen andere problemen gekend te hebben noch met de autoriteiten noch

met medeburgers. U werd nooit bedreigd. Er werd nooit enig fysiek geweld tegen u gebruikt.

U stelde bij eventuele terugkeer naar uw land van herkomst geen enkele vrees te koesteren voor uw

leven of uw veiligheid (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 14/07/2011, p.8-9).

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat ik ten aanzien van uw echtgenoot, A. A. (...) (O.V. 5.518.284), op

30 juni 2005 een beslissing nam tot weigering van erkenning van de hoedanigheid van vluchteling. Het

beroep dat u hiertegen aantekende werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verworpen in

zijn arrest van 23 januari 2008.

Wat betreft de situatie van de etnische Tsjetsjenen in Dagestan dient gesteld dat uit de

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief

dossier is gevoegd, blijkt dat in het licht van de algemene veiligheidssituatie eenieder die gelieerd wordt

met de rebellenbeweging, ongeacht de etnie, een risico loopt op problemen met de autoriteiten.

De rebellenbeweging bestaat reeds lang niet meer overwegend uit Tsjetsjenen, maar wordt soms

nog gelinkt met de rebellie in Tsjetsjenië, zonder dat dit echter resulteert in acties tegen of een

vervolging van deze bevolkingsgroep omwille van hun Tsjetsjeense etnie. Daarom kan de loutere

Tsjetsjeense origine niet volstaan voor de toekenning van het statuut van vluchteling zoals bedoeld in

de Vluchtelingenconventie.

Wat de vraag naar de toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet tenslotte

betreft, blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij

het administratief dossier is gevoegd dat een deel van het aanwezige geweld geen verband houdt met

de rebellie die zich in Dagestan manifesteert. Wat de rebellie betreft, dient te worden opgemerkt dat

deze in de periode augustus en september 1999 uitmondde in een grootschalig militair treffen tussen de

rebellen en de autoriteiten in de Botlikh-, Kadar- en Novolak-regio. Sindsdien is er geen sprake meer

van een open oorlog. De huidige situatie kenmerkt zich door een ondergrondse, versnipperde

rebellenbeweging met een beperkte slagkracht, die haar acties beperkt tot gerichte aanslagen. Hoewel

deze aanslagen doorgaans doelbewust slachtoffers maken onder de veiligheidsdiensten en

ordehandhavers, is er tevens een beperkt aantal gevallen waarbij burgers het slachtoffer worden; dit

betreft een begrensd aantal gevallen waarbij burgers ofwel om specifieke redenen geviseerd worden

door de rebellen ofwel het slachtoffer zijn van geweld in de marge van aanvallen op de

veiligheidsdiensten of ordehandhavers. De autoriteiten van hun kant proberen de rebellie tevens te

bestrijden met specifieke acties; het is niet uitgesloten dat er ook hierbij in een beperkt aantal gevallen al

dan niet bewust burgerslachtoffers vallen. Uit de informatie die voorhanden is, kan niettemin worden

afgeleid dat het aantal burgerslachtoffers beperkt blijft en dat de globale veiligheidssituatie in Dagestan
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niet van die aard is dat burgers er op veralgemeende wijze slachtoffer zijn van daden van willekeurig

geweld. De commissaris-generaal beschikt ook in dit verband over een zekere appreciatiemarge en is

na grondige analyse van de beschikbare informatie van oordeel dat het leven of de persoon van de

burgers in Dagestan actueel niet ernstig bedreigd wordt als gevolg van willekeurig geweld in het geval

van een gewapend conflict.

Actueel is er voor burgers in Dagestan aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

Bovenstaande vaststellingen zijn niet van die aard dat er in uw hoofde een gegronde 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, kan worden weerhouden.

De door u voorgelegde documenten, met name uw intern paspoort, uw geboorteakte en

uw huwelijksakte, zijn niet van die aard dat ze afbreuk kunnen doen aan bovenstaande argumentatie.

Ze bevatten namelijk enkel persoonsgegevens die hier niet in twijfel getrokken worden.”

1.3. De commissaris-generaal weigert 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 5 augustus 2011 een schending aan van de artikelen

48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna vreemdelingenwet), alsook een schending

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

bestuurshandelingen. Zij is tevens van mening dat “de algemene rechtsbeginselen en de beginselen

van behoorlijk bestuur, meer bepaald de motiverings- en de zorgvuldigheids-verplichting” geschonden

werden (zie het verzoekschrift, p. 1).

Verzoekster laat gelden dat de weigering van haar vluchtelingenstatus geenszins op een afdoende

manier werd onderzocht; de commissaris-generaal heeft volgens haar geen rekening gehouden met “de

vaststelling dat in Dagestan de mensenrechten op grote schaal geschonden worden en dat de

bescherming van de autoriteiten van haar land niet gegarandeerd is”.

Verzoekster wijst dienaangaande naar een rapport van “Human Rights Watch” van 9 september 2009

waaruit zou blijken dat er in Dagestan dagelijks sprake is van ““counterterrorism”operaties, waarbij

volledige huizen worden vernietigd, explosies in de straten plaatsvinden, …..” (zie het verzoekschrift, p.

2).

Zij haalt eveneens een persartikel van de “Washington Post” van “45.04.2011” (sic) aan dat gewag zou

maken van “minstens 49 doden en 195 gewonden bij aanslagen in 2010 in Dagestan”.

Volgens verzoekster werd er door de commissaris-generaal geen “recente informatie en/of recente

rapporten aangaande Dagestan anno 2010-2011 aangehaald”; zij is dan ook van mening dat de

bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd werd en dat de zorgvuldigheidsplicht geschonden werd.

Aangaande de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, laat verzoekster gelden dat zij in geval

van terugkeer naar haar land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade loopt waartegen zij

geen bescherming van de aanwezige autoriteiten kan inroepen.

Zij stelt reeds te hebben aangetoond dat “anno 2011 in Dagestan het leven en vrijheid van elke burger

in gevaar zijn zonder dat de bescherming door de autoriteiten kan ingeroepen worden” (zie het

verzoekschrift, p. 2).

Verzoekster besluit dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat de commissaris-generaal haar

asielaanvraag op een afdoende manier heeft getoetst aan artikel 48/4 van de vreemdelingenwet;

derhalve wordt volgens haar de motiverings- en zorgvuldigheidsverplichting geschonden.

In hoofdorde vraagt verzoekster de bestreden beslissing te hervormen en van haar de

vluchtelingenstatus te erkennen, minstens de subsidiaire bescherming toe te kennen. In ondergeschikte

orde vraagt verzoekster de bestreden beslissing te vernietigen en de commissaris-generaal “bijkomende

onderzoeksbevelen” te geven, “met name (i) verzoekster opnieuw te horen, (ii) onderzoek

mensenrechtensituatie in Dagestan” (zie het verzoekschrift, p. 3).

2.2. Voor zover verzoekster zich beroept op algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk

bestuur -naast de motiverings- en zorgvuldigheidsverplichting-, merkt de Raad op dat dit als middel

onontvankelijk is. Verzoekster laat immers na aan te geven welk beginsel van behoorlijk bestuur zij

specifiek geschonden acht en om welke reden.
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De Raad benadrukt dat de inroeping van de schending van de motiveringsplicht door verzoekster 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 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.

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.

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 er in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van het

Vluchtelingenverdrag of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming, kan worden weerhouden.

Verzoekster stelde immers uitdrukkelijk dat de enige reden waarom zij haar land van herkomst verlaten

heeft, was dat zij haar echtgenoot wou komen vervoegen.

Behalve dat haar overleden broer Ar. in 2005 op vijftienjarige leeftijd in Kogalim één keer gearresteerd

werd door de ordediensten en voor de rechtbank diende te verschijnen, verklaarde verzoekster dat haar

familie geen andere problemen heeft gekend met de autoriteiten; verzoekster haalde tevens aan dat zij

geen enkele vrees had om in verband hiermee alsnog problemen te zullen krijgen. Ook verklaarde

verzoekster in haar land van herkomst zelf geen andere problemen gekend te hebben met de

autoriteiten of met medeburgers; zij stelde nooit te zijn bedreigd en er werd nooit enig fysiek geweld

tegen haar gebruikt. Zij verklaarde bij eventuele terugkeer naar haar land van herkomst geen enkele
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vrees te koesteren voor haar leven of haar veiligheid (zie het gehoorverslag van 14 juli 2011, p.8-9).

Verzoeksters verwijzingen naar rapporten van “Human Rights Watch” en naar een persartikel van de

“Washington Post” en haar stelling dat “anno 2011 in Dagestan het leven en vrijheid van elke burger in

gevaar zijn zonder dat de bescherming door de autoriteiten kan ingeroepen worden”, kunnen

bovenstaande vaststellingen niet weerleggen.

Een verwijzing naar algemene rapporten over en/of de algemene situatie in het land van herkomst

volstaat immers niet om aan te tonen dat verzoekster in haar land van herkomst werkelijk wordt

bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat.

Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond; verzoekster toont -met haar

verklaring dat zij geen enkele vrees voor haar leven of veiligheid koestert en dat zij enkel naar België

kwam om haar echtgenoot te vervoegen (zie het gehoorverslag, p. 8-9)- dit hoegenaamd niet aan (RvS

9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

Gelet op bovenstaande vaststellingen, kan verzoekster de vluchtelingenstatus als voorzien in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet, niet worden erkend.

De subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, a. en b. van de vreemdelingenwet kan,

gezien haar verklaringen, haar evenmin worden toegekend.

Uit de informatie vervat in het administratief dossier blijkt daarnaast dat er in Dagestan geen

binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de gang is, zoals voorzien is in artikel 48/4, §2, c.

van de vreemdelingenwet.

Verzoekster weerlegt de informatie waarop de commissaris-generaal steunt niet door te stellen dat de

commissaris-generaal geen “recente informatie en/of recente rapporten aangaande Dagestan anno

2010-2011” aanhaalde, evenmin door haar verwijzingen naar algemene rapporten omtrent Dagestan; zij

laat immers na in concreto aan te geven op welke manier de informatie van de commissaris-generaal

incorrect zou zijn.

Gelet op wat voorafgaat, stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing op een correcte wijze genomen

en gemotiveerd is. Naast een uiteenzetting van de asielmotieven door verzoekster zelf aangevoerd

tijdens haar verhoor op het Commissariaat-generaal, bevat de bestreden beslissing gedetailleerde

overwegingen die de beslissing afdoende motiveren.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft zijn beslissing op een

zorgvuldige wijze voorbereid en gestoeld op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier

blijkt dat de verzoekster werd opgeroepen voor een verhoor, dat zij tijdens dit verhoor op 14 juli 2011 de

kans kreeg 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.

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

grond van het beroep zou kunnen oordelen. De Raad ziet geen reden om de bestreden beslissing te

vernietigen en de zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.
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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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

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


