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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 9037 van 21 maart 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats: ten kantore van 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 onbepaalde nationaliteit te zijn, op 15
november 2007 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 24 oktober 2007.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 18 januari 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14
februari 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat VANDEWIELE loco
advocaat S. SAROLEA en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“U werd op 18 september 2007 gehoord door het Commissariaat-generaal, bijgestaan door een tolk die
de taal Russisch machtig is, van 11u55 tot 13u15.
A. Feitenrelaas
U, volgens uw verklaringen een vrouw van Grieks-Russische origine en zonder staatsburgerschap
verklaarde geboren te zijn in 1962 in Isfara (Tadzjik istan). In 1992 leerde u uw partner (D.B.) (O.V.
5.994.949) kennen, een Russisch staatsburger van Ingoeshe origine, afkomstig uit Tsjetsjenië. Hij was
in Tadzjik istan voor zaken. Na het overlijden van uw moeder in 1996 deed uw partner u een
huwelijksaanzoek in 1997 en rond april 1997 ging u met hem mee naar Grozny (Tsjetsjenië). U vond
echter geen rust in Tsjetsjenië omdat er chaos was en diverse zaken vernield waren door de oorlog. U
kende problemen om uw relatie met uw partner te legaliseren: op de burgerlijke stand weigerden ze dit
omdat ze u beschouwden als een Russische en omdat ze de sharia-wetten aanhingen. Ze beschouwden
u als een ongelovige en u wou zich niet bekeren tot de islam. Jullie besloten toch in Tsjetsjenië te
blijven wonen. In september 1999 brak de tweede Tsjetsjeense oorlog uit en in de lente van 2000 -toen
Grozny in handen was van de federalen- verhuisde u met uw man van de Gromova-straat naar de Rosa
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Luxemburg-straat in Grozny. Op 24 juli 2000 en op 16 oktober 2002 beviel u in Grozny thuis van twee
zonen. Op 23 augustus 2006 vielen rond 19u federalen binnen bij u met een zoekactie. Ze bekeken
jullie documenten en namen verschillende zaken mee zoals de Sovietpaspoorten van u en uw partner,
de geboortebewijzen van de kinderen en het huisboek. Uw partner ging later informeren op de
paspoortdienst van de Leninskiwijk maar er werd hem gezegd dat hij met zijn Russische vrouw naar
Rusland moest gaan voor documenten. Op 12 september 2006 kwamen federalen opnieuw langs voor
een gerichte controle maar nu hadden jullie geen documenten meer om te tonen. U en de kinderen
waren alleen thuis en jullie werden meegenomen naar een plaats waarover u later hoorde dat het de
Kommandatura van Nazran was. U werd er vier dagen vastgehouden, vernederd, fysiek mishandeld en u
werd verplicht papieren te tekenen. Uw partner kocht jullie vrij via een kennis die bij de instanties werkte.
Op 29 september 2006 werd uw partner 's avonds thuis meegenomen door gewapende Tsjetsjenen. U
werd ook bedreigd en er werd een stuk van uw haar gesneden. 's Nachts kwam uw partner terug naar
huis: hij was afgeranseld en in de buurt van Grozny gedumpt. Hij zei dat ze jullie wilden verplichten een
transport uit te voeren, anders zouden ze jullie k inderen vermoorden. Uw man heeft u echter niet verteld
wat hij die nacht heeft meegemaakt. Op 14 oktober 2006 kwam uw man naar huis en hij zei dat jullie de
volgende dag een transport naar Malgobek zouden uitvoeren. Op 15 oktober 2006 kwamen 's ochtends
twee mannen die bij jullie k inderen bleven. Uw kinderen werden als het waren gegijzeld terwijl u en uw
man met jullie wagen naar Malgobek vertrokken. Jullie werden gevolgd door een groene wagen. In
Malgobek werd jullie wagen geladen en op de terugweg moesten jullie een zwarte Volga volgen naar een
privéterrein waar alles uitgeladen werd. In het Tsjetsjeens werd tegen uw man gezegd dat ze op 25
oktober zouden terugkomen. Jullie vreesden gewoon gebruikt en dan vermoord te worden en u dwong uw
man naar de politie te gaan. Op 23 oktober 2006 gingen jullie naar de politie waar jullie verklaringen
genoteerd werden. Op 25 oktober 2006 werd er bij u thuis een hinderlaag gelegd door de politie en
federalen. Rond 17u kwamen de gemaskerde mannen opnieuw naar jullie woning. Er werd geschoten en
daarna moest uw man mee met de federalen om de lijken te identificeren. Hij herkende één iemand van
de drie gedode personen. Op 27 oktober 2006 had uw man een gesprek met een kennis: de familie van
de gedode Tsjetsjenen wou bloedwraak op jullie nemen vanwege de hinderlaag. De politie zei dat jullie
van hen geen verdere hulp moesten verwachten. Jullie doken tijdelijk  onder bij een buurvrouw. De kennis
kwam terug nadat hij jullie vlucht geregeld had en op 3 november moesten jullie zich k laarhouden om te
vertrekken. Op 3 november 2006 verliet u samen met uw partner en kinderen Grozny met een minibus.
Twee dagen later stapten jullie over in een vrachtwagen en op 7 november 2006 kwamen jullie aan in
België. Diezelfde dag dienden u en uw partner een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. U bent
niet in het bezit van enig document.
B. Motivering
Vooreerst moet worden vastgesteld dat het Commissariaat-generaal uw verklaringen over het niet
hebben van een staatsburgerschap in twijfel trekt. U verklaarde voor de Dienst Vreemdelingenzaken dat
uw staatsburgerschap onbepaald is (DVZ, nr.6). U verklaarde voor het Commissariaat-generaal dat uw
laatste staatsburgerschap dat van de Soviet-Unie was, dat u in 1997 Tadzjik istan verliet en dat
Tadzjik istan toen nog geen onafhankelijke staat was maar deel uitmaakte van het GOS. U stelde dat
men pas Tadzjieks staatsburger werd indien men het Sovietpaspoort inruilde voor een Tadzjieks
paspoort en dat dit maar gebeurde na uw vertrek (CGVS 20/12/2006, p.2). U verklaarde verder voor het
Commissariaat-generaal dat u in de lente van 1997 Tadzjik istan verliet om met uw partner naar
Tsjetsjenië te gaan. U stelde dat u op dat moment nog in het bezit was van een Soviet-paspoort van de
Socialistische Soviet-Republiek Tadzjik istan en dat hierin een propiska stond van uw adres in
Tadzjik istan. U verklaarde verder dat op dat moment, anno 1997, Tadzjik istan behoorde tot de GOS en
dat u niet weet of dat betekent dat het echt onafhankelijk  was. U verklaarde tevens dat u de
staatsburgerschapwetgeving van Tadzjik istan niet kent. Toen u geconfronteerd werd met de
mogelijkheid dat u een Tadzjieks staatsburger zou kunnen zijn verklaarde u dat u het hiermee niet
akkoord was omdat iedereen die niet van Tadzjiekse origine was het land wou verlaten: Russen gingen
naar Rusland, Krim-Tataren naar de Krim, etc. U stelde dat u er bleef wonen tot 1997 omdat u elders
geen plaats had om naar toe te gaan (CGVS 18/09/2007, p.2-3).
De verklaringen van uw partner (D.B.) over uw staatsburgerschap zijn tevens opmerkelijk .
Zo verklaarde uw partner voor het Commissariaat-generaal aanvankelijk  dat u in Tadzjik istan geboren
bent maar dat u geen staatsburgerschap heeft indien u het niet hebt aangenomen (CGVS 20/12/2006,
p.4). Later verklaarde uw partner dat het betekent dat u Tadzjieks staatsburger bent aangezien u
geboren bent in Tadzjik istan en aangezien Tadzjik istan een apart land is (CGVS 18/09/2007, p.2).
Echter, uit informatie beschikbaar op het Commissariaat-generaal en waarvan een kopie bij het
administratief dossier is gevoegd blijk t dat Tadzjik istan een onafhankelijke staat werd sinds 9
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september 1991 en dat de Wet op het Staatsburgerschap van de Republiek Tadzjik istan aangenomen
werd en in werking trad op 4 november 1995. Uit deze informatie blijk t tevens dat personen die reeds
een staatsburger waren van Tadzjik istan op de dag dat deze wet in werking trad via overgangsrecht
staatsburgers van Tadzjik istan zijn. Aangezien u volgens uw verklaringen geboren bent in Tadzjik istan,
een paspoort had dat uitgereikt was door de Republiek Tadzjik istan (toen het nog deel uitmaakte van de
Soviet-Unie), er nog geen Tadzjiekse paspoorten waren tot 1997 en u een officiële registratie had in
Tadzjik istan op het moment van uw vertrek in de lente van 1997 mag men op basis van bovenstaande
informatie concluderen dat uw laatste staatsburgerschap dat van de onafhankelijke republiek
Tadzjik istan is en dat er geen aanwijzingen zijn dat u geen burger van dit land meer zou zijn. Aldus kan
er geen geloof worden gehecht aan uw verklaringen dat uw laatste staatsburgerschap dat van de
Soviet-Unie was en moet er op ernstige wijze worden getwijfeld aan uw verklaringen als zou u momenteel
geen staatsburgerschap meer bezitten. Uit uw verklaringen blijk t dat u ten opzichte van Tadzjik istan het
Commissariaat-generaal niet kan overtuigen van een gegronde vrees in de zin van de
Vluchtelingenconventie of van het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade bij een
terugkeer zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. U verklaarde voor het
Commissariaat-generaal dat u bij een terugkeer naar Tadzjik istan de onzekere situatie vreest en dat de
niet-Tadzjieken die de mogelijkheid hadden, Tadzjik istan hebben verlaten (CGVS 20/12/2006, p.18). U
verklaarde dat de Russisch-sprekende bevolk ing werd gediscrimineerd in Tadzjik istan en dat iedereen
het land verliet (CGVS 18/09/2007, p.2). U vermeldde echter geen persoonlijk  problemen buiten het feit
dat u uw woning voor weinig geld moest verkopen toen u het land wou verlaten in 1997 met uw partner
(CGVS 18/09/2007, p.3). U verklaarde dat u Tadzjik istan misschien ook verlaten zou hebben indien u
niet de mogelijkheid had gehad om mee te gaan naar Tsjetsjenië omdat overal grenzen kwamen in
Tadzjik istan, bedrijven gesloten werden, het geld veranderde, de Tadzjiekse taal werd ingevoerd en
omdat de mensen daar maar minder verdienden dan vroeger (CGVS 18/9/2007, p.3). Toen u gevraagd
werd naar uw verwachtingen of vrees bij een terugkeer naar Tadzjik istan verklaarde u dat u hierover niet
heeft nagedacht, dat u er niemand kent, dat u de Tadzjiekse taal niet spreekt en dat jullie daar niet
zullen kunnen werken (CGVS 18/09/2007, p.3). U ziet zich vooral geconfronteerd met de slechte
economische situatie. Bovendien blijk t uit informatie beschikbaar op het Commissariaat-generaal en
waarvan een kopie bij het administratief dossier is gevoegd dat er geen sprake is van vervolging van de
Russische bevolk ing in Tadzjik istan, dat de Russische taal een groot toepassingsgebruik kent en dat
de Tadzjiekse overheid de wens heeft dat de Russische bevoking daar blijft. Aldus moet geconcludeerd
worden dat er ten aanzien van Tadzjik istan geen gegronde vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie
noch een risico zou op ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming kan
worden vastgesteld.
Hoewel in het kader van de asielaanvraag van uw partner (D.B.) (O.V. 5.994.949) werd besloten om hem
de hoedanigheid van vluchteling toe te kennen kan in uw asielaanvraag niet dezelfde beslissing
genomen worden aangezien u en uw partner een verschillend staatsburgerschap hebben. De vrees van
uw partner werd immers beoordeeld ten aanzien van het land waarvan hij het staatsburgerschap heeft,
met name de Russische Federatie, terwijl uw vrees beoordeeld werd ten opzichte van Tadzjik istan.
U legde in het kader van uw asielaanvraag geen enkel document neer.
C. Conclusie
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.
Ik vestig de aandacht van de Minister van Binnenlandse zaken op uw verklaringen dat U een partner zou
zijn van (D.B.) (O.V.5.994.949), volgens uw verklaringen tevens de vader van uw twee minderjarige
kinderen, die erkend is als vluchteling in België.”

2.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van artikel 1 van het
Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28
juli 1951 (‘Conventie van Genève’) en van de artikelen 48/3 en 48/5 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (‘Vreemdelingenwet’). Zij doet in essentie gelden dat in de
bestreden beslissing ten onrechte werd geoordeeld dat haar asielaanvraag moet worden
beoordeeld ten opzichte van Tadjzikistan.
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2.2. Uit de sub 1 geciteerde beslissing blijkt dat verzoeksters veronderstelde Tadzjiekse
staatsburgerschap het determinerende motief is en dat, niettegenstaande het gegeven dat
haar partner de hoedanigheid van vluchteling werd toegekend en de verwerende partij niet
betwist dat zij zich baseert op hetzelfde asielrelaas als haar partner, zij omwille van dit
staatsburgerschap niet in aanmerking komt voor de toekenning van de vluchtelingenstatus en
de subsidiare beschermingsstatus.

2.3. Het bezit van het staatsburgerschap van Tadzjikistan wordt geregeld door de “Wet op
het Staatsburgerschap van de Republiek Tadzjikistan” van 4 november 1995, die op dezelfde
datum in werking is getreden en waarvan een uiteenzetting kan worden teruggevonden in het
administratief dossier.

Luidens deze uiteenzetting kan het volgende worden gesteld : 
Artikel 2 bepaalt dat staatsburgers van Tadzjikistan zullen zijn personen die reeds

staatsburger van Tadzjikistan zijn op de dag dat de wet in werking treedt.
Artikel 5 bepaalt dat een Tadzjieks staatsburger die buiten de grenzen van Tadzjikistan

woont zijn staatsburgerschap niet automatisch verliest.
Artikel 29 bepaalt echter dat een Tadzjieks staatsburger zijn staatsburgerschap

verliest als hij een permanente verblijfplaats heeft buiten de grenzen van Tadzjikistan en zich
zonder geldige redenen niet heeft laten registreren bij een diplomatieke vertegenwoordiging
binnen de vijf jaar na verhuizing. In dat geval wordt het staatsburgerschap met terugwerkende
kracht ontnomen.

2.4. De verwerende partij betwist niet dat verzoekster sedert 1997 en tot haar vertrek naar
België in 2006 haar permanente verblijfplaats had in Grozny – Tsjetsjenië. Noch de motieven
van de bestreden beslissing, noch de gegevens van het administratief dossier laten toe te
oordelen dat verzoekster haar Tadzjieks staatsburgerschap niet zou zijn verloren ingevolge
de toepassing van artikel 29 van de voormelde wet op het staatsburgerschap van de
republiek Tadzjikistan .

2.5. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat aan verzoekster de vluchtelingenstatus kan worden
toegekend.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig Artikel

De vluchtelingenstatus van de verzoekende partij wordt erkend.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 21 maart 2008 door:

mevr. A. WIJNANTS,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. J. GHEYLE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,
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J. GHEYLE. A. WIJNANTS.


