
RvV X - Pagina 1

nr. 202 264 van 12 april 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. LYS

Berckmansstraat 89

1060 BRUSSEL

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 22 januari 2018

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

staatlozen van 19 december 2017.

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 23 januari 2018 met

refertenummer X.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 maart 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 april 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. DE WOLF loco advocaat

M. LYS en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Russisch staatsburger van Tsjetsjeense origine. U bent geboren op (…) in

Anchaievkha, Kazachstan. In mei 1957 keerde uw familie na hun ballingschap terug naar Tsjetsjenië. U

woonde tot aan uw huwelijk in het dorp Valerik, waar u uw echtgenoot leerde kennen. Eind jaren ’60

huwde u traditioneel met M. Y. S.-A. (…). Sindsdien woonde u in de Voronezjskajastraat nr 116 te



RvV X - Pagina 2

Noviye Aldy. Na de geboorte van uw eerste dochter, M. (…) (ov (…)), liet u het huwelijk ook wettelijk

registreren. U kreeg nog twee dochters, Z. (…) (ov (…)) en M’.(…).

Tijdens de tweede Tsjetsjeense oorlog was uw echtgenoot getuige van oorlogsmisdaden. 7 van zijn

familieleden vonden daarbij de dood. Hij spande samen met anderen een zaak aan bij het Europees hof

voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, met hulp van de mensenrechtenorganisatie Memorial. Hij

won de zaak en kreeg 35.000 euro schadevergoeding. Uw dochter Z. (…), die in Moskou woont, nam

het bedrag in ontvangst en stuurde het met een buschauffeur naar Tsjetsjenië. Uw man wendde het

geld aan om jullie huis te verbouwen en kocht ook een nieuwe wagen. Iedereen wist dat u geld

gekregen had van de staat. Er heerste enige jaloezie onder de nabestaanden. Uw man kreeg ook

bezoekjes van onbekenden, vermoedelijk gelieerd met de overheid. Hij betaalde deze

belagers verscheidene bedragen, tot het geld op was. Toen deze onbekenden in januari 2012 opnieuw

langskwamen en geld eisten, werd uw man door hen meegenomen. Hij kwam thuis met sporen van

geweld, en stierf enige tijd later. Na de dood van uw man kreeg ook u enkele malen bezoek van

dezelfde onbekenden die geld eisten. U dook onder bij familie. Naderhand vernam u van uw buren dat

men nogmaals was langs geweest en dat men u zocht. Hierop besloten uw familieleden om uw vertrek

uit de Russische Federatie te regelen. U vertrok op 30.06.2013 vanuit Urus-Martan met een

personenwagen naar de regio van Pyatigorsk en Minvody. Daar stapte u over in een andere

personenwagen die u naar België bracht, via u onbekende landen. U kwam aan in België op 4 juli 2013.

Op 11 juli 2013 diende u een asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties. Ter staving van uw

asielaanvraag legde u volgende documenten voor: uw binnenlands paspoort, een duplicaat van uw

huwelijksakte, kopies van gerechtelijke documenten in verband met de rechtszaak van uw man bij het

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, een certificaat van uw echtgenoot met gegevens over de

familiesamenstelling en woonplaats, een scan van de overlijdensakte van uw echtgenoot en een brief

van het ministerie van Justitie van de republiek Tsjetsjenië.

Op 14/03/2014 werd u door het CGVS erkend als vluchteling.

Op 01/10/2017 werd u op de luchthaven van Zaventem tegengehouden ter hoogte van de

Schengengrens. U bleek vanuit Grozny via Turkije naar België te zijn gereisd, in het bezit van uw

Russisch reispaspoort en een vervallen Belgisch identiteitsdocument. U verklaarde ten overstaan van

de grenspolitie dat u van 22/05/2016 tot 01/10/2017 in uw land van herkomst had verbleven.

Hierop heeft de DVZ het CGVS verzocht om de geldigheid van uw internationale beschermingsstatus

te onderzoeken. U werd door het CGVS opgeroepen in het kader van een heroverweging van uw

statuut. Tijdens dit gehoor verklaarde u het volgende:

U zou in mei 2016 vernomen hebben dat uw broer nogmaals een hartaanval had gekregen. Hoewel het

u door uw dochter werd afgeraden, besloot u toch voor enkele dagen terug te keren naar Tsjetsjenië om

afscheid te kunnen nemen van uw broer. Eenmaal aangekomen besloot u langer te blijven. Iets meer

dan een maand verbleef u continue bij uw broer in het ziekenhuis. Daarna werd uw broer ontslagen uit

het ziekenhuis en verbleven jullie beiden in de woning van uw broer in het dorp Valerik. U kreeg enkele

weken na uw aankomst in Tsjetsjenië steeds meer problemen met uw gezondheid: u had een

hartprobleem in augustus 2016, gevolgd door een opflakkering van uw diabetes, die niet gestabiliseerd

raakte. U werd verschillende keren zelf gehospitaliseerd. Nadat u een nieuw medicijn werd

voorgeschreven verbeterde uw toestand. U besloot in februari 2017 dat het tijd was om naar België

terug te keren. U verliet Tsjetsjenië en reisde naar Moskou. Onderweg, op 16 maart 2017 raakte de bus

waarin u zat in de buurt van Moskou betrokken bij een zwaar verkeersongeval. U belandde nogmaals in

het ziekenhuis met ernstige verwondingen aan uw beide knieën, heup en een wonde in het aangezicht.

Een Tsjetsjeense arts regelde er inderhaast een pensioenkaart voor u (SNIS-document), om

administratief in orde te zijn. Met deze kaart kon u ook intern reizen binnen de Russische Federatie. Na

twee dagen werd u overgeplaatst naar een ander Moskous ziekenhuis, waar u één maand verbleef. U

kreeg van de dokters het medisch advies om nadien nog 3 maanden platte rust aan te houden, maar

mocht kiezen of u die in het ziekenhuis doorbracht of thuis. Aangezien u zich thuis beter zou voelen,

werd u aangeraden om naar huis te gaan. Na uw ontslag uit het Moskouse ziekenhuis reisde u dan

terug naar Valerik, Tsjetsjenië, waar verschillende privéartsen en kinesisten uw herstel thuis opvolgden.

U bracht ook twee weken in een revalidatiecentrum in Tchernoreche door. Uw dochter Z. (…), die in

Moskou woonde met haar echtgenoot en vier kinderen, liet haar gezin in Moskou achter om u, samen

met uw dochter M’. (…), in Tsjetsjenië te komen verzorgen. Nadat u voldoende hersteld was werd

opnieuw uw vertrek uit de Russische Federatie geregeld. Uw dochter M. (…) kwam u in de Russische

Federatie ophalen en bracht u terug naar België.

U legde nog volgende stukken neer: een historiek van de gebeurtenissen tijdens uw terugkeer,

opgesteld door uw dochter M. (…), een medisch rapport opgesteld door dr. B. (…) (huisarts), kopies van

medische rapporten van de hospitalisaties van uw broer, kopies van medische rapporten van uw

hospitalisaties in de Russische Federatie, kopies van drie Russische psychiatrische attesten, een

kleurenkopie van een medisch rapport van de hospitalisatie van uw zus in september 2016.
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B. Motivering

U werd op 14/03/2014 erkend als vluchteling. Er dient te worden opgemerkt dat, niettegenstaande u

erkend werd als vluchteling, heden uw vluchtelingenstatus moet worden ingetrokken.

Artikel 55/3/1 §2, 2° van Vreemdelingenwet bepaalt dat het CGVS de vluchtelingenstatus intrekt ten

aanzien van de vreemdeling wiens status werd toegekend op grond van feiten die hij verkeerd heeft

weergegeven of achtergehouden, van valse verklaringen of van valse of vervalste documenten die

doorslaggevend zijn geweest voor de toekenning van de status of ten aanzien van de vreemdeling

wiens persoonlijke gedrag later erop wijst dat hij geen vervolging vreest.

Uit het dossier blijkt dat u na de toekenning van uw vluchtelingenstatus bent teruggekeerd naar uw land

van herkomst, de Russische Federatie, gebruik makende van uw Russisch reispaspoort. U verbleef er

een jaar en vier maanden alvorens naar België terug te reizen. Dit persoonlijk gedrag wijst erop dat u

geen vervolging vreest in uw land van herkomst om welke reden dan ook. Uw terugkeer ondermijnt de

geloofwaardigheid van de door u voorgehouden vrees op flagrante wijze.

Dat u zich, ondanks uw mentale toestand wel degelijk bewust bent van de gevolgen van uw terugkeer

naar uw land van herkomst, mag duidelijk blijken uit de spontane verklaring die u aflegde ten overstaan

van het CGVS in het kader van de heroverweging van uw statuut. Immers, wanneer u bij aanvang van

het gehoor gevraagd werd of u weet waarom u door het CGVS opnieuw was uitgenodigd, geeft u

meteen toe : “ja, ik weet het wel.” “Ik heb wel een aantal onwettige dingen gedaan” en nog over uw

terugkeer : “Ik heb me dat wel veroorloofd, hoewel ik wel besefte dat ik dat niet mocht doen”(CG p.2).

U geeft aan dat u gepland had om slechts 2 à 3 dagen naar uw land van herkomst terug te keren om

afscheid te nemen van uw broer op zijn sterfbed. Na uw aankomst ter plaatse echter besloot u uw

verblijf te verlengen (CG p. 2-3). Dit hoewel uw broer niet terminaal ziek was, maar hij integendeel na

iets meer dan een maand na uw aankomst het ziekenhuis mocht verlaten en tot op heden nog steeds in

leven is (CG p. 4, p.10). Het valt op dat de gezondheidstoestand van uw broer niet werd ingeroepen

toen u en uw dochter M. (…) door de grenspolitie werden gehoord over de reden van uw terugkeer (zie

verslag grenspolitie, administratief dossier).

U tracht uw langdurige verblijf in Tsjetsjenië nog te verantwoorden door op te werpen dat uw

gezondheidstoestand na enkele weken verslechterde en u meermaals gehospitaliseerd werd tijdens uw

verblijf in Tsjetsjenië, u legt hiervan medische attesten voor (CG p.3). Wanneer uw

gezondheidstoestand in februari 2017 stabiel was besloot u opnieuw naar België te komen (CG p.3-4).

In maart 2017 zou u naar België onderweg zijn geweest, ware het niet dat u onderweg in de buurt van

Moskou het slachtoffer werd van een zwaar verkeersongeval, hetgeen uw terugkeer naar België

opnieuw met enkele maanden zou uitgesteld hebben (CG p.4).

Uw uitleg is echter bijzonder relatief. Ten eerste waren de gezondheidsrisico’s die u bij terugkeer zou

lopen u reeds genoegzaam bekend voor u naar de Russische Federatie terugkeerde (CG p.9, p.11),

gezien uw medische voorgeschiedenis en gezien uw intensieve persoonlijke medische opvolging (uw

dochter is arts), maar besloot u desondanks toch terug te keren. Ten tweede blijkt uit uw verklaringen

dat u de eerste weken van uw verblijf in Tsjetsjenië nog in behoorlijk goede gezondheid was (CG p.3). U

was dan ook niet verhinderd om uw oorspronkelijke plan, namelijk een kort verblijf van slechts enkele

dagen om afscheid te kunnen nemen van uw zieke broer, uit te voeren, maar besloot toch vrijwillig om

uw verblijf nog te rekken (CG p.2-3). Ten derde was een langer verblijf van uwentwege vanwege de

toestand van uw broer geenszins gegrond, daar de toestand van uw broer net verbeterde in plaats van

te verslechteren, hij is tot op heden nog in leven en mocht een maand na uw aankomst het

ziekenhuis verlaten (CG p.2-3, p.10). Ten vierde gaf u aan in februari 2017 besloten te hebben om terug

te keren naar België, maar blijkt u pas midden maart 2017 op terugweg naar België te zijn geweest, toen

u betrokken raakte bij een verkeersongeval in de buurt van Moskou (CG p.3-4). Hieruit kan blijken dat u

niet onmiddellijk uit Tsjetsjenië vertrokken bent van zodra uw gezondheid het enigszins toeliet. Ook de

lange tussenpozen tussen uw verschillende ziekenhuisopnames ( zie medische attesten, historiek)

wijzen in deze richting. Ten vijfde blijkt dit verkeersongeval in maart 2017 geen sluitende verklaring te

bieden waarom u hierna uw verblijf in de Russische Federatie nogmaals met 7 maanden verlengde, om

pas op 1 oktober 2017 in België aan te komen. Na uw hospitalisatie van één maand, kreeg u naar eigen

zeggen van de dokters immers het advies om nog 3 maanden rust aan te houden, maar kreeg u wel de

toestemming en zelfs de raad om naar huis te reizen om daar verder te herstellen (CG p.4-5). In

het medisch attest betreffende uw verkeersongeval staat vermeld dat u slechts 6 weken immobilisatie

aanbevolen werd. U had dan ook veel eerder dan eind september 2017 naar België kunnen terugreizen,

wat u niet deed. Immers, ten zesde, u koos er ondanks uw gezondheidstoestand en ondanks uw

vermeende vrees ten aanzien van Tsjetsjenië voor om vanuit Moskou helemaal naar de Tsjetsjeense

republiek terug te reizen om er te gaan revalideren (CG p.4-5), om vervolgens na uw herstelperiode

opnieuw helemaal naar Moskou te reizen vanwaar u per vliegtuig, via Istanbul, naar België reisde.

Nochtans dient benadrukt dat uw dochter Z. (…) met haar gezin in Moskou woont, en was het net Z. (…)

die haar gezin in Moskou moest achterlaten om u in Tsjetsjenië de klok rond te komen verzorgen
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tijdens uw herstel (CG p.5, p.10-11). U had geen overtuigende verklaring waarom u niet in Moskou zou

kunnen verbleven hebben (CG p.5); u gaf aan ‘dat u dan een ziekenhuis zou moeten zoeken om te

verblijven en dat het geld zou kosten’, hoewel u vlak voordien nog aangaf dat u al in een Moskous

ziekenhuis lag en uw gespecialiseerde zorg door de staat werd betaald. Uw terugreis naar de

Tsjetsjeense republiek na uw verkeersongeval was dan ook niet genoodzaakt of geoorloofd. De

vaststelling dat u ondanks uw medische toestand de verre reis van Moskou naar Grozny kon en mocht

maken, toont eveneens aan dat u medisch niet verhinderd was de terugreis naar België aan te vatten,

wat u niet deed.

Er wordt dan ook vastgesteld dat u uit vrije beweging en met volle bewustzijn naar uw land van

herkomst bent teruggekeerd en u er bovendien langdurig verbleven hebt, zonder afdoende aan te tonen

dat u hier door externe omstandigheden toe gedwongen werd. Dergelijk gedrag is niet in

overeenstemming met een ernstige vrees voor vervolging in uw land van herkomst.

Bovendien blijkt voorts dat zich tijdens uw langdurig verblijf in uw land van herkomst geen

vervolgingsfeiten meer hebben voorgedaan. Hiermee geconfronteerd beweert u dat er niets kon

gebeuren omdat u ondergedoken leefde (CG p.7), dat u toch niet naar uw eigen huis bent teruggekeerd,

en dat bijgevolg niemand wist dat u in de Russische Federatie was (CG p.11, p.12). Deze beweringen

stroken echter geenszins met de vaststellingen uit het dossier.

Immers, u geeft zelf al aan dat u met uw eigen Russische reispaspoort en per vliegtuig terugkeerde

(CG p.9). Hiermee zou uw terugkeer al bekend zijn geweest van het ogenblik dat u voet aan de grond

zette in Rusland, en nogmaals wanneer u opnieuw het land wou verlaten. Desondanks kende u naar

eigen zeggen geen problemen aan de grensovergangen (CG p. 9). Ook bij uw langeafstandsreizen

binnen de Russische Federatie (met name meermaals van en naar Moskou), heeft u kennelijk niet het

minste probleem ervaren, hoewel ook voor dergelijke interne langeafstandsreizen een identificatieplicht

geldt en controles frequent voorkomen (zie informatie toegevoegd aan het administratieve dossier).

Voorts blijkt dat u herhaaldelijk beroep deed op door de overheid georganiseerde medische hulp, met

name in overheidsziekenhuizen in Tsjetsjenië en Moskou, hetgeen objectief gestaafd werd met

medische attesten (CG p.5). U verklaarde nog dat uw gespecialiseerde medische zorgen door de staat

betaald werden (CG p.5). Dergelijke verklaring strookt uiteraard niet met uw beweerde onderduiken. U

verklaarde nog dat u behalve in het ziekenhuis ook in het dorp Valerik verbleef waar uw broer zijn huis

heeft (CG p. 7). U woonde dus in bij uw enige naaste mannelijke familielid, zoals de traditie

voorschrijft en waar u overigens ook bezoek ontving van uw beide dochters (CG p.11), en gaf deze

informatie kennelijk ook door aan de staatsinstellingen waar u medische zorg genoot (zie medische

attest). Daarnaast gaf u aan ook soms elders, buiten het dorp, te zijn geweest ‘als u ergens naartoe

moest gaan voor aankopen’(CG p.3) en blijkt uit de door u voorgelegde documenten dat u meermaals

op consultatie bent geweest bij een psychiater in Darbankhi, zo’n 80 kilometer van Valerik waar u

verbleef. Bovendien blijkt uit het medisch attest van uw eerste ziekenhuisopname (in een

staatsziekenhuis) dat u nog “zonder vast verblijf” was, maar staat in het medisch attest van de

Diabeteskliniek een maand later wél een verblijfsadres genoteerd, namelijk

Voronezhkayastraat huisnummer 116 (uw domicilieadres). In het derde attest (staatsziekenhuis) staat

dan weer genoteerd dat u bij uw broer verblijft. U kan dan ook niet dienstig aanhalen dat u niet naar uw

adres of domicilie zou gevraagd zijn (CG p.5), of dat u deze informatie geheim zou gehouden hebben,

hoewel u beroep deed op staatsinstellingen.

Gezien het geheel van bovenstaande vaststelling kan aan uw beweerde onderduiken geen geloof

worden gehecht. U biedt bewust geen zicht op de werkelijke omstandigheden waarin u in de Russische

Federatie verbleven hebt. Bovendien blijkt dat zich ondanks uw kennelijk openbaar bestaan geen enkele

vervolging meer heeft voorgedaan (CG p.7). U maakte geenszins aannemelijk een vrees voor

vervolging te koesteren.

Bovendien blijkt dat u bedrieglijke verklaringen aflegde omtrent uw Russisch reispaspoort. Immers, in

het kader van uw asielaanvraag had u ten overstaan van het CGVS nog beweerd dat u uw reispaspoort

had afgegeven aan een smokkelaar en u het sindsdien niet meer terugzag. Dat inmiddels uit informatie

blijkt dat u met ditzelfde “verloren” paspoort bent teruggekeerd naar de Russische Federatie, toont dan

ook aan dat u in het kader van uw asielaanvraag uw reispaspoort bewust achterhield. U tracht uw bezit

van uw oude reispaspoort te verklaren door nu post-factum te beweren dat u destijds inderdaad uw

paspoort had afgegeven aan de smokkelaar, maar dat hij het later toch nog zou hebben teruggegeven.

Dergelijke gang van zaken mist logische zin en overtuigt geenszins. Gevraagd wanneer dit dan zou

hebben plaatsgevonden, verwees u plots naar uw geheugenproblemen en beweerde u het zich niet

meer te kunnen herinneren (CG p.6). Te meer aangezien u zich zeer kort voordien wel nog volledige

data kon herinneren (CG p. 4-5), en u ook aan het einde van het gehoor helder genoeg bleek

om “bepaalde voorrechten” te claimen omwille van uw mentale toestand (CG p.13) kan aan de

oprechtheid van deze specifieke excuses zeer weinig geloof worden gehecht. Er dient aan herinnert dat

u er in het kader van uw erkenning als vluchteling nadrukkelijk op gewezen werd dat u uw paspoort
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diende in te leveren op het CGVS, en dat het vasthouden aan een nationaal paspoort van uw

herkomstland veronderstelt dat u zich op de bescherming van uw nationale autoriteiten blijft beroepen -

hetgeen uiteraard in strijd is met uw vraag om internationale bescherming (zie administratief dossier).

Desondanks heeft u uw reispaspoort - zelfs al zou u het pas na uw erkenning plots hebben

teruggekregen van een smokkelaar – op geen enkel moment voorgelegd noch ingeleverd op het

CGVS en maakte u er nog gebruik van om naar uw land van herkomst terug te reizen, zo blijkt uit uw

verklaringen en zo getuige de in – en uitreisstempels in uw reispaspoort (zie verslag grenspolitie

luchthaven). Tot op heden heeft u uw reispaspoort overigens nog steeds niet ingeleverd. U beweert uw

paspoort sinds twee weken plots niet meer te kunnen terugvinden, hoewel u het bij uw terugkeer uit de

Russische Federatie op 01/10/2017 nog aan de grenspolitie heeft voorgelegd (CG p.6). Gezien het

ongeloofwaardige karakter van uw eerdere beweringen over uw reispaspoort en het eerder

achterhouden van dit document, kan ook aan deze bewering (die overigens niet gestaafd wordt met enig

attest van verlies), geen geloof worden gehecht. Het lijkt er dan ook sterk op dat u tot op heden blijft

vasthouden aan uw Russisch reispaspoort, al dan niet om op gelijk welk moment te kunnen terugkeren

naar de Russische Federatie. Er werd immers vastgesteld dat u niet uitsluit dat u opnieuw naar

de Russische Federatie zou terugkeren (CG p. 10). Het afleggen van bedrieglijke verklaringen en uw

algehele houding is niet in overeenstemming met een nood aan internationale bescherming.

U legde bovendien leugenachtige verklaringen af met betrekking tot het bezitten of opnieuw verkrijgen

van een intern paspoort. U beweerde dat u geen stappen heeft ondernomen om uw documenten in orde

te brengen bij uw terugkeer naar de Russische Federatie, omdat u dat niet durfde en u erkend

vluchteling was (CG p.5, p.6). Uw binnenlands paspoort leverde u in op het CGVS toen u als vluchteling

erkend werd (zie administratief dossier). U zou geen nieuw intern paspoort hebben aangevraagd tijdens

uw terugkeer (CG p.6). Nochtans blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt (waarvan een

kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier) dat men voor ondermeer langeafstandsreizen

over een binnenlands paspoort met een woonstregistratie (propiska) moet beschikken. Dat u bijna

anderhalf jaar lang in de Russische Federatie zou verbleven hebben, er over lange afstand gereisd

heeft en zich in overheidsinstellingen liet verzorgen, is onverenigbaar met uw beweerde gebrek aan een

intern paspoort. Er moet dan ook vastgesteld worden dat u ook dit belangrijke identiteitsdocument

bewust voor het CGVS achterhoudt. Immers, toen u gevraagd werd of u dit document niet nodig had om

zich binnen de Russische Federatie te verplaatsen, stelde u slechts dat u ‘nergens naar toe reisde’ (CG

p.6). Geconfronteerd met uw lange afstandsreizen tussen Tsjetsjenië en Moskou, verklaarde u met uw

reispaspoort en uw SNIS-kaart (pensioenverzekering) te hebben gereisd (CG p.6-7). Uit de beschikbare

informatie kan niet blijken dat dergelijk document zou volstaan om te reizen of gelijk welke

administratieve formaliteit te vervullen. Dat u verwijst naar uw SNIS-kaart ter legitimatie bij uw interne

reizen, valt hoe dan ook niet te rijmen met uw aangeven dat inderhaast een SNIS-kaart werd geregeld

voor u nadat u in de buurt van Moskou bij een ongeval betrokken raakte in maart 2017. U kan deze

kaart dan ook onmogelijk gebruikt hebben om in mei 2016 van Moskou naar Tsjetsjenië te reizen en van

Tsjetsjenië terug naar Moskou te gaan in maart 2017. U legt deze kaart overigens niet voor en liet ze

naar eigen zeggen ‘thuis’ in uw land van herkomst achter (CG p.7), waardoor u ook niet dienstig kan

opwerpen dat u ze nog zou gebruikt om van ‘thuis’ te vertrekken naar het buitenland via Moskou in

september 2017. Ook toen u gevraagd werd of u voor medische zorgen in staatsziekenhuizen niet uw

woonstregistratie moest aantonen, zoals uit informatie blijkt, beweerde u slechts dat men niet vroeg naar

uw documenten of uw woonstregistratie (CG p.5). Uw beweringen stroken dan ook niet met de

informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier is

toegevoegd.

Gezien uit voorgaande duidelijk blijkt dat u bedrieglijke verklaringen aflegt omtrent de

identiteitsdocumenten waarover u zou beschikt hebben en de démarches die u hiervoor bij uw

autoriteiten moet ondernomen hebben, biedt u geen zicht op de werkelijk omstandigheden waarin u bij

uw terugkeer naar de Russische Federatie geleefd heeft.

U maakte geenszins aannemelijk nu nog een vrees voor vervolging te koesteren. Deze vaststellingen

wijzen erop dat u de asielinstanties heeft misleid wat leidde tot een initieel verkeerde beoordeling van

het door u aangehaalde risico voor vervolging. Uw vluchtelingenstatus wordt bijgevolg ingetrokken op

grond van artikel 55/3/1 §2, 2° van de Vreemdelingenwet.

De door u voorgelegde documenten veranderen niets aan bovenstaande conclusie.

De medische attesten die uw medische problemen en verschillende hospitalisaties ondersteunen

wijzigen niets aan bovenstaande. Uw verschillende hospitalisaties worden op zich immers niet betwist.

Zowel de medische historiek van Dr. B. (…) (opgesteld 22/11/2017) als twee van de drie Russische

psychiatrische attesten geven aan dat u aan beginnende (of ‘milde’) dementie zou lijden (een eerste

diagnostische vermelding gebeurde per attest van februari 2017, de diagnose was in augustus 2017

ongewijzigd). Uit geen van deze attesten blijkt dat u in de onmogelijkheid zou verkeren om voldoende

coherente en gedetailleerde verklaringen af te leggen, noch kon dit blijken tijdens uw gehoor op het
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CGVS op datum van 23/11/2017, waar u integendeel relatief uitgebreide verklaringen aflegde. Hoe dan

ook werd met uw geheugenstoornis rekening gehouden bij de heroverweging van uw statuut. Er werd

echter vastgesteld dat, in combinatie met uw verklaringen, voldoende objectieve

elementen (voorgelegde documenten, COI, verslag grenspolitie) in het dossier aanwezig zijn om over te

gaan tot de intrekking van uw statuut.

Ook de medische attesten die verband houden met de hospitalisaties van uw broer en zus doen geen

afbreuk aan voorgaande, daar deze hospitalisaties op zich niet betwist worden.

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 situatie in Tsjetsjenië sinds het uitbreken van

een gewapend conflict tussen de autoriteiten en de rebellen in 1999 , drastisch is veranderd.

Gevechtshandelingen tussen rebellen enerzijds en federale en Tsjetsjeense ordediensten anderzijds

komen sinds geruime tijd minder frequent voor. De rebellenbeweging, die reeds meerdere jaren als het

Emiraat van de Kaukasus bekend stond, is grotendeels uitgeschakeld. Er zijn nog versnipperde,

slapende cellen actief die zich in naam aan IS verbonden hebben, maar die weinig georganiseerd zijn

en niet in staat zijn tot georganiseerde, grote acties. De slagkracht van de rebellengroepen is beperkt en

uit zich in kleinschalige, gerichte aanvallen ten aanzien van de ordediensten. 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 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 Tsjetsjenië niet van die aard is dat er zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in

voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico op

een bedreiging van diens leven of persoon zou lopen als gevolg van willekeurig geweld in het kader van

een gewapend conflict. De commissaris-generaal beschikt ook in dit verband over een zekere

appreciatiemarge en is na grondige analyse van de beschikbare informatie van oordeel dat er actueel

voor burgers in Tsjetsjenië aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet is.

C. Conclusie

Steunend op artikel 55/3/1 §2, 2° van de Vreemdelingenwet wordt uw vluchtelingenstatus ingetrokken.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 1 van het Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen 48/3, 48/4, 48/7, 55/3 en

55/3/1, § 2, 2° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de

artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, van “(h)et algemeen beginsel van behoorlijk bestuur” en van het

zorgvuldigheidsbeginsel. Tevens meent verzoekende partij dat er sprake is van een appreciatiefout.

2.2.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de

Vreemdelingenwet, 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 de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Zij

maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke

juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor

niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt

vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de 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. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).
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2.2.2. De Raad bemerkt vooreerst dat, daar waar verzoekende partij bij de vermelding van haar

identificatiegegevens in haar verzoekschrift stelt dat zij de Kosovaarse nationaliteit heeft, dit duidelijk

een materiële vergissing betreft, aangezien zij tot nu nergens tijdens haar asielprocedure gewag maakte

van enige band met Kosovo. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken en op het Commissariaat-generaal gaf

zij steeds aan dat zij de Russische nationaliteit heeft. Voorts stelt de Raad vast dat zij elders in haar

verzoekschrift nergens nog gewag maakt van enige band met Kosovo. In de in het verzoekschrift

beschreven “feiten en voorafgaanden” wordt enkel naar haar herkomst uit Tsjetsjenië verwezen en naar

de feiten die zij aldaar heeft meegemaakt. Verder in haar verzoekschrift verwijst verzoekende partij nog

naar haar Russische identiteitsdocumenten. Dat zij de Kosovaarse nationaliteit zou hebben blijkt dan

ook nergens uit.

2.2.3. Waar verzoekende partij betoogt dat in het geval van een intrekking op grond van artikel 55/3/1, §

2, 2° van de Vreemdelingenwet aangetoond moet worden dat uit het persoonlijk gedrag blijkt dat de

vreemdeling ab initio geen gegronde vrees had en dat nergens in de bestreden beslissing gemotiveerd

wordt waarom verwerende partij meent dat verzoekende partij ab initio geen gegronde vrees had, duidt

de Raad er evenwel op dat bovenstaand betoog feitelijke grondslag mist. Immers wordt in de bestreden

beslissing wel degelijk gemotiveerd dat uit de verschillende vaststellingen besloten kan worden dat

verzoekende partij ab initio geen gegronde vrees had. Vooreerst wordt in de bestreden beslissing

vastgesteld dat de langdurige terugkeer van verzoekende partij naar haar land van herkomst de

geloofwaardigheid van de door haar voorgehouden vrees voor vervolging op flagrante wijze schendt. Er

wordt bovendien in de bestreden beslissing op gewezen dat verzoekende partij niet alleen anderhalf jaar

in haar land van herkomst verbleef, doch ook meerdere binnenlandse reizen aflegde dit met haar

internationaal paspoort dat op haar naam staat. Uit het medisch attest dat zij neerlegde blijkt voorts dat

zij de staatsinstellingen op een bepaald ogenblik op de hoogte heeft gesteld van haar verblijfplaats,

namelijk de woonst van haar broer in Valerik. Dergelijke gedragingen zijn volstrekt onverenigbaar met

haar vermeende vrees voor vervolging. Daarenboven, en niet in het minst, worden nog vaststellingen

gedaan die sterk doen vermoeden dat zij ten tijde van haar asielaanvraag wel degelijk in het bezit was

van haar reispaspoort en dit document heeft achtergehouden voor de asielinstanties. Tevens wordt sterk

vermoed dat zij in het bezit is van een binnenlands paspoort en dat zij hiertoe démarches heeft

ondernomen bij haar autoriteiten om dit te verkrijgen. Verwerende partij besluit in de bestreden

beslissing dat deze vaststellingen erop wijzen dat verzoekende partij de asielinstanties heeft misleid wat

leidde tot een initieel verkeerde beoordeling van het door haar aangehaalde risico voor vervolging, en

dus, met andere woorden, ab initio geen vrees voor vervolging had.

2.2.4.1. Verzoekende partij stelt voorts dat een verkeerde beoordeling werd gemaakt wat betreft de

reden van haar terugkeer, de omstandigheden van haar terugkeer, de omstandigheden van haar verblijf

en de duur van haar verblijf.

Wat betreft de reden van haar terugkeer, duidt verzoekende partij erop dat zij terugkeerde om haar

zieke broer te bezoeken en dat het UNHCR stelt dat een terugkeer naar het land van herkomst om een

ziek familielid te bezoeken niet per se een intrekking van de vluchtelingenstatus met zich meebrengt.

Wat betreft de omstandigheden van haar terugkeer, benadrukt verzoekende partij dat zij voor haar reis

enkel gebruik maakte van het reeds in haar bezit zijnde reispaspoort en geen paspoort heeft

aangevraagd bij de Russische autoriteiten. Bovendien betrad zij het land via Moskou en ging zij niet

rechtstreeks naar Tsjetsjenië.

Wat betreft de omstandigheden van haar verblijf, onderstreept verzoekende partij dat zij ondergedoken

leefde. Waar verwerende partij stelt dat het niet geloofwaardig is dat zij niet over een intern paspoort zou

hebben beschikt, meent verzoekende partij dat desbetreffende motivering gebaseerd is “op basis van

een selectieve lezing van bronnen die daarenboven soms gedateerd zijn”. Verzoekende partij stelt dat

uit het ambtsbericht blijkt dat “het internationaal passpoort wel voldoende (is) om de identiteit van de

persoon vast te stellen en om te voldoen aan de legitimatie plicht. Dit document blijkt dus wel voldoende

te zijn om tussen Tsjetsjenië en Moscow te reizen”. Waar verder uit “het rapport van juni 2012” blijkt dat

men zowel een verzekeringskaart als een intern paspoort moet tonen om gratis zorg te krijgen, blijkt

bovendien tevens uit het rapport dat dit in spoedgevallen niet vereist is. Verzoekende partij bemerkt dat

voor spoedzorg ook geen woonregistratie vereist is en dat zij voor alle andere medische zorg heeft

betaald. Uit het rapport blijkt dat medische zorg via betaling toegankelijk is, ook voor personen die geen

woonregistratie hebben. Ten slotte stelt verzoekende partij nog dat het rapport van Human Rights Watch

aangaande het “Residence Permit System” dateert van 1998 en dan ook gedateerd is.

Wat betreft de duur van haar verblijf, stelt verzoekende partij nog dat de duur van haar verblijf te wijten

is aan overmacht. Zij meent dat verwerende partij een kennelijke beoordelingsfout maakt wanneer zij

stelt dat zij geen uitleg kan bieden voor haar lange verblijf in haar land van herkomst. Het spreekt voor

zich dat zij niet kan reizen wanneer zij gehospitaliseerd is en dat zij ook na haar hospitalisaties een
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zekere periode nodig had om verder te herstellen. Een terugreis per vliegtuig naar België kan bovendien

niet vergeleken worden met een reis langs de weg naar Tsjetsjenië. Een medische vlucht is bovendien

onbetaalbaar.

2.2.4.2. De Raad stelt vooreerst vast dat verzoekende partij met de loutere verwijzing naar de reden van

haar terugkeer, met name de ziekte van haar broer, op geen enkele wijze de motivering in de bestreden

beslissing weerlegt dat de gezondheidstoestand van haar broer geen verklaring biedt voor haar verblijf

van anderhalf jaar in haar land van herkomst nu de toestand van haar broer verbeterde en hij reeds een

maand na haar aankomst het ziekenhuis mocht verlaten.

Voorts is de Raad van oordeel dat de vaststelling dat verzoekende partij naar haar land van herkomst

terugkeerde en verliet met haar eigen Russisch reispaspoort en per vliegtuig geenszins verenigbaar is

met een vrees voor vervolging ten aanzien van de autoriteiten in haar land, nu zij op deze manier haar

terugkeer bekendmaakte en tevens wanneer zij opnieuw het land wou verlaten. Dat zij voor haar reis

geen nieuw paspoort diende aan te vragen bij de Russische autoriteiten doet aan deze vaststelling geen

enkele afbreuk. Waar zij overigens stelt dat zij het land via Moskou betrad en niet rechtstreeks naar

Tsjetjenië ging, bemerkt de Raad vooreerst dat dit niet wegneemt dat de autoriteiten van haar land van

herkomst, gezien haar manier van reizen, op de hoogte waren van haar terugkeer. Daarenboven nam zij

ook bij haar reizen naar Tsjetsjenië, weliswaar over de weg, geen voorzorgsmaatregelen om haar

identiteit verborgen te houden voor de autoriteiten, nu zij onder eigen naam reisde. Dergelijk handelen

valt allesbehalve te verenigen met de door haar voorgehouden vrees voor vervolging. Hieruit blijkt reeds

dat zij gedurende haar verblijf in haar thuisland, in tegenstelling tot wat zij oppert in haar verzoekschrift,

allesbehalve een ondergedoken bestaan leidde.

Verder meent de Raad dat verwerende partij geenszins “een selectieve lezing van bronnen” verweten

kan worden. Waar verzoekende partij vooreerst stelt dat uit het ambtsbericht blijkt dat het internationaal

paspoort voldoende is om van Moskou naar Tsjetsjenië te reizen en omgekeerd, stelt de Raad vast dat

dit allesbehalve blijkt uit de inhoud van het “Algemeen Ambtsbericht Russische Federatie” van juli 2017

(administratief dossier, stuk 36, map landeninformatie). Immers stelt het ambtsbericht uitdrukkelijk dat

het binnenlands paspoort het belangrijkste identificatiedocument is, omdat dit, naast persoonsgegevens,

gegevens over de woonplaatsregistratie bevat, dat bij binnenlandse reizen Russische burgers altijd hun

binnenlands paspoort bij zich dienen te dragen en dat andere documenten die kunnen dienen om de

identiteit van een persoon vast te stellen, zoals een internationaal paspoort, niet gebruikt kunnen

worden voor (administratieve) handelingen waarbij het aantonen van een woonregistratie benodigd is en

zodoende door de autoriteiten niet zonder meer worden geaccepteerd als legitimatiebewijs. Uit het

ambtsbericht blijkt dus geenszins dat een internationaal paspoort zonder meer volstaat om zich te

legitimeren bij controles tijdens binnenlandse langeafstandsreizen. Meer nog, het ambtsbericht stelt

duidelijk dat wie een vervoersbewijs wilt kopen om binnen Rusland te reizen zijn binnenlands paspoort

moet kunnen tonen. Wat verder het betoog van verzoekende partij betreft dat voor spoedzorg geen

registratie vereist is en dat zij voor alle andere medische zorg betaald heeft, waarbij zij verwijst naar het

rapport “Chechnya and Ingushetia: Health Services” van 26 juni 2012 van Landinfo, stelt de Raad vast

dat nergens uit de lezing van dit rapport (administratief dossier, stuk 36, map landeninformatie) blijkt dat

medische zorg toegankelijk is voor mensen zonder woonplaatsregistratie. Het rapport vermeldt

inderdaad wel de corruptie die wijdverspreid is in de gezondheidszorg, maar maakt enkel melding van

corruptie met het oog op een betere behandeling en behandelingen waarvoor geld wordt gevraagd

terwijl deze normaal gezien gratis verleend zouden moeten worden. Het rapport ondersteunt geenszins

de bewering van verzoekende partij dat medische zorg toegankelijk is voor niet-geregistreerden mits

betaling. Waar verzoekende partij ten slotte nog stelt dat de informatie betreffende het “Residence

permit System” dat werd toegevoegd aan het administratief dossier (administratief dossier, stuk 36, map

landeninformatie) gedateerd is, wijst de Raad er evenwel op dat de motivering van verwerende partij

inzake de noodzakelijke identiteitsdocumenten in de Russische Federatie en woonplaatsregistratie

wordt ondersteund door het recente “Algemeen Ambtsbericht Russische Federatie” van juli 2017 (zie

supra). Gelet op het voorgaande, treedt de Raad verwerende partij bij in de motivering dat het geheel

onverenigbaar is met het door verzoekende partij beweerde gebrek aan een intern paspoort dat zij bijna

anderhalf jaar lang in de Russische Federatie heeft verbleven, er over lange afstand heeft gereisd en

zich in overheidsinstellingen heeft laten verzorgen. Dit doet dan ook ten zeerste vermoeden dat

verzoekende partij dit belangrijke identiteitsdocument bewust voor de asielinstanties achterhoudt.

Waar verzoekende partij nog aanvoert dat de duur van haar verblijf te wijten is aan overmacht, wijst de

Raad er evenwel op dat uit de motivering van de bestreden beslissing omstandig blijkt dat verzoekende

partij al veel eerder dan eind september 2017 naar België had kunnen terugreizen maar dat zij telkens
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besloot om haar verblijf te verlengen. Meer nog, verzoekende partij verklaart zelf voor haar herstel na

het verkeersongeval teruggereisd te zijn van Moskou naar Tsjetsjenië, wat wederom volstrekt

onverenigbaar is met haar vermeende vrees ten opzichte van Tsjetsjenië. Nochtans leek een terugkeer

naar Tsjetsjenië allesbehalve noodzakelijk, nu de persoon die haar tijdens haar herstelperiode na het

ongeval verzorgde, met name haar dochter Z., in Moskou woont. Het is dan ook frappant en

allesbehalve logisch dat het net haar dochter Z. was die haar gezin in Moskou moest achterlaten om

verzoekende partij in Tsjetsjenië de klok rond te komen verzorgen tijdens haar herstel.

2.2.5. Waar verzoekende partij nog de schending aanhaalt van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet,

dient te worden opgemerkt dat voormeld artikel bepaalt dat het feit dat een asielzoeker reeds werd

vervolgd of ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks bedreigd is met dergelijke vervolging

of met dergelijke schade, een duidelijke aanwijzing vormt voor een gegronde vrees voor vervolging/een

reëel risico op het lijden van ernstige schade, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die

vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen. De Raad duidt er evenwel vooreerst op

dat, zoals hierboven werd vastgesteld, verzoekende partij de asielinstanties heeft misleid wat leidde tot

een initieel verkeerde beoordeling van het door haar aangehaalde risico voor vervolging. Uit wat

voorafgaat blijkt duidelijk dat verzoekende partij geen vrees voor vervolging koestert, gelet op haar

langdurige verblijf in de Russische Federatie, waarbij zij bovendien tevens terugkeerde naar haar regio

van herkomst, Tsjetsjenië. Ondanks haar kennelijk openbaar bestaan, kende zij gedurende deze hele

periode geen enkele vervolging. Uit deze vaststellingen blijkt duidelijk dat in hoofde van verzoekende

partij geen sprake is van een gegronde vrees voor vervolging en de commissaris-generaal kon dan ook

met recht besluiten tot de intrekking van de vluchtelingenstatus op grond van artikel 57/6, eerste lid, 6°

(sedert 22 maart 2018 artikel 57/6, § 1, eerste lid, 6°) juncto artikel 55/3/1, § 2, 2° van de

Vreemdelingenwet.

2.2.6. Ten slotte bemerkt de Raad nog dat de verwijzing van verzoekende partij naar artikel 55/3 van de

Vreemdelingenwet in casu niet dienstig is, aangezien de bestreden beslissing een intrekking van de

vluchtelingenstatus betreft op grond van artikel 55/3/1, § 2, 2° van de Vreemdelingenwet omdat het

persoonlijk gedrag van verzoekende partij later erop wijst dat zij geen vervolging vreest.

2.2.7. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat de commissaris-generaal met recht kon

besluiten tot de intrekking van de vluchtelingenstatus op grond van artikel 57/6, eerste lid, 6° (sedert 22

maart 2018 artikel 57/6, § 1, eerste lid, 6°) juncto artikel 55/3/1, § 2, 2° van de Vreemdelingenwet.

2.2.8. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 35 en 36),

en dat verzoekende partij tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal d.d. 23 november 2017 de

kans kreeg om argumenten aan te halen voor het eventuele behoud van haar vluchtelingenstatus, dit

met de hulp van een tolk Russisch en bijgestaan door haar advocaat. De commissaris-generaal heeft de

beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus van verzoekende partij op een individuele wijze

beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de

zaak. Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.9. Verzoekende partij brengt bij aanvullende nota, overgemaakt bij fax van 6 april 2018 en tevens

neergelegd ter terechtzitting, acht nieuwe stukken bij. Het betreffen: “trein- en vliegtickets van de

dochter van verzoekster; bewijs dat de dochter van verzoekster juist voor haar reis grote bedragen geld

opnam; eigendomsakte van de dochter van verzoekster in Moscow; bewijs dat de dochter van

verzoekster in Moscow niet in staat is te werken; bewijs dat de dochter van verzoekster in Moscow haar

woning deelt met haar vier kinderen en bewijs dat de dochter van verzoekster in Moscow een pensioen

van handicap van 7833 roebels ontvangt; conversie van het bedrag van het bedrag van 7833 roebels in

euro (110euro); gezondheidstoestand van de dochter van verzoekster in Moskou” en de

“gezinssamenstelling van de dochter van verzoekster die in Grozny woont, met haar echtgenoot en drie

kinderen”.

Daargelaten de vaststelling dat voormelde enkel in fotokopie neergelegde stukken niet zijn vergezeld

van een voor eensluidend verklaarde vertaling naar de taal van de rechtspleging toe zoals vereist bij

artikel 8 van het koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen van 21 december 2006, is de Raad van oordeel dat aan fotokopieën geen
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enkele bewijswaarde kan worden toegekend daar deze gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren

zijn (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135; RvS 24 maart 2005, nr. 142.624). Bovendien betreft het reisgedrag

van de dochter van verzoekende partij, het louter afnemen van een som geld voorafgaand aan haar

afreizen en de omzettingskoers van de valuta’s op zich geen punt van discussie en kan uit de loutere

vaststelling dat een som geld wordt afgehaald de bestemming voor dit geld niet worden afgeleid.

2.2.10. Uit wat voorafgaat blijkt dat in hoofde van verwerende partij door de Raad geen beoordelingsfout

kan worden ontwaard.

2.2.11. Het middel kan niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.

3. Kosten

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

partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De intrekking van de vluchtelingenstatus wordt bevestigd.

Artikel 2

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf april tweeduizend achttien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


