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nr. 219 476 van 4 april 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. VANCRAEYNEST

Avenue de Fidevoye 9

5530 YVOIR

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn, op

23 januari 2019 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 20 december 2018.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 20 februari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 maart 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de eerste verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL

loco advocaat P. VANCRAEYNEST, die tevens de tweede verzoekende partij vertegenwoordigt en van

attaché G. DESNYDER, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissingen

1.1. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van A.S. (verzoeker) als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Russisch staatsburger en moslim van Avaarse origine. U bent

geboren in Khasavyurt, Dagestan, op 30.01.1975. U woonde op prospekt Shamil tot 2006, waarna u met

uw familie verhuisde naar Yubileyny rayon. U woonde daar tot 2014. Daarna verkocht u dit huis en ging

u bij uw schoonmoeder wonen in een andere rayon van Khasavyurt. U woonde daar tot uw vertrek uit de

Russische Federatie. U bent getrouwd met A.K. (…) (O.V. X), een Russische staatsburger van

Tsjetsjeense origine, en jullie hebben samen één zoon, A.I. (…) (O.V. X), geboren in 2008 te
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Machatsjkala. U heeft nooit contact gehad met uw vader en uw moeder is aan een natuurlijke oorzaak

overleden in 2006.

Tussen 2002 en 2009 vond u geen werk in uw eigen regio en ging u vaak naar Rusland om wagens op

te halen en daarna te verkopen. In 2007 huwde u met uw Tsjetsjeense vrouw, A.K. (…), waarna er

etnische spanningen ontstonden tussen u en uw vrouw enerzijds en uw Tsjetsjeense en Avaarse

(schoon)familie anderzijds. U verklaart dat u omwille van die reden een ongeboren kind verloor in

datzelfde jaar. In de daaropvolgende jaren waren er veel ruzies, conflicten en werd er af en toe

gevochten. Beide families eisten namelijk dat jullie zouden scheiden. In 2008 werd jullie zoon, A.I. (…),

geboren. In 2010 begon u te werken als hoofd van het bewakingsbedrijf ‘Titanic’, later omgedoopt in

‘Mustang’. In 2010 geraakte u verwikkeld in een hevig gevecht waarbij uw wenkbrauw werd beschadigd.

In 2014 werd u wegens uw problemen genoodzaakt om uw huis te verkopen. Daarop ging u met uw

gezin inwonen bij uw schoonmoeder in ander wijk van Khasavyurt. In mei 2017 zijn er Tsjetsjenen van

de kant van uw vrouw bij u thuis langsgekomen en hebben ze uw vrouw en uw kind bedreigd. U was op

dat moment in Machatsjkala. Ze schoten ook uw hond op de binnenplaats dood. In juni en juli 2017 werd

u tweemaal door de politie opgeroepen. Tweemaal werd u aangehouden en gedurende drie dagen

mishandeld. Eind augustus 2017 heeft u Dagestan verlaten. U ging naar Moskou met de bus en van

daaruit nam u het vliegtuig richting Italië. Van daaruit kwam u verder met de bus naar België.

Ter staving van uw verzoek tot internationale bescherming legt u de volgende documenten neer: uw

origineel binnenlands paspoort, uw originele wapenvergunning, een document over uw werk (loon en

vakantiegeld), twee oproepingsbrieven, uw huwelijksakte, uw rijbewijs, de geboorteakte van uw zoon

Islam en een attest van de psycholoog. Uiteindelijk verklaarde u nog dat u video’s zou neerleggen, maar

het CGVS heeft deze niet mogen ontvangen. Uw vrouw legde de volgende documenten neer: haar

origineel binnenlandse paspoort, een kopie van haar geboorteakte en een kopie van uw geboorteakte.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen. Zo verklaarde u in het begin van uw onderhoud op het CGVS dat u

zich fysiek en mentaal in staat voelde om het interview te doen (CGVS man, p. 3). Bijgevolg werden er u

geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van onderhavige procedure

redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven

omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Volgens uw verklaringen vreest u vervolgd te worden door uw familie en uw schoonfamilie wegens het

feit dat u als Avaar met een Tsjetsjeense vrouw bent getrouwd. U baseert zich hiervoor op een jarenlang

conflict tussen jullie families. Na grondige analyse van uw verzoek tot internationale bescherming heeft

de Commissaris-generaal besloten dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees in de zin van de

Vluchtelingenconventie noch een risico op ernstige schade in uw hoofde aannemelijk te maken en dit

om onderstaande redenen.

Vooreerst heeft u nagelaten om bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) alle belangrijke elementen die

geleid hebben tot uw vertrek uit uw land van herkomst in het begin van uw asielprocedure bekend te

maken bij de Belgische asielinstanties. Zo heeft u nagelaten om twee convocatiebrieven en twee

vasthoudingen gedurende drie dagen door de politie te vermelden. Zo verklaarde u zelfs expliciet dat u

na de inval in jullie huis tussen mei en juni 2017 documenten heeft aangemaakt en u zo uw land heeft

verlaten (CGVS vragenlijst, vraag 3.5), terwijl deze convocaties en aanhoudingen dateren van juni en

juli 2017. Hoewel u op het moment van uw persoonlijk onderhoud bij de DVZ in het bezit was van beide

convocatiebrieven (CGVS man, p. 14-15), heeft u deze niet voorgelegd noch aangehaald. Ook op de

expliciete vraag of u ooit werd aangehouden of gearresteerd, antwoordde u negatief (CGVS vragenlijst,

vraag 3.1). Hoewel u daarenboven zelf verklaarde dat er met een opsluiting werd gedreigd (CGVS

vragenlijst, vraag 3.5), haalde u deze convocatiebrieven en uw eigen aanhoudingen gedurende drie

dagen niet spontaan aan en dit evenmin toen u werd gevraagd of u nog iets had toe te voegen

(CGVS vragenlijst, vraag 3.8). Gegeven uw kortdaagse vertrek uit uw land van herkomst na deze twee

brieven en uw twee aanhoudingen, is het bijzonder bevreemdend dat u deze elementen niet zou hebben

aangehaald bij de DVZ. Nochtans is het aan een verzoeker om internationale bescherming om de

Belgische asielinstanties in het begin van zijn asielprocedure van alle relevante en belangrijke

elementen die tot zijn vertrek uit zijn land van herkomst hebben geleid volledig, maar in het kort, op de

hoogte te stellen, wat in casu niet het geval is. Bijgevolg worden reeds grote vraagtekens geplaatst bij

de geloofwaardigheid van deze feiten.

Bovendien spreken zowel u als uw vrouw zich tegen over deze convocatiebrieven. Zo verklaart u dat u 2

à 3 dagen na het krijgen van uw eerste convocatiebrief hierop bent ingegaan (CGVS man, p. 15). Uw

vrouw daarentegen verklaart dat u reeds de dag na het krijgen van de brief hierop bent ingegaan (CGVS

vrouw, p. 7). Niet enkel spreken jullie elkaar tegen, ook zijn jullie verklaringen in strijd met de
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convocatiebrief die u in dit kader neerlegt. Zo werd deze uitgegeven op 9/6/2017 en wordt hierin

vermeld dat u op het politiekantoor werd verwacht op 13/6/2017, met andere woorden 4 dagen na het

versturen van de convocatie. Deze informatie is zowel in strijd met de verklaringen van uw vrouw,

namelijk dat u de volgende dag reeds op deze brief zou zijn ingegaan, als met uw verklaringen, namelijk

dat u pas 2 à 3 dagen na het ontvangen van deze brief hierop bent ingegaan. Gegeven deze

tegenstrijdigheid worden verdere twijfels geuit bij de geloofwaardigheid van deze aanhoudingen. Naast

het feit dat u zich tegenspreekt met uw vrouw over dit nochtans cruciale element, kunnen er

eveneens vragen worden gesteld bij de authenticiteit van deze door u neergelegde brieven. Zo zijn deze

oproepingsbrieven niet afgestempeld, noch werden zij voor ontvangst ondertekend. In deze context

dient te worden opgemerkt dat volgens informatie ter beschikking van het CGVS (en waarvan een kopie

werd toegevoegd aan uw administratieve dossier) er in uw land van herkomst een hoge graad van

corruptie heerst aangaande het verkrijgen van officiële documenten en dit voornamelijk voor het

verkrijgen van politieoproepingen, zoals in casu het geval. Gegeven bovenstaande wordt de

geloofwaardigheid van deze convocatiebrieven en daarop volgende aanhoudingen verder ondermijnd.

Naast het zich tegenspreken over deze aanhoudingen en oproepingsbrieven, zijn ook uw verklaringen

op het CGVS betreffende de inval van gewapende mannen in uw huis in mei 2017 in strijd met uw

verklaringen hierover bij de DVZ. Zo blijkt uit uw verklaringen bij de DVZ dat u tijdens deze inval zelf

aanwezig was in uw huis. U verklaarde namelijk dat ze [die mannen] het huis binnendrongen en dat u

naar buiten bent gegaan. Daar werd er opnieuw gesproken over een scheiding waarop er een ruzie

ontstond en u daarna door hen werd geslagen (CGVS vragenlijst man, vraag 3.5). Anderzijds blijkt

echter uit uw verklaringen op het CGVS dat enkel uw vrouw aanwezig zou zijn geweest en dat u zelf in

Machatsjkala was. Zo verklaarde u dat uw vrouw u na de inval had opgebeld met het nieuws. U

geconfronteerd met deze compleet tegenstrijdige verklaringen, antwoordt u dat uw verklaringen niet

correct vertaald werden. U geeft aan dat het absoluut onmogelijk is dat u op dat moment thuis zou zijn

geweest. U gezegd dat uw verklaringen u bij de DVZ werden voorgelezen in het Russisch en dat u

voor akkoord heeft getekend, antwoordt u dat het Rusissch een zeer rijke taal is en dat het een zeer

omvangrijke woordenschat heeft. U voegt toe dat u niet weet hoe alles werd vertaald (CGVS man, p.

14). Dit is echter geen afdoende verklaring voor dergelijke zwaarwichtige tegenstrijdigheid daar uw

eigen verklaringen u bij de DVZ in het Russisch werden voorgelezen en uit uw administratieve dossier

bleek dat u hier geen opmerkingen over had (CGVS vragenlijst). Dientengevolge wordt de

geloofwaardigheid van uw vermeende problemen wegens uw huwelijk verder ondermijnd.

In derde instantie wordt verder afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van deze feiten door de

volgende vaststelling. Zo namen u noch uw vrouw enige voorzorgsmaatregel na de eerste

oproepingsbrief en uw eerste aanhouding. Hoewel u verklaarde dat u door de politieagenten werd

geslagen op uw nieren, op uw buik en op uw achterhoofd, dat u in een cel werd vastgehouden en dat u

werd gefolterd om u bang te maken, is het onbegrijpelijk dat u na het krijgen van de tweede

convocatiebrief zich vrijwillig en zonder vraagtekens opnieuw bent gaan aanmelden bij diezelfde politie.

U geconfronteerd met uw vreemde en onlogische gedrag gegeven de risicovolle context – u had reeds

tien jaar problemen, u heeft familieleden bij de politie en u werd reeds de maand voordien opgeroepen,

vastgehouden en mishandeld –, antwoordt u dat u opnieuw met gemak zou worden vrijgelaten en dat u

niet bang was (CGVS man, p. 17). Gevraagd waar voor u het verschil lag tussen de eerste en de

tweede aanhouding, vertelt u een verhaal over uw legergenoot die onschuldig gedurende 20 jaar in de

gevangenis heeft gezeten. Dit antwoord is echter volledig naast de kwestie. Nogmaals dezelfde vraag

gesteld, antwoordt u dat ze u na de tweede oproeping bedreigden met het toestoppen van drugs (CGVS

man, p. 17). Het moge duidelijk zijn dat u geen verklaring kan bieden voor het feit dat u zich in de door u

geschetste context en omstandigheden vrijwillig een tweede maal bent gaan aanmelden bij de politie die

u reeds had mishandeld in verband met dezelfde problematiek. Gegeven het onaannemelijke karakter

van uw gedrag, wordt bijgevolg verder afbreuk gedaan aan uw vermeende problemen.

Ten vierde wordt de geloofwaardigheid van uw vermeende problemen volledig in de kiem gesmoord

door het feit dat u geen enkel idee heeft van met wie u gedurende al die jaren heeft gevochten. Van

iemand die omwille van dit conflict zijn land van herkomst met zijn gezin heeft verlaten zou minstens

verwacht kunnen worden dat hij toch zou weten met wie precies hij dan een conflict had. U deze vraag

gesteld, antwoordt u vooreerst dat de situatie met de tijd escaleerde gezien u niet wou toegeven (CGVS

man, p. 10). U antwoordde echter naast de kwestie. U deze vraag een tweede maal gesteld, antwoordt

u dat u vooral door de politie werd lastiggevallen en dat u met de familie van uw vrouw ook

onophoudelijke problemen had (CGVS man, p. 10-11). Gevraagd naar specifieke personen, antwoordt u

dat ze het allemaal waren. Wanneer u verklaart dat u tegen vier anderen had gevochten, komt u

wederom niet verder dan hen te bestempelen als verre familieleden die u niet kent (CGVS man, p. 11).

Nogmaals gevraagd met wie u specifiek problemen had, antwoordt u dat het altijd begon langs uw kant,

de kant van uw moeder. Maar wederom, behalve het vermelden van de naam A. (…), kan u niet

aangeven wie die mensen dan zijn (CGVS man, p. 11). Ook verder in het onderhoud slaagt u er niet in
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om deze mensen te benoemen en blijft u spreken in algemene termen (CGVS man, p. 12). Van iemand

die gedurende tien jaar constante problemen heeft gekend met zijn eigen familie en zijn schoonfamilie

en hierdoor geregeld in gevechten verwikkeld raakte, is het niet aannemelijk dat hij geen flauw idee zou

hebben van wie die mensen dan precies zouden zijn. Minstens zou kunnen worden verwacht dat u

hierover met uw vrouw zou hebben gesproken en dat u meer interesse aan de dag zou hebben gelegd

om meer te weten te komen over de problemen die geleid hebben tot uw vertrek uit uw land van

herkomst, wat in casu niet het geval is. Bijgevolg kan verder geen geloof worden gehecht aan uw

vermeende problemen.

Ten vijfde wordt de geloofwaardigheid verder ondermijnd door het feit dat zowel u als uw vrouw

onduidelijke en tegenstrijdige verklaringen afleggen over wanneer u precies gewond raakte aan uw

wenkbrauw. Vooreerst legt u zelf onduidelijke verklaringen af met betrekking tot wanneer u deze

verwonding effectief heeft opgelopen. Zo verklaart u dat u in 2010, 2007 of toch 2010 op uw voorhoofd

werd geslagen. In eenzelfde adem corrigeert u uzelf en verklaart u dat het in 2007 was (CGVS man, p.

11). Even later verklaart u dat u op de Dag van de Overwinning, op 9 mei 2010, werd geslagen. Na

verdere gedetailleerde bevraging over dit incident, blijkt dat u toen gewond raakte aan uw wenkbrauw.

Het feit dat u zelf dergelijke onduidelijke verklaringen aflegt met betrekking tot wanneer u gewond

raakte, nochtans een niet te onderschatten gebeurtenis, maakt dat er verdere twijfels worden geuit bij de

geloofwaardigheid van uw vermeende problemen. Daarnaast legt ook uw vrouw hierover onduidelijke

en tegenstrijdige verklaringen af. Zo werd uw vrouw vragen gesteld over het incident in 2007 en

antwoordde zij dat u daar een hoofdletsel heeft opgelopen (CGVS vrouw, p. 6). Meteen daarna wordt

uw vrouw gevraagd of zij iets zou weten van een incident op de Dag van de Overwinning in 2010,

waarop zij antwoordt van niet (CGVS vrouw, p. 6). Wanneer uw vrouw wordt geconfronteerd met het feit

dat u verklaarde dit letsel in 2010 te hebben opgelopen en zij daarentegen aangeeft dat dit resulteert

van een gevecht in 2007, reageert ze verontwaardigd en antwoordt ze dat zij in 2007 zelf problemen

had en dat het incident met uw wenkbrauw dateert van 2010 (CGVS vrouw, p. 8). Deze verklaring is

echter niet afdoende gegeven het feit dat haar deze vraag werd gesteld in een reeks vragen betreffende

het incident in 2007, met andere woorden de context wel degelijk duidelijk was, én dat zij niets wist van

een incident in 2010 (CGVS vouw, p. 6). Gegeven deze onduidelijke en tegenstrijdige verklaringen en

de niet afdoende verklaring hiervoor wordt bijgevolg verder afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid

van jullie problemen omwille van jullie huwelijk.

Gegeven bovenstaande bent u er niet in geslaagd om uw vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie

aannemelijk te maken. Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u de volgende

documenten voor: uw originele binnenlandse paspoort, uw originele wapenvergunning, een document

over uw werk (loon en vakantiegeld), twee oproepingsbrieven, uw rijbewijs, een attest van de

psycholoog, een document van het Rode Kuis en een verzoekschrift van uw advocaat. Uw vrouw legde

de volgende documenten voor: haar origineel binnenlands paspoort, jullie originele huwelijksakte, de

originele geboorteakte van jullie zoon, een kopie van haar geboorteakte en een kopie van uw

geboorteakte. Wat betreft uw binnenlands paspoort, uw rijbewijs, het paspoort van uw vrouw, jullie

huwelijksakte en de geboorteaktes van u, uw vrouw en jullie zoon, dient te worden opgemerkt dat deze

documenten louter betrekking hebben jullie identiteit en burgelijke stand. Met andere woorden kunnen

deze niets wijzigen aan bovenstaande analyse. Wat betreft uw wapenvergunning en het document van

uw werk, wordt opgemerkt dat deze louter aantoont dat u die functie heeft uitgeoefend. Verder heeft

dit echter geen betrekking op uw vermeende problemen en kunnen deze documenten dus ook niets

wijzigen aan bovenstaande analyse. Wat betreft het document van het Rode Kruis dient te worden

opgemerkt dat hierbij enkel wordt bevestigd dat u in België in het centrum van het Rode Kuis woont,

meer niet. Wat betreft het verzoekschrift van uw advocaat dient te worden opgemerkt dat de inhoud van

dit verzoekschrift, namelijk het argumenteren in het kader van de Dublinprocedure om de behandeling

van uw verzoek om internationale bescherming door België te laten doorgaan, werd ingewilligd en

verder geen betrekking heeft op uw vermeende problemen in uw land van herkomst. Bijgevolg wijzigt dit

document niets aan bovenstaande analyse. De door u neergelegde convocatiebrieven werden

hierboven reeds besproken (cf. supra). Wat betreft het attest van de psycholoog dient te worden

opgemerkt dat dit document enkel vermeldt wanneer u bij de psycholoog bent langsgeweest, meer niet.

Hierin wordt geen diagnose of objectieve vaststelling gedaan. Indien u uw psychologische toestand zou

willen aanhalen als verschoningsgrond voor bepaalde tegenstrijdige verklaringen, kan minstens

verwacht worden dat u zich uitgebreid zou laten onderzoeken door een psycholoog en dat u hier

uitgebreidere attesten van zou kunnen neerleggen, wat in casu niet het geval is. Bijgevolg kan ook dit

document niets wijzigen aan de bovenstaande analyse. Wat betreft de video’s die u zou neerleggen op

het CGVS, dient te worden opgemerkt dat het CGVS deze niet heeft mogen ontvangen. Daarenboven

gaf u reeds zelf aan dat u niet in deze video’s figureerde en dat deze betrekking hadden op het

algemene conflict tussen de Ingoesjen en de Tsjetsjenen (CGVS man, p. 9). Bijgevolg kunnen ook deze

video’s niets aan bovenstaande analyse wijzigen.
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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 rebellenbeweging die reeds meerdere jaren

als het Emiraat van de Kaukasus bekend stond, maar verder versnipperd raakt door afsplitsingen van

groepen die zich achter IS scharen en waarvan een deel ook is uitgeweken naar Syrië. De slagkracht

van de rebellengroepen blijft daardoor beperkt en neemt de vorm aan van 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 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 Dagestan aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet is.

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.”

1.2. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van A.K. (verzoekster) als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Russisch staatsburger en een moslima van Tsjetsjeense origine. U

bent geboren op 28 maart 1983 te Khasavyurt, Dagestan. U bent getrouwd met A.S. (…) (O.V.

8.514.726), van Avaarse origine, en u bent de moeder van A.I. (…) (O.V. 8.514.726). Ondertussen bent

u zwanger van uw tweede kind. De voorziene bevallingsdatum is 6 januari 2019. U verklaart dat u lijdt

aan enkele medische aandoeningen zoals een hartperforatie, migraine, het syndroom van Raynaud en

dat u beschadigde knieën heeft. U verklaart echter dat deze elementen geen reden zijn waardoor u

vandaag niet zou kunnen terugkeren naar de Russische Federatie.

Op jonge leeftijd stierf uw moeder en uw vader hertrouwde met een andere vrouw. U werd opgevoed

door uw tante. U ging tot het achtste leerjaar naar school. U woonde bij uw tante in Khasavyurt tot uw

huwelijk in 2007. Daarna ging u samen wonen met uw huidige man in een andere wijk van Khasavyurt

tot in 2014. Sinds uw huwelijk met uw Avaarse man ontstonden er etnische spanningen tussen u en uw

man enerzijds en uw familie en schoonfamilie anderzijds. Toen u in één van de vele gevechten tussen

uw man en zijn (schoon)familie probeerde tussen te komen, werd u op de grond gegooid en verloor uw

ten gevolge hiervan in 2007 uw ongeboren kind. U verklaart dat er constante spanningen waren.

Hierdoor werden u en uw man in 2014 gedwongen om het huis te verlaten. U ging daarop opnieuw bij

uw tante inwonen. Op 15 mei 2017 kwamen er vijf mannen naar uw huis, op zoek naar uw man die er

op dat moment niet was. Bij het naar buiten gaan schoten ze uw hond dood op de binnenplaats. In juni

en juli 2017 werd uw man tweemaal geconvoceerd door de politie en tweemaal werd hij gedurende drie

dagen aangehouden en gefolterd. U verliet Dagestan samen met uw man eind augustus 2017. U ging

met uw gezin naar Moskou met de bus en van daaruit nam u het vliegtuig richting Italië. U bereikte

België via de bus. U diende een verzoek in om internationale bescherming op 9 oktober 2017.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u de volgende documenten neer: uw

origineel binnenlands paspoort, een kopie van uw geboorteakte en een kopie van de geboorteakte van

uw man. Uw man legde de volgende documenten neer: zijn origineel binnenlands paspoort, zijn

originele wapenvergunning, een document over zijn werk (loon en vakantiegeld), twee

oproepingsbrieven, jullie originele huwelijksakte, zijn rijbewijs, de originele geboorteakte van jullie zoon
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I. (…) en een attest van de psycholoog. Hij verklaarde nog video's neer te zullen leggen, maar het

CGVS heeft deze niet mogen ontvangen.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen. Hoewel u op het moment van het onderhoud reeds enkele maanden

zwanger was, gaf u aan dat u uiteindelijk wel in staat was om het interview te voltrekken. U verklaarde

niet recht te kunnen blijven zitten en daarvoor werd u de mogelijkheid gegeven tijdens het onderhoud

om rond te wandelen. Verder is nergens doorheen het interview gebleken dat u niet in staat zou zijn

geweest om het interview te voltrekken. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen

verleend, aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden

aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden

kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Uit uw verklaringen blijkt dat u vervolging vreest in omwille van dezelfde redenen die reeds door uw

man, A.S. (…) (O.V. 8.514.726), werden aangehaald, namelijk jullie problemen wegens jullie

interetnische huwelijk (CGVS vrouw, p. 4). Wat betreft deze feiten (u baseert zich op de jarenlange

etnische spanningen tussen u en uw man enerzijds en uw familie en schoonfamilie anderzijds) kan

gewezen worden op het volgende. Gezien in het kader van de asielaanvraag van uw man wat dit betreft

door het Commissariaat-generaal beslist werd dat hem de status van vluchteling of subsidiaire

bescherming niet kan worden toegekend, kan in uw hoofde evenmin besloten worden tot het bestaan

van een gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico

op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Voor een uitgebreide weergave van de elementen op basis waarvan de beslissing over uw man is

genomen, dient verwezen te worden naar de beslissing van deze laatste:

“Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen. Zo verklaarde u in het begin van uw onderhoud op het CGVS dat u

zich fysiek en mentaal in staat voelde om het interview te doen (CGVS man, p. 3). Bijgevolg werden er u

geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van onderhavige procedure

redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven

omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Volgens uw verklaringen vreest u vervolgd te worden door uw familie en uw schoonfamilie wegens het

feit dat u als Avaar met een Tsjetsjeense vrouw bent getrouwd. U baseert zich hiervoor op een jarenlang

conflict tussen jullie families. Na grondige analyse van uw verzoek tot internationale bescherming heeft

de Commissaris-generaal besloten dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees in de zin van de

Vluchtelingenconventie noch een risico op ernstige schade in uw hoofde aannemelijk te maken en dit

om onderstaande redenen.

Vooreerst heeft u nagelaten om bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) alle belangrijke elementen die

geleid hebben tot uw vertrek uit uw land van herkomst in het begin van uw asielprocedure bekend te

maken bij de Belgische asielinstanties. Zo heeft u nagelaten om twee convocatiebrieven en twee

vasthoudingen gedurende drie dagen door de politie te vermelden. Zo verklaarde u zelfs expliciet dat u

na de inval in jullie huis tussen mei en juni 2017 documenten heeft aangemaakt en u zo uw land heeft

verlaten (CGVS vragenlijst, vraag 3.5), terwijl deze convocaties en aanhoudingen dateren van juni en

juli 2017. Hoewel u op het moment van uw persoonlijk onderhoud bij de DVZ in het bezit was van beide

convocatiebrieven (CGVS man, p. 14-15), heeft u deze niet voorgelegd noch aangehaald. Ook op de

expliciete vraag of u ooit werd aangehouden of gearresteerd, antwoordde u negatief (CGVS vragenlijst,

vraag 3.1). Hoewel u daarenboven zelf verklaarde dat er met een opsluiting werd gedreigd (CGVS

vragenlijst, vraag 3.5), haalde u deze convocatiebrieven en uw eigen aanhoudingen gedurende drie

dagen niet spontaan aan en dit evenmin toen u werd gevraagd of u nog iets had toe te voegen

(CGVS vragenlijst, vraag 3.8). Gegeven uw kortdaagse vertrek uit uw land van herkomst na deze twee

brieven en uw twee aanhoudingen, is het bijzonder bevreemdend dat u deze elementen niet zou hebben

aangehaald bij de DVZ. Nochtans is het aan een verzoeker om internationale bescherming om de

Belgische asielinstanties in het begin van zijn asielprocedure van alle relevante en belangrijke

elementen die tot zijn vertrek uit zijn land van herkomst hebben geleid volledig, maar in het kort, op de

hoogte te stellen, wat in casu niet het geval is. Bijgevolg worden reeds grote vraagtekens geplaatst bij

de geloofwaardigheid van deze feiten.

Bovendien spreken zowel u als uw vrouw zich tegen over deze convocatiebrieven. Zo verklaart u dat u 2

à 3 dagen na het krijgen van uw eerste convocatiebrief hierop bent ingegaan (CGVS man, p. 15). Uw

vrouw daarentegen verklaart dat u reeds de dag na het krijgen van de brief hierop bent ingegaan (CGVS
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vrouw, p. 7). Niet enkel spreken jullie elkaar tegen, ook zijn jullie verklaringen in strijd met de

convocatiebrief die u in dit kader neerlegt. Zo werd deze uitgegeven op 9/6/2017 en wordt hierin

vermeld dat u op het politiekantoor werd verwacht op 13/6/2017, met andere woorden 4 dagen na het

versturen van de convocatie. Deze informatie is zowel in strijd met de verklaringen van uw vrouw,

namelijk dat u de volgende dag reeds op deze brief zou zijn ingegaan, als met uw verklaringen, namelijk

dat u pas 2 à 3 dagen na het ontvangen van deze brief hierop bent ingegaan. Gegeven deze

tegenstrijdigheid worden verdere twijfels geuit bij de geloofwaardigheid van deze aanhoudingen. Naast

het feit dat u zich tegenspreekt met uw vrouw over dit nochtans cruciale element, kunnen er

eveneens vragen worden gesteld bij de authenticiteit van deze door u neergelegde brieven. Zo zijn deze

oproepingsbrieven niet afgestempeld, noch werden zij voor ontvangst ondertekend. In deze context

dient te worden opgemerkt dat volgens informatie ter beschikking van het CGVS (en waarvan een kopie

werd toegevoegd aan uw administratieve dossier) er in uw land van herkomst een hoge graad van

corruptie heerst aangaande het verkrijgen van officiële documenten en dit voornamelijk voor het

verkrijgen van politieoproepingen, zoals in casu het geval. Gegeven bovenstaande wordt de

geloofwaardigheid van deze convocatiebrieven en daarop volgende aanhoudingen verder ondermijnd.

Naast het zich tegenspreken over deze aanhoudingen en oproepingsbrieven, zijn ook uw verklaringen

op het CGVS betreffende de inval van gewapende mannen in uw huis in mei 2017 in strijd met uw

verklaringen hierover bij de DVZ. Zo blijkt uit uw verklaringen bij de DVZ dat u tijdens deze inval zelf

aanwezig was in uw huis. U verklaarde namelijk dat ze [die mannen] het huis binnendrongen en dat u

naar buiten bent gegaan. Daar werd er opnieuw gesproken over een scheiding waarop er een ruzie

ontstond en u daarna door hen werd geslagen (CGVS vragenlijst man, vraag 3.5). Anderzijds blijkt

echter uit uw verklaringen op het CGVS dat enkel uw vrouw aanwezig zou zijn geweest en dat u zelf in

Machatsjkala was. Zo verklaarde u dat uw vrouw u na de inval had opgebeld met het nieuws. U

geconfronteerd met deze compleet tegenstrijdige verklaringen, antwoordt u dat uw verklaringen niet

correct vertaald werden. U geeft aan dat het absoluut onmogelijk is dat u op dat moment thuis zou zijn

geweest. U gezegd dat uw verklaringen u bij de DVZ werden voorgelezen in het Russisch en dat u

voor akkoord heeft getekend, antwoordt u dat het Rusissch een zeer rijke taal is en dat het een zeer

omvangrijke woordenschat heeft. U voegt toe dat u niet weet hoe alles werd vertaald (CGVS man, p.

14). Dit is echter geen afdoende verklaring voor dergelijke zwaarwichtige tegenstrijdigheid daar uw

eigen verklaringen u bij de DVZ in het Russisch werden voorgelezen en uit uw administratieve dossier

bleek dat u hier geen opmerkingen over had (CGVS vragenlijst). Dientengevolge wordt de

geloofwaardigheid van uw vermeende problemen wegens uw huwelijk verder ondermijnd.

In derde instantie wordt verder afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van deze feiten door de

volgende vaststelling. Zo namen u noch uw vrouw enige voorzorgsmaatregel na de eerste

oproepingsbrief en uw eerste aanhouding. Hoewel u verklaarde dat u door de politieagenten werd

geslagen op uw nieren, op uw buik en op uw achterhoofd, dat u in een cel werd vastgehouden en dat u

werd gefolterd om u bang te maken, is het onbegrijpelijk dat u na het krijgen van de tweede

convocatiebrief zich vrijwillig en zonder vraagtekens opnieuw bent gaan aanmelden bij diezelfde politie.

U geconfronteerd met uw vreemde en onlogische gedrag gegeven de risicovolle context – u had reeds

tien jaar problemen, u heeft familieleden bij de politie en u werd reeds de maand voordien opgeroepen,

vastgehouden en mishandeld –, antwoordt u dat u opnieuw met gemak zou worden vrijgelaten en dat u

niet bang was (CGVS man, p. 17). Gevraagd waar voor u het verschil lag tussen de eerste en de

tweede aanhouding, vertelt u een verhaal over uw legergenoot die onschuldig gedurende 20 jaar in de

gevangenis heeft gezeten. Dit antwoord is echter volledig naast de kwestie. Nogmaals dezelfde vraag

gesteld, antwoordt u dat ze u na de tweede oproeping bedreigden met het toestoppen van drugs (CGVS

man, p. 17). Het moge duidelijk zijn dat u geen verklaring kan bieden voor het feit dat u zich in de door u

geschetste context en omstandigheden vrijwillig een tweede maal bent gaan aanmelden bij de politie die

u reeds had mishandeld in verband met dezelfde problematiek. Gegeven het onaannemelijke karakter

van uw gedrag, wordt bijgevolg verder afbreuk gedaan aan uw vermeende problemen.

Ten vierde wordt de geloofwaardigheid van uw vermeende problemen volledig in de kiem gesmoord

door het feit dat u geen enkel idee heeft van met wie u gedurende al die jaren heeft gevochten. Van

iemand die omwille van dit conflict zijn land van herkomst met zijn gezin heeft verlaten zou minstens

verwacht kunnen worden dat hij toch zou weten met wie precies hij dan een conflict had. U deze vraag

gesteld, antwoordt u vooreerst dat de situatie met de tijd escaleerde gezien u niet wou toegeven (CGVS

man, p. 10). U antwoordde echter naast de kwestie. U deze vraag een tweede maal gesteld, antwoordt

u dat u vooral door de politie werd lastiggevallen en dat u met de familie van uw vrouw ook

onophoudelijke problemen had (CGVS man, p. 10-11). Gevraagd naar specifieke personen, antwoordt u

dat ze het allemaal waren. Wanneer u verklaart dat u tegen vier anderen had gevochten, komt u

wederom niet verder dan hen te bestempelen als verre familieleden die u niet kent (CGVS man, p. 11).

Nogmaals gevraagd met wie u specifiek problemen had, antwoordt u dat het altijd begon langs uw kant,

de kant van uw moeder. Maar wederom, behalve het vermelden van de naam A. (…), kan u niet



RvV X - Pagina 8

aangeven wie die mensen dan zijn (CGVS man, p. 11). Ook verder in het onderhoud slaagt u er niet in

om deze mensen te benoemen en blijft u spreken in algemene termen (CGVS man, p. 12). Van iemand

die gedurende tien jaar constante problemen heeft gekend met zijn eigen familie en zijn schoonfamilie

en hierdoor geregeld in gevechten verwikkeld raakte, is het niet aannemelijk dat hij geen flauw idee zou

hebben van wie die mensen dan precies zouden zijn. Minstens zou kunnen worden verwacht dat u

hierover met uw vrouw zou hebben gesproken en dat u meer interesse aan de dag zou hebben gelegd

om meer te weten te komen over de problemen die geleid hebben tot uw vertrek uit uw land van

herkomst, wat in casu niet het geval is. Bijgevolg kan verder geen geloof worden gehecht aan uw

vermeende problemen.

Ten vijfde wordt de geloofwaardigheid verder ondermijnd door het feit dat zowel u als uw vrouw

onduidelijke en tegenstrijdige verklaringen afleggen over wanneer u precies gewond raakte aan uw

wenkbrauw. Vooreerst legt u zelf onduidelijke verklaringen af met betrekking tot wanneer u deze

verwonding effectief heeft opgelopen. Zo verklaart u dat u in 2010, 2007 of toch 2010 op uw voorhoofd

werd geslagen. In eenzelfde adem corrigeert u uzelf en verklaart u dat het in 2007 was (CGVS man, p.

11). Even later verklaart u dat u op de Dag van de Overwinning, op 9 mei 2010, werd geslagen. Na

verdere gedetailleerde bevraging over dit incident, blijkt dat u toen gewond raakte aan uw wenkbrauw.

Het feit dat u zelf dergelijke onduidelijke verklaringen aflegt met betrekking tot wanneer u gewond

raakte, nochtans een niet te onderschatten gebeurtenis, maakt dat er verdere twijfels worden geuit bij de

geloofwaardigheid van uw vermeende problemen. Daarnaast legt ook uw vrouw hierover onduidelijke

en tegenstrijdige verklaringen af. Zo werd uw vrouw vragen gesteld over het incident in 2007 en

antwoordde zij dat u daar een hoofdletsel heeft opgelopen (CGVS vrouw, p. 6). Meteen daarna wordt

uw vrouw gevraagd of zij iets zou weten van een incident op de Dag van de Overwinning in 2010,

waarop zij antwoordt van niet (CGVS vrouw, p. 6). Wanneer uw vrouw wordt geconfronteerd met het feit

dat u verklaarde dit letsel in 2010 te hebben opgelopen en zij daarentegen aangeeft dat dit resulteert

van een gevecht in 2007, reageert ze verontwaardigd en antwoordt ze dat zij in 2007 zelf problemen

had en dat het incident met uw wenkbrauw dateert van 2010 (CGVS vrouw, p. 8). Deze verklaring is

echter niet afdoende gegeven het feit dat haar deze vraag werd gesteld in een reeks vragen betreffende

het incident in 2007, met andere woorden de context wel degelijk duidelijk was, én dat zij niets wist van

een incident in 2010 (CGVS vouw, p. 6). Gegeven deze onduidelijke en tegenstrijdige verklaringen en

de niet afdoende verklaring hiervoor wordt bijgevolg verder afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid

van jullie problemen omwille van jullie huwelijk.

Gegeven bovenstaande bent u er niet in geslaagd om uw vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie

aannemelijk te maken. Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u de volgende

documenten voor: uw originele binnenlandse paspoort, uw originele wapenvergunning, een document

over uw werk (loon en vakantiegeld), twee oproepingsbrieven, uw rijbewijs, een attest van de

psycholoog, een document van het Rode Kuis en een verzoekschrift van uw advocaat. Uw vrouw legde

de volgende documenten voor: haar origineel binnenlands paspoort, jullie originele huwelijksakte, de

originele geboorteakte van jullie zoon, een kopie van haar geboorteakte en een kopie van uw

geboorteakte. Wat betreft uw binnenlands paspoort, uw rijbewijs, het paspoort van uw vrouw, jullie

huwelijksakte en de geboorteaktes van u, uw vrouw en jullie zoon, dient te worden opgemerkt dat deze

documenten louter betrekking hebben jullie identiteit en burgelijke stand. Met andere woorden kunnen

deze niets wijzigen aan bovenstaande analyse. Wat betreft uw wapenvergunning en het document van

uw werk, wordt opgemerkt dat deze louter aantoont dat u die functie heeft uitgeoefend. Verder heeft

dit echter geen betrekking op uw vermeende problemen en kunnen deze documenten dus ook niets

wijzigen aan bovenstaande analyse. Wat betreft het document van het Rode Kruis dient te worden

opgemerkt dat hierbij enkel wordt bevestigd dat u in België in het centrum van het Rode Kuis woont,

meer niet. Wat betreft het verzoekschrift van uw advocaat dient te worden opgemerkt dat de inhoud van

dit verzoekschrift, namelijk het argumenteren in het kader van de Dublinprocedure om de behandeling

van uw verzoek om internationale bescherming door België te laten doorgaan, werd ingewilligd en

verder geen betrekking heeft op uw vermeende problemen in uw land van herkomst. Bijgevolg wijzigt dit

document niets aan bovenstaande analyse. De door u neergelegde convocatiebrieven werden

hierboven reeds besproken (cf. supra). Wat betreft het attest van de psycholoog dient te worden

opgemerkt dat dit document enkel vermeldt wanneer u bij de psycholoog bent langsgeweest, meer niet.

Hierin wordt geen diagnose of objectieve vaststelling gedaan. Indien u uw psychologische toestand zou

willen aanhalen als verschoningsgrond voor bepaalde tegenstrijdige verklaringen, kan minstens

verwacht worden dat u zich uitgebreid zou laten onderzoeken door een psycholoog en dat u hier

uitgebreidere attesten van zou kunnen neerleggen, wat in casu niet het geval is. Bijgevolg kan ook dit

document niets wijzigen aan de bovenstaande analyse. Wat betreft de video’s die u zou neerleggen op

het CGVS, dient te worden opgemerkt dat het CGVS deze niet heeft mogen ontvangen. Daarenboven

gaf u reeds zelf aan dat u niet in deze video’s figureerde en dat deze betrekking hadden op het
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algemene conflict tussen de Ingoesjen en de Tsjetsjenen (CGVS man, p. 9). Bijgevolg kunnen ook deze

video’s niets aan bovenstaande analyse wijzigen.

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 rebellenbeweging die reeds meerdere jaren

als het Emiraat van de Kaukasus bekend stond, maar verder versnipperd raakt door afsplitsingen van

groepen die zich achter IS scharen en waarvan een deel ook is uitgeweken naar Syrië. De slagkracht

van de rebellengroepen blijft daardoor beperkt en neemt de vorm aan van 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 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 Dagestan aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet is.”

Volledigheidshalve dient het volgende te worden opgemerkt. U verklaart te lijden aan migraine en het

syndroom van Raynaud. Daarnaast werd u vroeger geopereerd aan uw hart wegens een hartperforatie

en heeft u ook beschadigde knieën. U verklaart dat deze elementen geen reden zijn waarom u vandaag

niet terug zou kunnen naar de Russiche Federatie (CGVS vrouw, p. 3). Het feit dat ook uw zoon aan

medische aandoeningen lijdt, is voor u geen reden waarom u niet zou kunnen terugkeren naar uw land

van herkomst (CGVS vrouw, p. 3). Bovendien moet in dit verband worden opgemerkt dat de door u

aangehaalde medische problemen geen verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van

het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria

vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. Voor de beoordeling

van medische elementen wordt verwezen naar een andere procedure, namelijk een aanvraag voor een

machtiging tot verblijf gericht aan de Staatssecretaris of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van

de wet van 15 december 1980.

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.”

2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoekende partijen beroepen zich in hun eerste en tevens enige middel op de schending van de

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

bestuurshandelingen, de artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980

(Vreemdelingenwet), artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, van “de wettelijkheid

van de beslissingen betreffende de hoedanigheid van vluchteling en de status van subsidiaire

bescherming” en van artikel 3 van het EVRM.

Verzoekende partijen gaan vooreerst in op de ontvangen convocaties. In dit kader stellen zij:

“Dat verzoeker tijdens zijn verhoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken slechts verklaarde dat hij met

opsluiting werd bedreigd.

Dat verzoeker deze elementen niet zal indienen en deze pas later zal meedelen.

Dat hij, ondanks de vragen die hem werden gesteld, de zaken zo kort en eenvoudig mogelijk wou

uitleggen, zoals het hem gevraagd werd.
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Dat hem uitdrukkelijk werd verklaard dat hij nadien door het CGVS zou worden verhoord en dat hij zich

dan uitvoeriger zou kunnen uitleggen.

Dat hij dus niet dacht dat hij voor de Dienst Vreemdelingenzaken al het geheel van de asielmotieven

moest uiteenzetten en alle documenten moest indienen.

Dat hij het trouwens zelf zal verklaren tijdens zijn verhoor door de behandelende ambtenaar.

Dat men zo kan lezen dat

(…)

Overwegende dat verzoekster vervolgens verklaart dat verzoeker zich de dag na de ontvangst van de

brief bij de politie aanmeldde, terwijl verzoeker meldt dat hij zich pas 2 à 3 dagen na de ontvangst van

de brief naar de politie begaf.

Dat de convocaties echter melding maken van het feit dat verzoeker zich de4de dag volgende op de

datum van de opstelling moest aanmelden.

Dat de convocatie zo van 09 juni 2017 is gedateerd en dat verzoeker zich op 13 juni 2017 bij de politie

moest aanmelden.

Dat er dus geen enkele tegenstrijdigheid bestaat.

Dat verzoeker zich vast op de 3de dag volgende op de datum van de ontvangst van de brief aanmeldde.

Dat hij de brief echter niet op 9 juni, maar wel op 10 juni ontving.

Dat er dus geen enkele tegenstrijdigheid bestaat.

Dat hij zich, zoals overeengekomen, op 13 juni aanmeldde, zoals hij het tijdens zijn verhoor door de

behandelende ambtenaar verklaarde « Wanneer bent u gegaan naar de politie? 13e juni. Eerste maand

na mei. » (CGVS Mr 15/20).

Dat verzoekster kennelijk gestrest en verloren, niets anders zegt, en verklaart dat : « Wanneer is hij

gegaan? Ik denk de volgende dag, of misschien de tweede of derde dag. »(CGVSMw. 7/11).

Overwegende dat tegenpartij de authenticiteit van het document ook in twijfel trekt, waarop geen enkele

stempel staat en die voor ontvangst niet is ondertekend.

Dat gezien het om het exemplaar van verzoeker gaat, deze duidelijk niet voor ontvangst ondertekend is.

Dat deze handtekening zich op het exemplaar van de wijkagent bevindt, die het heeft bijgehouden om

aan te tonen dat hij verzoeker geldig convoceerde.

Dat verzoeker zij eigen exemplaar voor ontvangst niet ging ondertekenen...

Dat het louter ontbreken van de stempel niet toestaat de authenticiteit van de convocatie in twijfel te

trekken, naar het voorbeeld van de algemene informatie wat betreft het land van herkomst.

Dat de vaste rechtspraak van deze Rechtsmacht beweert dat, indien deze informatie erkend en

aangetoond zijn, deze hoogstens de bewijskracht van het document kunnen verminderen, maar de

bewijskracht ervan niet kunnen opheffen.

Dat dus blijkt dat de vrees van verzoekers hieromtrent duidelijk geloofwaardig is en op zijn minst de

nietigverklaring van de bestreden beslissing rechtvaardigt.

Dat tegenpartij bovendien geenszins in twijfel trekt dat verzoeker door de politiediensten gedurende

meerdere dagen werd gedetineerd en in elkaar werd geslagen.”

Vervolgens gaan verzoekende partijen in op de gebeurtenissen in mei 2017. Zij betogen:

“Overwegende dat tegenpartij noteert dat verzoeker bij de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde aanwezig te zijn tijdens de aanval in mei 2017 van zijn

woning door gewapende personen.

Dat verzoeker tijdens zijn verhoor door tegenpartij verklaart dat hij niet

aanwezig was en het trouwens niet kon zijn, gezien hij zich op dat ogenblik te

MACHAT S JKAL A bevond.

Dat verzoekster steeds beweerde dat verzoeker niet thuis was « Wat was uw

man aan het doen? Hij was niet thuis, hij was toen in Machatsjkala". (CGVS Mevr. 6 11).

Dat verzoeker duidelijk niet verstond wat er tijdens het verhoor bij de Dienst

Vreemdelingenzaken gebeurde.

Dat hij tijdens zijn verhoor door tegenpartij duidelijk vermeldt dat hij op dat

ogenblik niet aanwezig was « Ik ging toen voor mijn werk naar een andere republiek, ik was

er niet ' » (CGVS Mr. 13/20).

Dat dit enig element niet toestaat de geloofwaardigheid van verzoeker in

twijfel te trekken.

Dat deze zich op het ogenblik van de feiten duidelijk niet thuis bevond.

Dat tegenpartij, die het tegenovergestelde beweert, de in het middel beoogde

beschikkingen duidelijk schendt.”

Omtrent het gegeven dat verzoeker zich na de tweede convocatie opnieuw ging aanmelden bij de

politie, doen verzoekende partijen gelden:
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“Dat verzoeker aan tegenpartij verklaarde dat hij zich zonder vrees bij de politiediensten begaf, voor

zover deze laatsten hem de maand tevoren op uiterste beleefde en hoffelijke manier hadden vrijgelaten

ondanks wat zij hem hadden aangedaan.

Dat verzoeker, rekening houdend met dit context, dus vermeldde dat hij niet vreesde door hen te

worden vervolgd en dat hij zich spontaan bij de politiediensten aanmeldde.”

Vervolgens wijzen verzoekende partijen op de verklaringen die verzoeker bij het CGVS aflegde.

Betreffende de personen waarmee verzoeker conflicten had, voeren verzoekende partijen aan:

“Overwegende dat verzoeker niet weet wie hem precies als doelwit neemt en verantwoordelijk is voor de

vervolgingen waarvan hij het slachtoffer is.

Dat verzoeker, zoals hij het aangaf (CGVS Mr. 10-11/20), zowel met de leden van zijn familie als met

zijn schoonfamilie duidelijk problemen ondervond.

Dat de maatschappij, de gemengde huwelijken tussen Tatars en Tsjetsjenen met geweld verwerpen,

zoals de video's die verzoeker indiende het trouwens aantonen.

Dat er voortdurend conflicten zijn.

Dat de vervolgingen dus niet alleen van de - soms verre familie - van verzoekers uitgaan, maar ook van

andere onbekende personen, die cultureel en sociaal gezien tegen dit huwelijk zijn.

Dat het voor verzoeker dus uiterst moeilijk is om de personen te noemen die deze vervolgingen

veroorzaken.”

Met betrekking tot het moment waarop verzoeker zijn kwetsuur opliep, geven verzoekende partijen aan:

“Dat verzoeker dus duidelijk verklaart dat hij in 2010 werd gekwetst.

Dat als hij nadien van het jaar 2007 spreekt, het om reden van het huwelijk van zijn ouders is.

Dat zij in 2007 huwden, dat de problemen op dit tijdstip begonnen en dat zij dan door verschillende

personen of groepen werden getroffen.

Dat verzoeker zo verklaart vanaf 2007 regelmatig het slachtoffer van slagen te zijn geweest, namelijk

door leden van hun respectievelijke families, maar ook door onbekenden om reden van de hierboven

vermelde context.

Dat de verklaringen van deze laatste tijdens zijn verhoor door tegenpartij dus enigszins onduidelijk

konden zijn, zoals de psycholoog het noteert in haar getuigschrift ingediend door verzoekers.

Dat dit geenszins toestaat de vrees voor vervolging van verzoeker in twijfel te

trekken.

Dat hij bovendien gedurende 10 jaar mishandeld, beledigd en geslagen werd, wat de uitleg van al deze

traumatiserende gebeurtenissen nog moeilijker maakt.”

Verzoekende partijen gaan vervolgens in op de veiligheidssituatie in Dagestan. Zij betogen:

“Overwegende dat "La violence du conflit daghestanais se traduit aussi par le recours aux attentats-

suicides, déjà pratiqués en Tchétchénie et qui sont souvient commis par des femmes,

Dat zo « Dagestan, the largest republic of the north Caucasus, can best be described in negative

superlatives. It is probably the most violent spot in the entire Russian Fédération ».

Dat « Plusieurs analystes s'accordent à dire que le conflit au Daghestan est loin d'être fini »?

Dat de acties van de Islamitische staat zich bij het al bestaand conflict in DAGESTAN voegen.

Dat zo nieuw aanslagen worden begaan.

Overwegende dat "The United Kingdom Upper Tribunal (UKUT) considère que les bombes ou les tirs "

'can properly be regarded as indiscriminate in the sense that, albeit they may have specific or general

targets, they inevitably expose the ordinary civilian who happens to be at the scene to what has been

described in argument as collateral damage. The means adopted may be bombs, which can affect

others besides the target, or shootings, which produce a lesser but nonetheless real risk of collateral

damage ".

Dat de Rechtbank het volgende voorbeeld geeft uthe explosions of bombs in crowded places such as

markets or where religious processions or gatherings are taking place "

Dat dit precies overeenstemt met de aanslagen die in DAGESTAN worden

begaan.

Dat zo " Un combattant « a actionné sa ceinture d'explosifs à un barrage de police au Daghestan »,

s'est félicité l'EI dans un communiqué publié en arabe. L'organisation djihadiste, qui a menacé la Russie

dans plusieurs vidéos et revendiqué l'attentat contre l'avion de touristes russes dans le Sinaï, le 31

octobre 2015, avec 224 passagers et membres d'équipage, entend le faire savoir : elle a bien,

désormais, un pied sur son territoire. »

Dat « the Republic of Dagestan has become the epicenter of extremist-Muslim terrorism in Russia. »

Dat de bevolking aan ernstige schendingen van de Mensenrechten lijdt.
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Dat deze schendingen niet alleen door de Islamitische staat worden begaan, maar ook door de

nationale overheden.

Dat zo "Respondents also expressed clear views about human rights violations as cause and symptom

of instability: 49 percent complained that state organs violated the "right to protection of life", while 29

percent felt that the "right to protection against arbitrary arrest" was ignored. »

Dat « The numbered local residents, the woman continues, were used as human shields, and were sent

out to enter empty apartments suspected of being used by terrorists. Other locals have similarly

emotional tales to share. However, local residents are angered most of ail by the rough conduct of the

military and security personnel, who damaged their property, threw their furniture out into the street, left

graffiti on the walls and knife scratches on the doors. »

Dat verzoekers door de Staat als islamieten beschouwd werden.

Dat hun problemen hiermee verbonden zijn.

Dat deze elementen bewijzen dat de veiligheidssituatie in DAGESTAN rampzalig is, dat de slachtoffers

van dit intern conflict burgers zijn.

Dat het criteria van willekeurig geweld die naar de impact van het conflict op de burgers verwijst

uiteraard vervuld is.

Dat tegenpartij weet dat de veiligheidssituatie in DAGESTAN uiterst verontrustend blijft.

Dat verzoekers ertoe dwingen naar hun land van herkomst terug te keren bijgevolg artikel 3 van het

EVRM schendt.”

Verzoekende partijen voeren tot slot nog aan dat de medische toestand in Dagestan rampzalig is, dat de

staat kampt met ernstige corruptieproblemen en dat de toegang tot de gezondheidszorg daardoor wordt

belet. Zij stellen dat “het criterium van willekeurig geweld die naar de toegang tot de

gezondheidszorgen en de hygiëne verwijst dus duidelijk bereikt wordt.

Dat de Staat hier eveneens niet in staat is om een toegang tot de gezondheidszorgen en de hygiëne te

verzekeren.

Dat tegenpartij nochtans niet onkundig kan zijn van de uiterste onzekere medische situatie waarin

verzoekster zich bevindt.

Dat haar in die omstandigheden ertoe dwingen naar haar land van herkomst

terug te keren de in het middel beoogde beschikkingen schendt.”

2.2. Verzoekende partijen vragen gelet op het voorgaande om aan hen de vluchtelingenstatus of de

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Minstens verzoeken zij om de bestreden beslissingen te

vernietigen en de zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen.

2.3. Ter staving van hun betoog, voegen verzoekende partijen een aantal persartikels bij het

verzoekschrift (bijlagen 3-9).

3. Beoordeling van de zaak

3.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, 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. De motieven ten grondslag van de

bestreden beslissingen kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissingen worden gelezen en uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partijen deze motieven kennen en aan een inhoudelijke kritiek

onderwerpen. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voeren zij in

wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

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

beslissingen op motieven moeten steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissingen in aanmerking kunnen genomen worden.

3.2. In dit kader kan vooreerst worden opgemerkt dat verzoekende partijen de bestreden beslissingen

aanvechten noch betwisten waar gesteld wordt dat in hunner hoofde geen bijzondere procedurele

noden bleken, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat hun rechten werden gerespecteerd en

dat zij konden voldoen aan hun verplichtingen.

3.3. Verzoekende partijen vestigen in het verzoekschrift de aandacht op verzoeksters medische

problematiek en op (informatie over) de gebrekkige gezondheidszorg in Dagestan.
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Nog daargelaten dat het niet ernstig is van verzoekende partijen om, dit in weerwil van verzoeksters in

de bestreden beslissing te aanzien van verzoekster aangehaalde, eerdere en duidelijke verklaring dat

haar medische problemen geen reden vormen waarom zij niet zou kunnen terugkeren naar de

Russische Federatie, heden voor te houden dat dit wel zo zou zijn, dient echter te worden opgemerkt

dat verzoekende partijen niet aantonen dat de eventuele en aangehaalde medische problemen in haar

hoofde vervolging zouden uitmaken of dat zij op basis hiervan vervolging zou riskeren. Evenmin tonen

zij middels enig begin van bewijs aan dat dergelijke vervolging of een mogelijk gebrek aan adequate

behandeling enig verband zou houden met één van de in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève

van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet bepaalde vervolgingsgronden. Verder dient te

worden opgemerkt dat deze problemen gelet op het bepaalde in artikel 48/4, § 1 van de

Vreemdelingenwet geen verband houden met de criteria zoals bepaald in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming en dat verzoekende partijen zich voor wat betreft de

beoordeling van deze medische elementen dienen te richten tot de geëigende procedure.

3.4. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming

van verzoekende partijen in hetgeen volgt voor het overige ambtshalve bij voorrang onderzocht in het

kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel

48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoekende partijen al dan niet voldoen aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/3 en 48/4.

Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op

alle aangevoerde argumenten.

3.5. Verzoekende partijen trachten de motieven ten grondslag van de bestreden beslissingen vooreerst

in een ander daglicht te stellen door in hoofde van verzoeker gewag te maken van traumatische

gebeurtenissen en psychische problemen.

Dat de psycholoog waarvan zij een attest hebben ingediend zou hebben geattesteerd dat verzoekers

verklaringen mogelijks enigszins onduidelijk konden zijn, mist daarbij echter kennelijk feitelijke

grondslag. In het neergelegde attest, opgenomen in de map ‘documenten’ in het administratief dossier,

wordt namelijk enkel aangegeven dat verzoeker zich driemaal heeft aangemeld voor een consultatie bij

de opsteller van het attest. Aldus wordt inzake dit attest in de bestreden beslissingen terecht

aangegeven: “Wat betreft het attest van de psycholoog dient te worden opgemerkt dat dit document

enkel vermeldt wanneer u bij de psycholoog bent langsgeweest, meer niet. Hierin wordt geen diagnose

of objectieve vaststelling gedaan. Indien u uw psychologische toestand zou willen aanhalen als

verschoningsgrond voor bepaalde tegenstrijdige verklaringen, kan minstens verwacht worden dat u zich

uitgebreid zou laten onderzoeken door een psycholoog en dat u hier uitgebreidere attesten van zou

kunnen neerleggen, wat in casu niet het geval is.”

De algemene bewering dat de feiten voor verzoeker traumatiserend waren kan de concrete motieven

van de bestreden beslissingen voorts geheel niet ontkrachten. Vooreerst dient, mede gelet op het

voorgaande, te worden vastgesteld dat verzoekende partijen geen medisch attest bijbrengen waaruit het

bestaan van enig trauma in hoofde van verzoeker kan worden afgeleid. Bijgevolg tonen zij niet aan dat

hij getraumatiseerd zou zijn; laat staan dat zij zouden aantonen dat hij ingevolge hiervan aan

geheugenproblemen zou lijden of niet in staat was om tijdens het persoonlijk onderhoud volwaardige

verklaringen af te leggen. Voorts formuleerde verzoeker noch de advocaat die hem bijstond enig

bezwaar tegen het plaatsvinden van het persoonlijk onderhoud bij het CGVS, blijkt uit de notities van het

persoonlijk onderhoud dat het persoonlijk onderhoud op normale wijze is geschied en kunnen hieruit

geen problemen worden afgeleid. Verzoekende partijen laten bovendien na in concreto aan te tonen

dat, waar of op welke wijze het beweerde trauma de verklaringen van verzoeker zou hebben beïnvloed.

Evenmin tonen zij aan dat of op welke wijze dit van invloed zou zijn geweest op de bestreden

motiveringen en beslissingen.

Verzoekende partijen stellen dat zij hun land van herkomst hebben verlaten naar aanleiding van

problemen met hun familieleden en de politie. Deze problemen zouden zijn voortgesproten uit het

gegeven dat hun familie gekant was tegen hun gemengde huwelijk.

De geloofwaardigheid van de verklaarde problemen en vrees van verzoekende partijen wordt echter op

ernstige wijze ondermijnd doordat verzoeker ten overstaan van de DVZ een aantal cruciale en

bepalende gebeurtenissen onvermeld gelaten heeft. In dit kader wordt in de bestreden beslissingen met

recht gemotiveerd:
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“Vooreerst heeft u nagelaten om bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) alle belangrijke elementen

die geleid hebben tot uw vertrek uit uw land van herkomst in het begin van uw asielprocedure bekend te

maken bij de Belgische asielinstanties. Zo heeft u nagelaten om twee convocatiebrieven en twee

vasthoudingen gedurende drie dagen door de politie te vermelden. Zo verklaarde u zelfs expliciet dat u

na de inval in jullie huis tussen mei en juni 2017 documenten heeft aangemaakt en u zo uw land heeft

verlaten (CGVS vragenlijst, vraag 3.5), terwijl deze convocaties en aanhoudingen dateren van juni en

juli 2017. Hoewel u op het moment van uw persoonlijk onderhoud bij de DVZ in het bezit was van beide

convocatiebrieven (CGVS man, p. 14-15), heeft u deze niet voorgelegd noch aangehaald. Ook op de

expliciete vraag of u ooit werd aangehouden of gearresteerd, antwoordde u negatief (CGVS vragenlijst,

vraag 3.1). Hoewel u daarenboven zelf verklaarde dat er met een opsluiting werd gedreigd (CGVS

vragenlijst, vraag 3.5), haalde u deze convocatiebrieven en uw eigen aanhoudingen gedurende drie

dagen niet spontaan aan en dit evenmin toen u werd gevraagd of u nog iets had toe te voegen

(CGVS vragenlijst, vraag 3.8). Gegeven uw kortdaagse vertrek uit uw land van herkomst na deze twee

brieven en uw twee aanhoudingen, is het bijzonder bevreemdend dat u deze elementen niet zou hebben

aangehaald bij de DVZ. Nochtans is het aan een verzoeker om internationale bescherming om de

Belgische asielinstanties in het begin van zijn asielprocedure van alle relevante en belangrijke

elementen die tot zijn vertrek uit zijn land van herkomst hebben geleid volledig, maar in het kort, op de

hoogte te stellen, wat in casu niet het geval is. Bijgevolg worden reeds grote vraagtekens geplaatst bij

de geloofwaardigheid van deze feiten.”

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Dat

verzoeker niet zou hebben geweten dat hij de documenten reeds bij de DVZ kon en moest indienen,

ontbeert iedere ernst. Er werd hem aldaar namelijk duidelijk gemaakt dat hij zo mogelijk documenten

moest voorleggen die zijn identiteit, herkomst, reisweg en de door hem aangehaalde feiten aantonen.

Daarbij werd benadrukt dat hij alle stukken die hij in zijn bezit had moest voorleggen, geen documenten

mocht achterhouden, zo mogelijk de originele documenten moest voorleggen en al het mogelijke moest

doen om stukken te bekomen (administratief dossier, vragenlijst, nr.1). Eveneens kon worden verwacht

dat verzoeker de voormelde elementen zou hebben vermeld. Van een verzoeker om internationale

bescherming, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de

Belgische autoriteiten vraagt, mag immers worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning

van zijn verzoek om internationale bescherming op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt,

zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land van

herkomst. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste

interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de

asielprocedure. Ondanks dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van

alle elementen of feiten te geven, kan niet worden aangenomen dat verzoeker dermate essentiële en

frappante elementen als de beweerde convocaties en aanhoudingen die kort voor zijn vertrek zouden

hebben plaatsgevonden hierin niet zou hebben vermeld.

Verzoekende partijen legden eveneens vage en tegenstrijdige verklaringen af over het moment waarop

verzoeker na de eerste convocatie naar de politie zou zijn gegaan. Zo bleek geen van beide te kunnen

aangeven wanneer zij de convocatie precies ontvingen. Bovendien stelde verzoeker: “maar wanneer ik

wel daarop ben ingegaan, er naartoe ben gegaan, dat weet ik wel. 2-3 dagen verschil denk ik”.

Verzoekster stelde nochtans dat verzoeker, nadat zij hem de dag van ontvangst de convocatie

overmaakte, “Op de eerstvolgende dag daarna, op de tweede dag” naar de politie ging (administratief

dossier, notities van het persoonlijk onderhoud verzoeker, p.15; notities van het persoonlijk onderhoud

verzoekster, p.7). Deze verklaringen zijn duidelijk, niet voor interpretatie vatbaar en weldegelijk met

elkaar in strijd. Zij laten geen ruimte voor de nuanceringen die verzoekende partijen hieraan post factum

trachten aan te brengen. Dat verzoekster in het kader van voormelde vraagstelling en antwoord

kennelijk gestresseerd en verloren was, kan gelet op de duidelijke aard van haar verklaringen voorts niet

worden gevolgd. In dit kader kan overigens worden opgemerkt dat verzoekende partijen ter adstructie

van deze bewering verwijzen naar een andere passage uit verzoeksters verklaringen, die betrekking

heeft op de reactie van verzoeker op de tweede (en dus niet de voormelde, eerste) convocatie.

Over de neergelegde convocatiebrieven, wordt in de bestreden beslissingen daarenboven terecht

gesteld:

“Naast het feit dat u zich tegenspreekt met uw vrouw over dit nochtans cruciale element, kunnen er

eveneens vragen worden gesteld bij de authenticiteit van deze door u neergelegde brieven. Zo zijn deze

oproepingsbrieven niet afgestempeld, (…). In deze context dient te worden opgemerkt dat volgens

informatie ter beschikking van het CGVS (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratieve dossier) er in uw land van herkomst een hoge graad van corruptie heerst aangaande het

verkrijgen van officiële documenten en dit voornamelijk voor het verkrijgen van politieoproepingen, zoals
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in casu het geval. Gegeven bovenstaande wordt de geloofwaardigheid van deze convocatiebrieven en

daarop volgende aanhoudingen verder ondermijnd.”

Verzoekende partijen slagen er niet in om afbreuk te doen aan deze vaststellingen. Vooreerst wordt de

bewijswaarde van de convocaties weldegelijk gerelativeerd door de beschikbare informatie, opgenomen

in de map ‘landeninformatie’ in het administratief dossier. Uit deze informatie blijkt dat corruptie in het

land en de regio van herkomst van verzoekende partijen wijdverbreid is, dat aldaar op grote schaal

wordt gefraudeerd met documenten zoals de neergelegde stukken en dat dergelijke stukken daardoor

eenvoudigweg illegaal en tegen betaling kunnen worden verkregen. Verder stelt de Raad vast dat de

neergelegde stukken inderdaad nergens enige stempel bevatten. Evenmin bevatten zij enig ander

gegeven aan de hand waarvan de herkomst van deze stukken wordt gewaarborgd of kan worden

nagegaan. Bijgevolg kunnen zij in wezen door eenieder met een computer, om het even waar en om het

even wanneer zijn aangemaakt en kan hieraan niet de minste bewijswaarde worden gehecht.

Verzoeker legde ook over de gewapende inval die in zijn woning zou hebben plaatsgevonden in mei

2017 frappant tegenstrijdige verklaringen af. Hieromtrent wordt in de bestreden beslissingen met reden

aangegeven:

“Naast het zich tegenspreken over deze aanhoudingen en oproepingsbrieven, zijn ook uw verklaringen

op het CGVS betreffende de inval van gewapende mannen in uw huis in mei 2017 in strijd met uw

verklaringen hierover bij de DVZ. Zo blijkt uit uw verklaringen bij de DVZ dat u tijdens deze inval zelf

aanwezig was in uw huis. U verklaarde namelijk dat ze [die mannen] het huis binnendrongen en dat u

naar buiten bent gegaan. Daar werd er opnieuw gesproken over een scheiding waarop er een ruzie

ontstond en u daarna door hen werd geslagen (CGVS vragenlijst man, vraag 3.5). Anderzijds blijkt

echter uit uw verklaringen op het CGVS dat enkel uw vrouw aanwezig zou zijn geweest en dat u zelf in

Machatsjkala was. Zo verklaarde u dat uw vrouw u na de inval had opgebeld met het nieuws. U

geconfronteerd met deze compleet tegenstrijdige verklaringen, antwoordt u dat uw verklaringen niet

correct vertaald werden. U geeft aan dat het absoluut onmogelijk is dat u op dat moment thuis zou zijn

geweest. U gezegd dat uw verklaringen u bij de DVZ werden voorgelezen in het Russisch en dat u

voor akkoord heeft getekend, antwoordt u dat het Rusissch een zeer rijke taal is en dat het een zeer

omvangrijke woordenschat heeft. U voegt toe dat u niet weet hoe alles werd vertaald (CGVS man, p.

14). Dit is echter geen afdoende verklaring voor dergelijke zwaarwichtige tegenstrijdigheid daar uw

eigen verklaringen u bij de DVZ in het Russisch werden voorgelezen en uit uw administratieve dossier

bleek dat u hier geen opmerkingen over had (CGVS vragenlijst). Dientengevolge wordt de

geloofwaardigheid van uw vermeende problemen wegens uw huwelijk verder ondermijnd.”

Verzoekende partijen slagen er niet in om de voormelde motieven te ontkrachten. Dat verzoekster geen

tegenstrijdige verklaringen aflegde over de locatie van verzoeker ten tijden van voormelde feiten, kan

aan de vastgestelde tegenstrijdigheid in verzoekers verklaringen hoegenaamd geen afbreuk doen. De

blote bewering dat verzoeker niet zou hebben verstaan wat er bij de DVZ gebeurde, kan evenmin

worden gevolgd. Verzoeker gaf aldaar namelijk aan de tolk te begrijpen en geen bezwaar te hebben

tegen de tolk. Tevens stelde hij dat hij het steeds zou melden indien zich problemen zouden voordoen

met de verstaanbaarheid van de tolk (administratief dossier, verklaring betreffende procedure

verzoeker). Hij deed dit echter niet. Integendeel ondertekende hij er zijn verklaringen uitdrukkelijk voor

akkoord nadat deze aan hem werden voorgelezen in het Russisch. Hiermee gaf hij aan dat deze

verklaringen juist zijn en met de werkelijkheid overeenstemmen.

Voorts wordt in de bestreden beslissingen met recht gemotiveerd:

“In derde instantie wordt verder afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van deze feiten door de

volgende vaststelling. Zo namen u noch uw vrouw enige voorzorgsmaatregel na de eerste

oproepingsbrief en uw eerste aanhouding. Hoewel u verklaarde dat u door de politieagenten werd

geslagen op uw nieren, op uw buik en op uw achterhoofd, dat u in een cel werd vastgehouden en dat u

werd gefolterd om u bang te maken, is het onbegrijpelijk dat u na het krijgen van de tweede

convocatiebrief zich vrijwillig en zonder vraagtekens opnieuw bent gaan aanmelden bij diezelfde politie.

U geconfronteerd met uw vreemde en onlogische gedrag gegeven de risicovolle context – u had reeds

tien jaar problemen, u heeft familieleden bij de politie en u werd reeds de maand voordien opgeroepen,

vastgehouden en mishandeld –, antwoordt u dat u opnieuw met gemak zou worden vrijgelaten en dat u

niet bang was (CGVS man, p. 17). Gevraagd waar voor u het verschil lag tussen de eerste en de

tweede aanhouding, vertelt u een verhaal over uw legergenoot die onschuldig gedurende 20 jaar in de

gevangenis heeft gezeten. Dit antwoord is echter volledig naast de kwestie. Nogmaals dezelfde vraag

gesteld, antwoordt u dat ze u na de tweede oproeping bedreigden met het toestoppen van drugs (CGVS

man, p. 17). Het moge duidelijk zijn dat u geen verklaring kan bieden voor het feit dat u zich in de door u

geschetste context en omstandigheden vrijwillig een tweede maal bent gaan aanmelden bij de politie die
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u reeds had mishandeld in verband met dezelfde problematiek. Gegeven het onaannemelijke karakter

van uw gedrag, wordt bijgevolg verder afbreuk gedaan aan uw vermeende problemen.”

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van de voormelde motieven niet één concreet en dienstig

argument aan. Zij beperken zich er namelijk toe te verwijzen naar verzoekers eerder afgelegde

verklaringen en deze verklaringen te herhalen. Hiermee doen zij op generlei wijze afbreuk aan de

voormelde, inzake deze verklaringen gedane vaststellingen. De Raad acht het, gelet op de geschetste

context en voorgaanden, samen met verweerder totaal onaannemelijk dat verzoeker zich na de tweede

convocatie opnieuw vrijwillig en zonder zich daarbij vragen te stellen ging aanmelden bij de politie.

Bovendien wordt in de bestreden beslissingen terecht gesteld:

“Ten vierde wordt de geloofwaardigheid van uw vermeende problemen volledig in de kiem gesmoord

door het feit dat u geen enkel idee heeft van met wie u gedurende al die jaren heeft gevochten. Van

iemand die omwille van dit conflict zijn land van herkomst met zijn gezin heeft verlaten zou minstens

verwacht kunnen worden dat hij toch zou weten met wie precies hij dan een conflict had. U deze vraag

gesteld, antwoordt u vooreerst dat de situatie met de tijd escaleerde gezien u niet wou toegeven (CGVS

man, p. 10). U antwoordde echter naast de kwestie. U deze vraag een tweede maal gesteld, antwoordt

u dat u vooral door de politie werd lastiggevallen en dat u met de familie van uw vrouw ook

onophoudelijke problemen had (CGVS man, p. 10-11). Gevraagd naar specifieke personen, antwoordt u

dat ze het allemaal waren. Wanneer u verklaart dat u tegen vier anderen had gevochten, komt u

wederom niet verder dan hen te bestempelen als verre familieleden die u niet kent (CGVS man, p. 11).

Nogmaals gevraagd met wie u specifiek problemen had, antwoordt u dat het altijd begon langs uw kant,

de kant van uw moeder. Maar wederom, behalve het vermelden van de naam A. (…), kan u niet

aangeven wie die mensen dan zijn (CGVS man, p. 11). Ook verder in het onderhoud slaagt u er niet in

om deze mensen te benoemen en blijft u spreken in algemene termen (CGVS man, p. 12). Van iemand

die gedurende tien jaar constante problemen heeft gekend met zijn eigen familie en zijn schoonfamilie

en hierdoor geregeld in gevechten verwikkeld raakte, is het niet aannemelijk dat hij geen flauw idee zou

hebben van wie die mensen dan precies zouden zijn. Minstens zou kunnen worden verwacht dat u

hierover met uw vrouw zou hebben gesproken en dat u meer interesse aan de dag zou hebben gelegd

om meer te weten te komen over de problemen die geleid hebben tot uw vertrek uit uw land van

herkomst, wat in casu niet het geval is. Bijgevolg kan verder geen geloof worden gehecht aan uw

vermeende problemen.”

Verzoekende partijen slagen er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Het was geenszins

onredelijk om van verzoeker, nu hij aangaf dat hij een decennium lang in conflict lag en constant

problemen kende met (verre) familieleden uit zijn eigen familie en deze van zijn vrouw, te verwachten

dat hij zich terdege zou hebben geïnformeerd en concretere informatie zou kunnen verschaffen over de

familieleden waarover het zou gaan. Dat verzoekende partijen heden laten uitschijnen dat de personen

die hen viseerden naast verre familieleden mogelijks ook andere, onbekende personen waren, doet

hieraan geenszins afbreuk. Verzoekende partijen verklaren hiermee namelijk hoegenaamd niet waarom

verzoeker daarnaast niet kon preciseren welke familieleden hen al die jaren negatief bejegenden.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissingen met reden aangegeven:

“Ten vijfde wordt de geloofwaardigheid verder ondermijnd door het feit dat zowel u als uw vrouw

onduidelijke en tegenstrijdige verklaringen afleggen over wanneer u precies gewond raakte aan uw

wenkbrauw. Vooreerst legt u zelf onduidelijke verklaringen af met betrekking tot wanneer u deze

verwonding effectief heeft opgelopen. Zo verklaart u dat u in 2010, 2007 of toch 2010 op uw voorhoofd

werd geslagen. In eenzelfde adem corrigeert u uzelf en verklaart u dat het in 2007 was (CGVS man, p.

11). Even later verklaart u dat u op de Dag van de Overwinning, op 9 mei 2010, werd geslagen. Na

verdere gedetailleerde bevraging over dit incident, blijkt dat u toen gewond raakte aan uw wenkbrauw.

Het feit dat u zelf dergelijke onduidelijke verklaringen aflegt met betrekking tot wanneer u gewond

raakte, nochtans een niet te onderschatten gebeurtenis, maakt dat er verdere twijfels worden geuit bij de

geloofwaardigheid van uw vermeende problemen. Daarnaast legt ook uw vrouw hierover onduidelijke

en tegenstrijdige verklaringen af. Zo werd uw vrouw vragen gesteld over het incident in 2007 en

antwoordde zij dat u daar een hoofdletsel heeft opgelopen (CGVS vrouw, p. 6). Meteen daarna wordt

uw vrouw gevraagd of zij iets zou weten van een incident op de Dag van de Overwinning in 2010,

waarop zij antwoordt van niet (CGVS vrouw, p. 6). Wanneer uw vrouw wordt geconfronteerd met het feit

dat u verklaarde dit letsel in 2010 te hebben opgelopen en zij daarentegen aangeeft dat dit resulteert

van een gevecht in 2007, reageert ze verontwaardigd en antwoordt ze dat zij in 2007 zelf problemen

had en dat het incident met uw wenkbrauw dateert van 2010 (CGVS vrouw, p. 8). Deze verklaring is

echter niet afdoende gegeven het feit dat haar deze vraag werd gesteld in een reeks vragen betreffende

het incident in 2007, met andere woorden de context wel degelijk duidelijk was, én dat zij niets wist van

een incident in 2010 (CGVS vouw, p. 6). Gegeven deze onduidelijke en tegenstrijdige verklaringen en
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de niet afdoende verklaring hiervoor wordt bijgevolg verder afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid

van jullie problemen omwille van jullie huwelijk.”

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van voormelde motieven geen dienstige argumenten aan.

Hun voormelde gezegden hadden, in tegenstelling met wat zij in het verzoekschrift trachten te laten

uitschijnen, namelijk weldegelijk en duidelijk betrekking op het incident waarbij verzoeker gewond zou

zijn geraakt aan zijn wenkbrauw.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan de door verzoekende partijen aangevoerde asielmotieven en de hieruit voortvloeiende vrees voor

vervolging.

De documenten en stukken die verzoekende partijen benevens de reeds hoger besproken stukken

hebben neergelegd, zoals opgenomen in de map ‘documenten’ in het administratief dossier, kunnen

omwille van de in de bestreden beslissingen aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door

verzoekende partijen overigens niet worden weerlegd of betwist, geen afbreuk doen aan het

voorgaande. Deze redenen worden door de Raad overgenomen en luiden als volgt:

“Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u de volgende documenten voor: uw

originele binnenlandse paspoort, uw originele wapenvergunning, een document over uw werk (loon

en vakantiegeld), twee oproepingsbrieven, uw rijbewijs, een attest van de psycholoog, een document

van het Rode Kuis en een verzoekschrift van uw advocaat. Uw vrouw legde de volgende documenten

voor: haar origineel binnenlands paspoort, jullie originele huwelijksakte, de originele geboorteakte van

jullie zoon, een kopie van haar geboorteakte en een kopie van uw geboorteakte. Wat betreft uw

binnenlands paspoort, uw rijbewijs, het paspoort van uw vrouw, jullie huwelijksakte en de geboorteaktes

van u, uw vrouw en jullie zoon, dient te worden opgemerkt dat deze documenten louter betrekking

hebben jullie identiteit en burgelijke stand. Met andere woorden kunnen deze niets wijzigen aan

bovenstaande analyse. Wat betreft uw wapenvergunning en het document van uw werk, wordt

opgemerkt dat deze louter aantoont dat u die functie heeft uitgeoefend. Verder heeft dit echter geen

betrekking op uw vermeende problemen en kunnen deze documenten dus ook niets wijzigen

aan bovenstaande analyse. Wat betreft het document van het Rode Kruis dient te worden opgemerkt

dat hierbij enkel wordt bevestigd dat u in België in het centrum van het Rode Kuis woont, meer niet. Wat

betreft het verzoekschrift van uw advocaat dient te worden opgemerkt dat de inhoud van dit

verzoekschrift, namelijk het argumenteren in het kader van de Dublinprocedure om de behandeling van

uw verzoek om internationale bescherming door België te laten doorgaan, werd ingewilligd en verder

geen betrekking heeft op uw vermeende problemen in uw land van herkomst. Bijgevolg wijzigt dit

document niets aan bovenstaande analyse.

(…)

Wat betreft de video’s die u zou neerleggen op het CGVS, dient te worden opgemerkt dat het CGVS

deze niet heeft mogen ontvangen. Daarenboven gaf u reeds zelf aan dat u niet in deze video’s

figureerde en dat deze betrekking hadden op het algemene conflict tussen de Ingoesjen en de

Tsjetsjenen (CGVS man, p. 9). Bijgevolg kunnen ook deze video’s niets aan bovenstaande analyse

wijzigen.”

Ten aanzien van de video’s waarvan sprake in voormelde motieven, kan overigens worden opgemerkt

dat verzoekende partijen deze tot op heden niet bijbrengen.

De informatie die verzoekende partijen bij het verzoekschrift voegen is evenmin van zulke aard dat deze

aan het voormelde afbreuk kan doen. Deze informatie is van louter algemene aard en heeft geen

betrekking op de persoon van verzoekende partijen. Dergelijke algemene informatie kan geenszins

volstaan om aan te tonen dat verzoekende partijen bij een terugkeer naar hun land en regio van

herkomst daadwerkelijk zouden dreigen te worden geviseerd of vervolgd. Verzoekende partijen dienen

zulks in concreto aannemelijk te maken en blijven hier in gebreke.

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat, waar verzoekende partijen in het kader van hun betoog inzake

de subsidiaire beschermingsstatus vermelden dat zij door de staat als islamieten werden beschouwd en

dat hun problemen hiermee verweven waren, niet kan worden ingezien waarop zij doelen. Zij haalden

zulks namelijk nooit eerder aan, formuleerden nooit eerder enige vrees ten gevolge van het gegeven dat

zij als islamieten werden beschouwd en maakten evenmin enige melding van het feit dat hun problemen

gelinkt waren aan dit gegeven. Verder blijkt, gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van

hun asielmotieven en de hieruit voortgesproten vrees, dat verzoekende partijen hoe dan ook geen

concrete, ernstige en geloofwaardige, aan dit gegeven verbonden problemen hebben aangehaald.

Derhalve kan niet worden aangenomen dat zij ingevolge het gegeven dat zij als islamieten zouden

(dreigen te) worden beschouwd enige vrees voor vervolging zouden dienen te koesteren.
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In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekende partijen een

gegronde vrees voor vervolging koesteren in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.6. In zoverre verzoekende partijen zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen

zouden beroepen op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger

gedane vaststellingen dienaangaande. Verzoekende partijen tonen ingevolge deze vaststellingen niet

aan dat zij in aanmerking komen voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op grond

van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Inzake de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet wordt in de bestreden

beslissingen op grond van de informatie in de map ‘landeninformatie’ in het administratief dossier verder

met recht gemotiveerd als volgt:

“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 rebellenbeweging die reeds meerdere jaren

als het Emiraat van de Kaukasus bekend stond, maar verder versnipperd raakt door afsplitsingen van

groepen die zich achter IS scharen en waarvan een deel ook is uitgeweken naar Syrië. De slagkracht

van de rebellengroepen blijft daardoor beperkt en neemt de vorm aan van 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 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 Dagestan aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet is.”

Verzoekende partijen slagen er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Hoe de verwijzing naar

een arrest van het UK Upper Tribunal dat dateert uit 2012 en betrekking heeft op de veiligheidssituatie

in Irak te dezen dienstig zou kunnen zijn, kan geheel niet worden ingezien.

Dat er in Dagestan (zelfmoord-)aanslagen en mensenrechtenschendingen voorkomen, dat IS er een

opkomst heeft gekend, dat de strijdende partijen zich er schuldig maken aan bepaalde feiten en dat dit

alles (een beperkt aantal) burgerslachtoffers met zich brengt, betreffen verder elementen die in de

bestreden motiveringen en in de landeninformatie waarop deze motiveringen steunen uitdrukkelijk en

terdege in rekening worden gebracht. De informatie van verzoekende partijen ligt aldus volledig in

dezelfde lijn als en doet bijgevolg op generlei wijze afbreuk aan de voormelde, door verweerder

gebezigde analyse van de veiligheidssituatie in de regio van herkomst van verzoekende partijen, noch

aan de landeninformatie waarop deze analyse is gesteund. Derhalve kan niet worden aangenomen dat

de globale veiligheidssituatie in Dagestan van zulke 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 zijn

leven of persoon zou lopen als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict en

tonen verzoekende partijen niet aan dat de situatie in hun regio van herkomst van zulke aard is dat deze

beantwoordt aan het bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

Gelet op het voorgaande tonen verzoekende partijen niet aan dat in hunner hoofde zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land en regio van herkomst een

reëel risico zouden lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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3.7. Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen de bestreden

beslissingen geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel, maakte de toetsing of verzoekende

partijen in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus

integraal deel uit van dit arrest. Een bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3

EVRM is dan ook niet aan de orde.

3.8. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissingen te vernietigen en

de zaken terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier april tweeduizend negentien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


