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nr. 220 193 van 24 april 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. WOLSEY

Verbindingslaan 27

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 13 augustus 2018

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

staatlozen van 31 juli 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 21 januari 2019 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 5 februari 2019.

Gelet op de beschikking van 15 maart 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 april 2019.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. ASSELMAN loco advocaat J.

WOLSEY.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“1. Verzoekster dient beroep in tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen houdende niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek).
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Blijkens de bestreden beslissing heeft verzoekster naar aanleiding van onderhavig verzoek om

internationale bescherming geen bijkomende inhoudelijke verklaringen afgelegd en heeft zij evenmin

nieuwe documenten of bewijsstukken aangebracht die de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 in aanmerking komt.

2. In het kader van verzoeksters eerste verzoek om internationale bescherming werd bij ’s Raads arrest

nr. 54 686 van 20 januari 2011 onder andere vastgesteld dat geen geloof kon worden gehecht aan het

door verzoekster en haar echtgenoot voorgehouden relaas en vervolgingsfeiten.

Inzake verzoeksters volgend verzoek, welke zij grotendeels steunde op nieuwe/andere elementen, werd

door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing genomen tot

weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag omdat verzoekster noch haar

partner o.a. aannemelijk maakten waarom zij het in het kader van hun tweede verzoek aangehaalde

nieuwe asielmotief niet eerder konden melden aan de Belgische asielinstanties, aan de door hen nieuw

aangebrachte feiten geen geloof kan worden gehecht, en de door hen neergelegde nieuwe documenten

geen of slechts een zeer beperkte bewijswaarde hebben en de authenticiteit ervan erg twijfelachtig is,

en (hoe dan ook) geen van die documenten inhoudelijk kan worden verbonden aan het door hen

aangebrachte nieuwe asielmotief. Het beroep van verzoekster en haar echtgenoot tegen die

beslissingen werd geweigerd bij ’s Raads arrest nr. 118 033 van 30 januari 2014.

Haar tweede en derde volgend verzoek om internationale bescherming werden beiden niet in

overweging genomen door de commissaris-generaal. Deze beslissing en beoordeling werden bevestigd

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij respectievelijk arrest nr. 129 490 van 16 september

2014 en

arrest nr. 138 090 van 6 februari 2015.

In juli 2015 keerde verzoekster terug naar Tsjetsjenië; in oktober 2015 ging zij terug naar de Europese

Unie. Zij ontving een negatieve beslissing bij een beschermingsverzoek ingediend in Duitsland.

Inzake haar huidige, vierde volgend verzoek om internationale bescherming verklaarde verzoekster op 6

april 2018 dat zij en haar echtgenoot uit elkaar zijn gegaan en dat zij vreest haar kinderen te verliezen

ten gevolge van deze relatiebreuk.

Ter ondersteuning van haar volgend verzoek legt verzoekster de volgende documenten neer: een

uittreksel van de actuele gezinssamenstelling op haar woonadres in de stad Charleroi, attesten van een

cultureel centrum en van de school van haar kinderen, een verklaring van een sociaal assistente, een

medisch rapport inzake haar zoon T., een document van de ULB, een document van de Université Paris

Nanterre en de ULB, een verklaring van haar schoonzus, attesten die stellen dat er geen medische of

educatieve voorzieningen zijn voor haar zoon in de Russische Federatie.

3. Artikel 57/6/2, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden

op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die

de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel

48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan

dergelijke elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het

voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°,

2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek

ontvankelijk.”

Om een volgend verzoek om internationale bescherming ontvankelijk te kunnen verklaren, moeten er

derhalve nieuwe elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker om

internationale bescherming in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.

De parlementaire voorbereiding van de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december

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

vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende
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de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, verduidelijkt dat deze kans onder meer aanzienlijk

groter wordt wanneer de verzoeker om internationale bescherming pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de

individuele omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming en anderszins evenmin

aantonen dat de algemene situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer,

2012-2013, nr. 53 2555/001, 23-24).

De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming, heeft geen enkele

impact op de ratio legis die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 door de wet van 8 mei 2013,

noch op de draagwijdte van het onderzoek van de commissaris-generaal (Parl.St. Kamer, 2016-2017,

nr. 54 2548/001, 116).

4. In de mate verzoekster aanvoert dat zij materieel niet in de gelegenheid was haar recht op verzoek

terdege uit te oefenen, zoals gewaarborgd door artikel 13 EVRM, gezien zij pas op 9 augustus 2018

inzage kreeg in het dossier terwijl zij reeds op 3 augustus 2018 een kopie van het administratief dossier

vroeg, stelt de Raad vast dat verzoekster middels huidig verzoekschrift gebruik heeft gemaakt van de

mogelijkheid om de bestreden beslissing voor te leggen aan de Raad en in staat was haar middelen aan

te voeren. Verzoekster toont derhalve niet aan welk belang zij heeft bij het aanvoeren van dit argument.

5. Verzoekster voert aan dat het CGVS de procedure met onregelmatigheid aantast door haar het genot

van specifieke maatregelen te ontnemen waarop zij recht had in uitvoering van de onherroepelijke

beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 6 april 2018. Zij brengt tevens ter herinnering dat zij

op 4 juni 2018 van de asielinstanties geen steun kreeg voor haar gehandicapte zoon en zij een

vrijwilligster moest laten komen om op het kind te passen tijdens het persoonlijk onderhoud.

Artikel 48/9, §4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen beoordelen of de verzoeker om internationale bescherming bijzondere

procedurele noden heeft en nemen deze in acht door het verlenen van passende steun tijdens de

procedure, voor zover deze noden voldoende zijn aangetoond en voor zover de in dit hoofdstuk

bedoelde rechten in het gedrang zouden komen en hij niet zou kunnen voldoen aan de hem opgelegde

verplichtingen. De beoordeling van de bijzondere procedurele noden is op zich zelf niet vatbaar voor

beroep.”

Uit voormelde bepaling volgt duidelijk dat zowel de ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken als

deze van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen beoordelen of de

verzoeker om internationale bescherming bijzondere procedurele noden heeft. In de bestreden

beslissing wordt vastgesteld dat na grondige analyse van het geheel van de gegevens in het

administratief dossier, waarvan de beoordeling van de ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken

slechts één element uitmaakt, het CGVS geen bijzondere procedurele noden in hoofde van verzoekster

heeft kunnen vaststellen.

Verzoekster verklaarde dat er voor haarzelf geen elementen of omstandigheden zijn die het vertellen

van haar verhaal of haar deelname aan de procedure bemoeilijken, maar dat zij haar zoon niet alleen

kan laten en hij steeds met haar moet meekomen zolang zij geen plaats gevonden heeft op een school

(vragenlijst “bijzondere procedure noden” DVZ. Uit het administratief dossier blijkt verder dat verzoekster

per aangetekend schrijven van 16 mei 2018 verwittigd werd dat het gehoor op het CGVS op 4 juni 2018

doorgaat (stuk 8), en zij aldus voldoende de tijd gekregen heeft zich te organiseren. Het is niet aan het

CGVS om de opvang van verzoeksters kinderen te regelen noch zijn de ambtenaren bij het CGVS

bevoegd om voor kinderen of personen met een handicap te zorgen.

6. Zo verzoekster de mening toegedaan is dat haar huidig verzoek om internationale bescherming

beschouwd moet worden als een nieuw verzoek daar dit volgt op een terugkeer naar het land van

herkomst en de commissaris-generaal bijgevolg onterecht haar huidig volgend verzoek als
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onontvankelijk heeft beschouwd, verwijst de Raad naar de definitie van ‘volgend verzoek om

internationale bescherming’ zoals ingevoerd bij wet van 21 november 2017 tot wijziging van de

Vreemdelingenwet en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (BS 12 maart 2018) en wat een letterlijke omzetting

betreft van artikel 2, q), van richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni

2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de

internationale bescherming (herziening) en tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers

om internationale bescherming (herziening):

“volgend verzoek: een later verzoek om internationale bescherming dat wordt gedaan nadat een

definitieve beslissing over een vorig verzoek is genomen, met inbegrip van de gevallen waarin de

verzoeker zijn verzoek expliciet heeft ingetrokken en de gevallen waarin de beslissingsautoriteit een

verzoek heeft afgewezen na de impliciete intrekking ervan overeenkomstig artikel 28, lid 1.”

De parlementaire voorbereiding van voormelde wet van 21 november 2017 stelt dienaangaande dat

deze definitie heeft ook betrekking op het verzoek om internationale bescherming dat wordt ingediend

door een vreemdeling die tussen zijn vorig verzoek en zijn nieuw verzoek is teruggekeerd of beweert te

zijn teruggekeerd naar zijn land van herkomst, en die opwerpt dat hij daar nieuwe feiten van vervolging

heeft ondergaan. De commissaris-generaal, op basis van de bevoegdheid die in artikel 57/6/2 van de

wet door de wetgever aan hem werd toegekend, onderzoekt of de (beweerde) terugkeer en de

aangevoerde vervolgingen “nieuwe elementen zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de

verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de

zin van artikel 48/4 in aanmerking komt”. Deze bevoegdheid impliceert, met name, dat de commissaris-

generaal de werkelijkheid van de terugkeer en van de aangevoerde vervolgingen moet beoordelen, op

basis van de elementen die voorgelegd worden door de verzoeker om internationale bescherming en de

elementen die, in voorkomend geval, op een andere wijze ter beschikking zijn van de commissaris-

generaal. Uit deze definitie van “volgend verzoek” volgt dat elk nieuw verzoek om internationale

bescherming dat wordt ingediend nadat in het kader van het vorig verzoek om internationale

bescherming een definitieve beslissing genomen werd, als een volgend verzoek in de zin van de wet

moet worden beschouwd (Parl.St. Kamer, 2016-2017, nr. 54 2548/001, 23-24). De commissaris-

generaal kon derhalve rechtens een beslissing overeenkomstig artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet

nemen.

7.1. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen tot de conclusie komt dat verzoekster geen nieuwe elementen aanbrengt die haar kans op

internationale bescherming aanzienlijk groter maken.

7.2. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoekster het niet eens is met de motieven

van de bestreden beslissing, doch de Raad stelt vast dat zij geen valabele argumenten bijbrengt ter

ontkrachting of weerlegging van de gedane bevindingen van de commissaris-generaal. Verzoekster

komt in wezen niet verder dan het volharden dat zij en haar echtgenoot feitelijk gescheiden leven, het

verwijzen naar de verklaringen van haar echtgenoot en de stukken aanwezig in het administratief

dossier, en het tegenspreken en bekritiseren van de door het CGVS gedane vaststellingen.

In de bestreden beslissing wordt op omstandige en gemotiveerde wijze uiteengezet dat geen geloof kan

worden gehecht aan de ontstane echtelijke ruzie en de uiteindelijke relatiebreuk. Zo legde verzoekster

vage verklaringen af over de timing van de breuk, was zij weinig concreet over de sms-berichten die zij

heeft gelezen op het telefoontoestel van haar echtgenoot via dewelke zij te weten gekomen is dat haar

echtgenoot ontrouw zou zijn geweest en was zij over de nasleep en haar vertrek bij haar broer

onaannemelijk vaag. Verzoekster laat deze pertinente vaststellingen allen ongemoeid. Wel verwijst zij

naar de verklaringen van haar echtgenoot en attesten van onder andere maatschappelijke werkers en

psychologen, doch hieruit kan niet op objectieve wijze worden afgeleid dat verzoekster en haar man op

duurzame wijze uit elkaar zijn. Dat verzoekster en haar echtgenoot niet op hetzelfde adres

gedomicilieerd staan zoals blijkt uit het rijksregister en de gezinssamenstelling op verzoeksters

woonadres in Charleroi, bewijst op zich niet dat er een duurzame feitelijke scheiding heeft

plaatsgevonden en zegt bovendien niets over een mogelijk gekunsteld karakter van een relatiebreuk.

Dat geen geloof kan worden gehecht aan de voorgehouden duurzame feitelijke scheiding, vindt

bovendien bevestiging in de vaststelling dat verzoeksters handelswijze bezwaarlijk deze weerspiegelt

van een ouder die mogelijks haar kinderen kan verliezen noch dat zij haar de ter beschikking zijnde

mogelijkheden heeft uitgeput, de vaststelling dat het weinig logisch is dat verzoeksters schoonfamilie de
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situatie zonder meer laat betijen en het feit dat er behalve verzoekster moeder niemand van haar familie

in haar herkomstregio op de hoogte lijkt te zijn van de door haar ingeroepen relatiebreuk en de

problemen die daaruit voortvloeien. Verzoekster brengt geen dwingende argumenten noch concrete

elementen bij die deze pertinente vaststellingen in een ander daglicht stellen.

Aan het voorgehouden huiselijk geweld waarvan verzoekster stelt het slachtoffer te zijn geweest, kan

evenmin enig geloof worden gehecht. Verzoekster verklaarde dat zij meermaals geslagen werd bij de

ruzie die tot de scheiding geleid heeft (notities persoonlijk onderhoud 4 juni 2018, p. 8). Daar echter

geen geloof wordt gehecht aan deze relatiebreuk, kan de bewering als zou haar echtgenoot in de

aanloop van de scheiding gewelddadig zijn geweest, evenmin worden aangenomen.

Wat betreft de overige elementen die verzoekster in het kader van haar verzoek bijbrengt, namelijk haar

bezorgdheden met betrekking tot haar dochters en zoon T. en de problemen van haar echtgenoot, wordt

in de bestreden beslissing uitvoerig toegelicht op welke gronden de commissaris-generaal tot zijn besluit

komt. Deze motieven worden echter door verzoekster in haar verzoekschrift op generlei wijze betwist,

laat staan ontkracht zodat deze onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden

gemaakt.

7.3. Wat de subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet betreft,

verwijst de Raad naar de omstandige motivering in de bestreden beslissing en de informatie vervat in

het administratief dossier waaruit blijkt dat er actueel voor burgers in Tsjetsjenië geen reëel risico is op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

Verzoekster brengt geen concrete elementen aan waaruit kan blijken dat de informatie gevoegd aan het

administratief dossier niet correct dan wel niet langer actueel zou zijn of dat de commissaris-generaal

hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken.

8. Bijgevolg lijkt verzoekster geen elementen aan te brengen die de kans aanzienlijk groter maken dat zij

in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.”

2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is

met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

Vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de

verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop

in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de Vreemdelingenwet precies gewezen wordt,

hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

3.2. Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”

Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet houdt niet in dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting verplicht zou zijn het beroep

gegrond te verklaren en aldus de verzoekende partij te erkennen als vluchteling of haar de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Evenmin houdt deze bepaling een omkering van de bewijslast in. Zij

heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden

(RvS 13 mei 2014, nr. 227.364; RvS 13 mei 2014, nr. 227.365).
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4.1. Ter terechtzitting, alwaar zij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op de beschikking van 21

januari 2019, voert verzoekende partij aan dat zij niet kan scheiden van haar echtgenoot aangezien zij

daar een trouwboekje voor nodig heeft en zij daarvan niet in het bezit is. Verzoekende partij vervolgt dat

zij ook geen contact heeft met haar ex-echtgenoot die trouwens een andere partner heeft. Verzoekende

partij wijst erop dat zij met haar kinderen in het centrum woont en dat zij wel degelijk feitelijk gescheiden

is. Zij verwijst dienaangaande naar het burgerlijk wetboek waar een feitelijke scheiding het bewijs is van

een ontwrichting. Voorts is het volgens verzoekende partij belangrijk om rekening te houden met de

aanvullende nota en de verklaringen van de sociaal assistent die reeds in 2012/2013 getuigt van

jarenlang huiselijk geweld. Verzoekende partij besluit dat het voor haar zeer pijnlijk is dat zij als

slachtoffer van jarenlang huiselijk geweld dan moet horen dat er geen geloof wordt gehecht aan haar

vrees dat haar kinderen haar zullen ontnomen worden ingeval van terugkeer naar Tsjetsjenië.

4.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij geen concrete elementen bijbrengt die afbreuk doen aan

de in de voormelde beschikking opgenomen grond. Verzoekende partij beperkt zich immers louter tot

het herhalen van en volharden in de in het kader van haar huidig vijfde verzoek om internationale

bescherming aangehaalde problemen met en vrees jegens haar (ex-)echtgenoot, en het formuleren van

algemene beweringen, zonder dat zij echter daadwerkelijk concrete en valabele argumenten bijbrengt

die de in de beschikking van 21 januari 2019 opgenomen grond in een ander daglicht vermogen te

plaatsen.

4.3. Verzoekende partij volhardt in de door haar voorgehouden relatiebreuk en problematiek met haar

echtgenoot, doch ze ontkracht, noch weerlegt de grond in de beschikking waar in dit verband het

volgende wordt vastgesteld:

“In de bestreden beslissing wordt op omstandige en gemotiveerde wijze uiteengezet dat geen geloof

kan worden gehecht aan de ontstane echtelijke ruzie en de uiteindelijke relatiebreuk. Zo legde

verzoekster vage verklaringen af over de timing van de breuk, was zij weinig concreet over de sms-

berichten die zij heeft gelezen op het telefoontoestel van haar echtgenoot via dewelke zij te weten

gekomen is dat haar echtgenoot ontrouw zou zijn geweest en was zij over de nasleep en haar vertrek bij

haar broer onaannemelijk vaag. Verzoekster laat deze pertinente vaststellingen allen ongemoeid. Wel

verwijst zij naar de verklaringen van haar echtgenoot en attesten van onder andere maatschappelijke

werkers en psychologen, doch hieruit kan niet op objectieve wijze worden afgeleid dat verzoekster en

haar man op duurzame wijze uit elkaar zijn. Dat verzoekster en haar echtgenoot niet op hetzelfde adres

gedomicilieerd staan zoals blijkt uit het rijksregister en de gezinssamenstelling op verzoeksters

woonadres in Charleroi, bewijst op zich niet dat er een duurzame feitelijke scheiding heeft

plaatsgevonden en zegt bovendien niets over een mogelijk gekunsteld karakter van een relatiebreuk.

Dat geen geloof kan worden gehecht aan de voorgehouden duurzame feitelijke scheiding, vindt

bovendien bevestiging in de vaststelling dat verzoeksters handelswijze bezwaarlijk deze weerspiegelt

van een ouder die mogelijks haar kinderen kan verliezen noch dat zij haar de ter beschikking zijnde

mogelijkheden heeft uitgeput, de vaststelling dat het weinig logisch is dat verzoeksters schoonfamilie de

situatie zonder meer laat betijen en het feit dat er behalve verzoekster moeder niemand van haar familie

in haar herkomstregio op de hoogte lijkt te zijn van de door haar ingeroepen relatiebreuk en de

problemen die daaruit voortvloeien. Verzoekster brengt geen dwingende argumenten noch concrete

elementen bij die deze pertinente vaststellingen in een ander daglicht stellen.

Aan het voorgehouden huiselijk geweld waarvan verzoekster stelt het slachtoffer te zijn geweest, kan

evenmin enig geloof worden gehecht. Verzoekster verklaarde dat zij meermaals geslagen werd bij de

ruzie die tot de scheiding geleid heeft (notities persoonlijk onderhoud 4 juni 2018, p. 8). Daar echter

geen geloof wordt gehecht aan deze relatiebreuk, kan de bewering als zou haar echtgenoot in de

aanloop van de scheiding gewelddadig zijn geweest, evenmin worden aangenomen.”

Met de louter algemene opmerking dat zij niet kan scheiden van haar echtgenoot aangezien zij daar een

trouwboekje voor nodig heeft en zij daarvan niet in het bezit is, toont verzoekende partij (nog steeds)

niet in concreto aan daadwerkelijk reeds ernstige pogingen te hebben ondernomen om van haar man te

scheiden, minstens zich hierover al nauwgezet en uitvoerig te hebben geïnformeerd. Verzoekende partij

werpt (hiermee) dan ook geen ander licht op de pertinente vaststelling in de bestreden beslissing waar

in dit verband op goede grond wordt geoordeeld:

“Aangaande de door u ingeroepen relatiebreuk met uw echtgenoot moet aansluitend nog worden

opgemerkt dat uit uw verklaringen blijkt dat de echtscheiding tot op heden nog steeds niet werd

opgestart. Uit uw verklaringen blijkt bovendien dat u nog geen enkele inspanning die naam waardig

heeft gedaan om uw mogelijkheden ter zake af te tasten.
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U heeft nog niet geprobeerd om bij de ambassade/het consulaat van uw land te gaan om duplicaten/

uittreksels te verkrijgen van uw huwelijksakte, volgens u één van de redenen waarom u de

scheidingsprocedure niet zou kunnen opstarten. Uit uw verklaringen blijkt bovendien dat u zich in het

geheel nog niet ging informeren bij uw consulaat of ambassade en dat u er voorts ook geen idee van

heeft of uw man mogelijks al stappen heeft gezet om een scheiding in te zetten (CGVS p. 11) Nochtans

gaf u twee maanden eerder bij de DVZ te kennen dat u een advocaat onder de arm had genomen om

de wettelijke scheiding te vragen (Verklaring volgend verzoek – Aanvullende informatie – Vraag 12).

Vooreerst moet worden opgemerkt dat u geen enkel bewijs voorlegt dat u effectief een advocaat zou

geraadpleegd hebben over deze kwestie. Daarnaast kan deze vooralsnog blote bewering ook betwijfeld

worden daar u op die manier logischerwijze op de hoogte zou zijn geraakt van de mogelijkheden om via

het consulaat of de diplomatieke vertegenwoordiging van uw herkomstland uw scheiding te

bewerkstelligen. Het CGVS verwijst hierbij naar artikel 160 paragraaf 2 van The Family Code of the

Russian Federation die aan uw administratief dossier werd toegevoegd.” Deze vaststelling van de

commissaris-generaal blijft derhalve onverminderd overeind en ondergraaft op ernstige wijze de

geloofwaardigheid van verzoekende partij haar verklaarde voornemen en wens om van haar echtgenoot

te willen scheiden, en meer algemeen van de voorgehouden problematiek die aan de basis hiervan zou

liggen.

Betreffende de argumentatie van verzoekende partij dat zij met haar kinderen in het centrum woont en

dat zij wel degelijk feitelijk gescheiden is en haar verwijzing dienaangaande naar het burgerlijk wetboek

waar een feitelijke scheiding het bewijs is van een ontwrichting, beklemtoont de Raad dat de vaststelling

dat verzoekende partij en haar echtgenoot niet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, hetgeen niet

wordt betwist daar dit blijkt uit het rijksregister en de gezinssamenstelling op verzoekende partij haar

adres te Charleroi, op zich niet bewijst dat er een duurzame feitelijke scheiding heeft plaatsgevonden en

dat dit bovendien, zoals ook de commissaris-generaal pertinent opmerkt in de bestreden beslissing,

niets zegt over een mogelijk gekunsteld karakter van een relatiebreuk. Zoals eerder werd vastgesteld in

de beschikking van 21 januari 2019, weerlegt of ontkracht verzoekende partij geenszins de

verschillende pertinente vaststellingen van de commissaris-generaal op grond waarvan geen geloof kan

worden gehecht aan de ontstane echtelijke ruzie, de uiteindelijke relatiebreuk en de voorgehouden

duurzame feitelijke scheiding. Verzoekende partij brengt ter zitting geen concrete en overtuigende

elementen aan die hier afbreuk aan doen of er een ander licht op werpen.

Betreffende het door verzoekende partij per aanvullende nota van 9 januari 2019 overgemaakte

schrijven van een ‘conseillère psychosociale’ van Artsen Zonder Grenzen van 13 augustus 2018 en

attest van een sociaal assistent van 8 januari 2019, waarin laatstgenoemde stelt dat verzoekende partij

al in 2013 gewag maakte van fysieke en mentale geweldpleging vanwege haar echtgenoot en melding

wordt gemaakt van het feit dat haar echtgenoot haar met een andere vrouw bedriegt, kan het volgende

worden opgemerkt: dat verzoekende partij angstig is, bang is om haar kinderen te verliezen, tekenen

vertoont van posttraumatische stress, kan door de Raad worden begrepen nu verzoekende partij als

moeder met zes kinderen terechtgekomen is in een situatie die voor haar en haar gezin zeer onzeker is

naar de toekomst toe. Wat de verklaring over het huiselijk geweld betreft sinds 2013 kan de Raad

slechts vaststellen dat het (fysiek en psychisch)geweld vanwege haar echtgenoot geen aanleiding heeft

gegeven tot daadwerkelijke klachten bij de politie of vaststellingen door het centrum, een arts of een

sociaal assistent. Het huiselijk geweld heeft in 2013 ook geen aanleiding gegeven tot een relatiebreuk

aangezien verzoekende partij pas naar aanleiding van haar vijfde verzoek om internationale

bescherming aangeeft dat haar echtgenoot haar verlaten heeft voor iemand anders en zij slachtoffer is

geweest van huiselijk geweld en daarnaast bang is om haar kinderen te verliezen. Uit de twee attesten

kan hoe dan ook niet op objectieve wijze worden afgeleid dat verzoekende partij en haar echtgenoot

daadwerkelijk op duurzame wijze uit elkaar zijn gegaan. De betreffende documenten zijn derhalve niet

van aard een ander licht te werpen op de motieven uit de bestreden beslissing, die niet worden

ontkracht of weerlegd en op grond waarvan terecht wordt besloten dat verzoekende partij niet

aannemelijk maakt dat er in haar hoofde of in hoofde van haar kinderen sprake is van een gegronde

vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op ernstige schade omwille van

de voorgehouden relatiebreuk en problemen met haar echtgenoot.

Bovendien dient met betrekking tot het feit dat verzoekende partij reeds jarenlang, zelfs van voor de

periode 2012-2013, het slachtoffer zou zijn (geweest) van huiselijk geweld, te worden vastgesteld dat

verzoekende partij hier tijdens haar tweede, derde en vierde verzoek om internationale bescherming niet

de minste melding van maakte. De Raad begrijpt dat het voor een vrouw niet altijd eenvoudig is huiselijk

geweld te melden, doch in casu kan redelijkerwijs aangenomen worden dat verzoekende partij wiens

verzoek om internationale bescherming reeds vaker werd afgewezen minstens gewag zou hebben
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gemaakt van het huiselijk geweld tijdens de vele vorige gehoren op het CGVS in het bijzijn van een

raadsman.

Verzoekende partij beperkt zich voor het overige tot enkele algemene opmerkingen, zoals het feit dat zij

geen contact meer heeft met haar echtgenoot die een andere partner zou hebben, zonder dat zij voor

het overige ingaat op en daadwerkelijk concrete opmerkingen met betrekking tot de in de beschikking

van 21 januari 2019 opgenomen grond formuleert.

5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond (en de in

de bestreden beslissing gedane vaststellingen). Bijgevolg brengt verzoekende partij geen elementen

aan die de kans aanzienlijk groter maken dat zij in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4

van dezelfde wet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig april tweeduizend negentien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT M.-C. GOETHALS


