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nr. 221 413 van 20 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN

Vaderlandstraat 32

9000 GENT

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 5 november 2018

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

staatlozen van 23 oktober 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 11 maart 2019 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 19 maart 2019.

Gelet op de beschikking van 16 april 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 mei 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. STOROJENKO loco advocaat

B. SOENEN.

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: 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. Verzoeker dient beroep in tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, getiteld “niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek)”, waarbij zijn huidig verzoek om

internationale bescherming niet ontvankelijk wordt verklaard in de zin van artikel 57/6/2, §1, eerste lid

van de Vreemdelingenwet.
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Blijkens de bestreden beslissing heeft verzoeker naar aanleiding van zijn huidig verzoek om

internationale bescherming geen nieuwe elementen of feiten aangebracht, en beschikt het

Commissariaat-generaal evenmin over dergelijke elementen, die de kans aanzienlijk groter maken dat

verzoeker 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 diezelfde wet in aanmerking komt.

2. In het kader van zijn eerste verzoek om internationale bescherming nam de commissaris-generaal

een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus omdat de geloofwaardigheid van zijn relaas op wezenlijke wijze ondermijnd werd

en de door hem aangehaalde feiten of redenen niet als bewezen werden beschouwd. Zo werd er

geoordeeld dat zijn verklaringen over kernaspecten van zijn asielrelaas, namelijk de inval van rebellen

bij hem thuis, zijn drie dagen durende gevangenschap, zijn vrijlating en de daaropvolgende periode toen

hij zich zou hebben schuilgehouden, onaannemelijk vaag, niet overtuigend en niet doorleefd

overkwamen, waardoor geen enkel geloof kon worden gehecht aan zijn asielrelaas. Deze beslissing

werd door de Raad bevestigd bij arrest nr. 142 754 van 3 april 2015.

In het kader van zijn tweede en derde verzoek nam de commissaris-generaal telkens een beslissing tot

weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Hij ging niet in beroep tegen

deze beslissingen.

Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoeker zijn huidig verzoek

om internationale bescherming steunt op dezelfde motieven die hij naar aanleiding van zijn vorige

verzoeken om internationale bescherming heeft uiteengezet. Hij baseert zich hiervoor nog steeds op de

eerder aangehaalde problemen in zijn land van herkomst.

Ter staving van zijn huidig verzoek legt hij de volgende documenten neer: een brief van zijn advocaat,

een artikel over etnische spanningen in Zuid-West Dagestan, een oproepingsbrief van het militair

commissariaat van Khasavyurt van 25/10/2017, een oproepingsbrief voor verhoor bij de MVD van

Khasavyurt in hoedanigheid van verdachte van 15/12/2017, een proces-verbaal van 28/12/2017 voor

het niet aanbieden op het militair commissariaat en zeven medische attesten bij psychiater P.L. G., voor

de periode 09/12/2015 tot 26/03/2018.

3. Artikel 57/6/2, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, in toepassing waarvan de bestreden

beslissing werd genomen, 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 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 diezelfde 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

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
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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 -oud artikel 57/6/2 van

de Vreemdelingenwet sprak over het al dan niet in overweging nemen van een asielverzoek, daar waar

er in de huidige bepaling sprake is van het al dan niet ontvankelijk verklaren van het volgend verzoek

om internationale bescherming-, 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. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoeker het niet eens is met de motieven

van de bestreden beslissing, doch de Raad stelt vast dat hij in wezen niet verder komt dan het herhalen

van eerder afgelegde verklaringen, het poneren van een vrees voor vervolging, en het formuleren van

algemene beweringen en kritiek, waarmee hij echter deze bevindingen niet weerlegt, noch ontkracht.

5. De Raad wijst er op dat verzoeker heden verder borduurt op en volhardt in zijn relaas dat reeds

eerder door de commissaris-generaal en door de Raad ongeloofwaardig werd bevonden. Het gegeven

dat verzoeker in het kader van zijn huidig verzoek louter bijkomende verklaringen heeft afgelegd en

stukken heeft voorgelegd die volledig in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als

aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich ook niet van die aard om afbreuk te

doen aan de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn initiële relaas.

Verzoeker stelt dat er een onduidelijkheid is ontstaan in het gehoor op DVZ omtrent het verkrijgen van

zijn documenten en geeft dienaangaande een nadere toelichting in zijn verzoekschrift. De Raad merkt,

net zoals de commissaris-generaal, op dat het een bijzonder eigenaardige gang van zaken is hoe

verzoeker zijn documenten heeft verkregen. Bovendien wijst de Raad er voorts op dat de “verklaring

volgend verzoek”, zo blijkt uit het betreffende stuk opgenomen in het administratief dossier, door

verzoeker werd ondertekend, nadat dit hem in het Russisch werd voorgelezen, waarmee hij dus aangaf

akkoord te zijn met de inhoud ervan. Verzoeker had bijgevolg kennis van de inhoud van dit stuk en liet

toen evenwel na om omtrent het voorgaande opmerkingen te maken.

Verzoeker stelt dat: “Hij merkt verder op dat het CGVS zich baseert op een COI fiche die is opgesteld op

10/06/2013. Deze COI-is meer dan 5 jaar oud wat bezwaarlijk actuele informatie uit de regio van

herkomst genoemd kan worden.” De Raad merkt op dat verzoeker zelf geen andersluidende informatie

bijbrengt waaruit zou blijken dat deze informatie niet meer actueel zou zijn.

Een loutere verwijzing naar de “COI Focus Dagestan Veiligheidssituatie”, volstaat niet om aan te tonen

dat hij in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

bestaat. Dit dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier geheel in gebreke (cf. RvS 9

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

6. Voorts verwijst de Raad naar de motivering in de bestreden beslissing en de informatie vervat in het

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

ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen

concrete elementen bij 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.

7. Met betrekking tot verzoeker zijn psychische toestand, wijst de Raad eerst en vooral dienaangaande

naar hetgeen in het kader van verzoeker zijn eerste verzoek door de Raad werd gesteld bij arrest nr.

142 754 van 3 april 2015: "2.2.2.1. Verzoekende partij oppert in haar verzoekschrift dat door verwerende

partij geen rekening werd gehouden met het feit dat verzoekende partij handelt uit angst omwille van de

ingrijpende gebeurtenis die zij heeft ondergaan en die voor haar zeer traumatisch was. Verzoekende

partij meent dat de gebeurtenissen zoals ze zich hebben voorgedaan wel degelijk overtuigend

overkomen en dat het een zeer persoonlijke interpretatie betreft van verwerende partij om te stellen dat

redelijkerwijze verwacht kan worden dat enige beschrijving kan gegeven worden van de mannen die bij

haar binnenvielen. Verzoekende partij benadrukt dat het niet gaat om spontane herinneringen, doch om

traumatische herinneringen. Tevens heeft verzoekende partij zelf aangegeven dat zij bijstand nodig
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heeft van een psycholoog. Ook wat betreft haar gevangenschap, haar vrijlating en de periode nadien

stelt verzoekende partij geen herinneringen te hebben van deze traumatische ervaringen en wijst zij

erop dat dit door een medische deskundige kan worden vastgesteld. Ten slotte benadrukt verzoekende

partij nog te vrezen voor haar leven daar zij tot op heden een grote kans loopt om bij terugkeer gedood

te worden.

2.2.2.2. De Raad wijst er evenwel op dat van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en

vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat

deze alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk

aanbrengt. Er kan immers in redelijkheid worden aangenomen dat doorslaggevende gebeurtenissen –

meer in het bijzonder de inval door de rebellen bij haar thuis, haar drie dagen durende gevangenschap,

haar vrijlating en de daaropvolgende periode toen zij ondergedoken zou hebben geleefd – in het

geheugen van verzoekende partij zijn gegrift, zodat hiervan zelfs na het verstrijken van een bepaalde

periode een volledig, geloofwaardig en eenduidig verslag van kan worden uitgebracht. De uitermate

vage verklaringen van verzoekende partij aangaande deze kernelementen van het door haar

voorgehouden asielrelaas, tasten derhalve op fundamentele wijze de geloofwaardigheid ervan aan. De

uitleg van verzoekende partij dat zij zich deze gebeurtenissen niet of nauwelijks herinnert omdat ze

traumatisch waren, kan geenszins overtuigen. Waar verzoekende partij desbetreffend stelt dat haar

geheugenproblemen kunnen worden vastgesteld door een medische deskundige, wijst de Raad

verzoekende partij erop dat noch de commissaris-generaal, noch de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen moet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr.

43.027) en het is evenmin de taak van de commissaris-generaal, dan wel de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). Door verzoekende partij

werd tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal geen melding gemaakt van het feit dat haar

psychische gezondheidstoestand haar ervan zou weerhouden volwaardige verklaringen af te leggen.

Waar verzoekende partij opmerkt dat zij heeft aangegeven dat zij bijstand nodig heeft van een

psycholoog, stelt de Raad vast dat verzoekende partij louter op het einde van haar gehoor gevraagd

heeft of zij een psycholoog kan krijgen in het opvangcentrum waar zij verblijft (administratief dossier,

stuk 4, gehoorverslag CGVS d.d. 03/10/2014, p. 20). Evenmin legde verzoekende partij gedurende de

hele procedure enig medisch attest neer waaruit blijkt dat zij psychische stoornissen zou hebben en dat

haar cognitief geheugen dermate zou zijn aangetast dat zij niet in staat is de door haar beweerde

beleefde gebeurtenissen correct weer te geven. De Raad besluit dan ook dat verzoekende partij niet

aannemelijk maakt dat haar psychologische toestand haar ervan zou weerhouden volwaardige

verklaringen af te leggen, waardoor de vastgestelde onwetendheden en vaagheden onverkort overeind

blijven.” Het feit dat verzoeker in het kader van zijn huidig verzoek een aantal medische attesten heeft

voorgelegd, werpt geen ander licht op het voorgaande.

Het citeren uit het als bijlage aan het verzoekschrift gevoegde document “Credibility Assessment in

Asylum procedure”, volstaat geenszins om aan te tonen dat verzoeker niet in staat zou zijn om een

duidelijk en volwaardig relaas naar voor te brengen. Daarnaast weerlegt noch ontkracht hij daarmee de

concrete vaststellingen uit de bestreden beslissing omtrent zijn psychische toestand:

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

worden vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere

procedurele nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke

steunmaatregelen rechtvaardigt.

Gevraagd naar een eventuele procedurele nood in uw hoofd verwijst u zelf naar psychische problemen,

posttraumatische stressstoornis, dewelke volgens u kan leiden tot ‘verstrooiing en geheugenverlies’

(vragenlijst Bijzondere Procedure Noden, administratief dossier). Dat u zou lijden aan ernstige

verstrooidheid en geheugenverlies blijkt echter op geen enkele wijze uit de door u voorgelegde psycho-

medische attesten. Wel is sprake van posttraumatische stressstoornis, psychosociale problematiek,

depressieve klachten, spanningsklachten, prikkelbaarheid en slapeloosheid, waarvoor u aan lage

frequentie opgevolgd wordt door psychiater G.(…). Voor zover deze attesten concrete informatie over

uw cognitieve capaciteiten bevatten – wat niét het geval is bij de meest recente attesten dd. 27/03/2018,

17/07/2017 - , wordt net duidelijk gesteld dat uit het klinisch onderzoek blijkt dat u “bewust, adequaat en

georiënteerd in tijd, persoon en ruimte” bent (attest dd. 14-02-2017 en 10-12-2015). Verder wordt in dit

attest van februari 2017 nog gemeld : “Psychomotoor rustig. Gedrukte stemming, congruent affect.

Rust[e]loosheid, herbelevingen, prikkelbaar, nachtmerries bij momenten. Geen acute suïcidaliteit. Geen

overtr[] psychotische elementen. Coöperatief”. Nergens wordt aangegeven dat van een ernstige

verstrooidheid sprake zou zijn, noch dat u aan geheugenverlies zou lijden. Integendeel, u zou net
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klachten hebben over “herbelevingen” (van traumatische gebeurtenissen), waardoor verwacht kan

worden dat u gedetailleerde, adequate verklaringen weet af te leggen over de oorsprong van uw

posttraumatische stoornis. Gezien de inhoud van de door u voorgelegde psycho-medische attesten mag

er dan ook vanuit gegaan worden dat u ondanks uw psychische moeilijkheden in staat bent om op een

normale wijze aan de procedure deel te nemen en dat het goede verloop van een gehoor in het kader

van deze procedure niet zou gehinderd worden door uw psychische problemen.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

(…)

Wat betreft de door u voorgelegde psycho-medische attesten werd reeds opgemerkt dat uit deze

attesten op geen enkele manier kan afgeleid worden dat u niet bij machte zou zijn om volledige,

gedetailleerde en coherente verklaringen af te leggen over de gebeurtenissen die u ertoe zouden

gebracht hebben uw herkomstland te verlaten. Wel integendeel, de attesten in kwestie, waaronder een

attest uit december 2015, zijnde kort na uw eerste asielaanvraag, als een attest uit maart van dit jaar,

vermelden meermaals dat u te kampen zou hebben met ‘herbelevenissen’, waardoor des te meer

verwacht mag worden dat u in staat bent doorleefde en gedetailleerde verklaringen af te leggen over

deze gebeurtenissen. Deze attesten kunnen met andere woorden niet verklaren of vergoelijken waarom

uw verklaringen omtrent kernpunten uit uw asielrelaas in het kader van uw eerste asielaanvraag

onaannemelijk vaag, niet overtuigend en niet doorleefd waren. Volledigheidshalve wordt vastgesteld dat

4 van de 7 attesten overigens dateren van vóór het afsluiten van uw voorgaande verzoek tot

internationale bescherming en u op geen enkele manier duidt waarom u deze elementen niet eerder had

kunnen aanbrengen.”

Verzoeker stelt verder dat: “Uit de neergelegde attesten blijkt duidelijk dat verzoeker kampt met PTSS

die te wijten is aan traumatische gebeurtenissen ondergaan in Dagestan.” De Raad merkt op dat de

vaststellingen uit de medische attesten op zich geen bewijs vormen van de door verzoeker aangehaalde

feiten. De behandelende arts doet immers slechts vaststellingen betreffende de mentale

gezondheidstoestand van verzoeker. De oorzaak van zijn psychische problemen kan door de arts echter

niet met zekerheid worden bepaald en ook hij kan zich op dit vlak louter baseren op verzoekers

verklaringen.

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

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.”
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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).

4.1. Ter terechtzitting alwaar verzoekende partij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op de

beschikking van 11 maart 2019, verwijst verzoekende partij naar haar vraag tot horen en licht zij toe dat

zij bij haar verzoek om internationale bescherming nieuwe documenten heeft ingediend. Zij stelt dat bij

DVZ wel degelijk een fout is gebeurd over de vraag hoe zij de documenten heeft verkregen. De

chronologie van de ontvangst van de documenten zoals weergegeven kan volgens verzoekende partij

niet kloppen (hij verwijst hiervoor naar het verzoekschrift) en het gaat niet op dat de documenten worden

geweigerd omdat er veel valse documenten zijn of omdat er veel corruptie is in de Russische Federatie.

Verzoekende partij wijst erop dat zij originele documenten heeft ingediend en de CGVS op geen enkel

moment de moeite heeft genomen om de documenten inhoudelijk te onderzoeken. Voorts steunt het

CGVS zich op informatie dat 5 jaar oud is, en wordt uit het oog verloren dat verzoekende partij

weliswaar etnisch Tsjetsjeen is maar afkomstig is uit Dagestan en student is en niet zomaar geld kan

neertellen voor valse documenten. Wat betreft de herkomst van de documenten wijst verzoekende partij

erop dat de oproeping voor het militair commissariaat werd afgegeven door de buurvrouw Zara aan haar

moeder aangezien zij bij de politie werkt en haar werd gevraagd om het document af te leveren. De

oproeping voor het gehoor en het PV van niet verschijnen werden later verkregen via de wijkagent. Tot

slot wijst verzoekende partij erop dat zij verschillende psychiatrische documenten heeft ingediend

waaruit blijkt dat zij reeds sinds 2015 onder psychiatrische begeleiding staat voor onder ander PTSD, en

nog altijd medisch gevolgd wordt, zodat bezwaarlijk kan gesteld worden dat er bij haar geen procedurele

noden zijn. Verzoekende partij is dan ook van oordeel dat de bestreden beslissing moet vernietigd

worden zodat ook rekening kan gehouden worden met haar kwetsbare psychische toestand.

4.2.1. Waar verzoekende partij niet akkoord gaat waar de commissaris-generaal van oordeel is dat er in

haar dossier onvoldoende concrete aanwijzingen aanwezig zijn waaruit een bijzondere procedurele

nood in haar hoofde kan blijken, daar uit de medische documenten die zij heeft neergelegd blijkt dat zij

reeds sinds 2015 onder psychiatrische begeleiding staat en nog altijd medisch wordt opgevolgd, merkt

de Raad vooreerst op dat de aangevoerde psychische problemen van verzoekende partij reeds in het

kader van haar eerste verzoek om internationale bescherming mee in beoordeling werden genomen,

doch uit niets bleek dat verzoekende partij omwille van psychologische problemen moeilijkheden zou

hebben gehad om zich bepaalde feiten te herinneren of niet in staat zou zijn geweest om volwaardige

verklaringen af te leggen.

De Raad oordeelde dienaangaande in zijn arrest nr. 142 754 van 3 april 2015 als volgt: “De Raad wijst

er evenwel op dat van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de

bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt. Er kan

immers in redelijkheid worden aangenomen dat doorslaggevende gebeurtenissen – meer in het

bijzonder de inval door de rebellen bij haar thuis, haar drie dagen durende gevangenschap, haar

vrijlating en de daaropvolgende periode toen zij ondergedoken zou hebben geleefd – in het geheugen

van verzoekende partij zijn gegrift, zodat hiervan zelfs na het verstrijken van een bepaalde periode een

volledig, geloofwaardig en eenduidig verslag van kan worden uitgebracht. De uitermate vage

verklaringen van verzoekende partij aangaande deze kernelementen van het door haar voorgehouden

asielrelaas, tasten derhalve op fundamentele wijze de geloofwaardigheid ervan aan. De uitleg van

verzoekende partij dat zij zich deze gebeurtenissen niet of nauwelijks herinnert omdat ze traumatisch

waren, kan geenszins overtuigen. Waar verzoekende partij desbetreffend stelt dat haar

geheugenproblemen kunnen worden vastgesteld door een medische deskundige, wijst de Raad

verzoekende partij erop dat noch de commissaris-generaal, noch de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen moet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr.

43.027) en het is evenmin de taak van de commissaris-generaal, dan wel de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). Door verzoekende partij

werd tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal geen melding gemaakt van het feit dat haar

psychische gezondheidstoestand haar ervan zou weerhouden volwaardige verklaringen af te leggen.

Waar verzoekende partij opmerkt dat zij heeft aangegeven dat zij bijstand nodig heeft van een

psycholoog, stelt de Raad vast dat verzoekende partij louter op het einde van haar gehoor gevraagd
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heeft of zij een psycholoog kan krijgen in het opvangcentrum waar zij verblijft (administratief dossier,

stuk 4, gehoorverslag CGVS d.d. 03/10/2014, p. 20). Evenmin legde verzoekende partij gedurende de

hele procedure enig medisch attest neer waaruit blijkt dat zij psychische stoornissen zou hebben en dat

haar cognitief geheugen dermate zou zijn aangetast dat zij niet in staat is de door haar beweerde

beleefde gebeurtenissen correct weer te geven. De Raad besluit dan ook dat verzoekende partij niet

aannemelijk maakt dat haar psychologische toestand haar ervan zou weerhouden volwaardige

verklaringen af te leggen, waardoor de vastgestelde onwetendheden en vaagheden onverkort overeind

blijven.”

De voorgelegde psycho-medische attesten van psychiater P.G. voor de periode 9 december 2015 tot 26

maart 2018 vermogen de eerder gedane beoordeling van de Raad omtrent het vermogen van

verzoekende partij om volwaardige verklaringen af te leggen, niet in een ander daglicht te plaatsen.

Deze nieuwe documenten bevestigen de psychische problemen van verzoekende partij, dat zij

psychologische begeleiding krijgt, en dat zij medicatie krijgt. Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat

de mentale gezondheidstoestand van verzoekende partij haar ervan zou weerhouden om

geloofwaardige verklaringen af te leggen over de gebeurtenissen die haar ertoe zouden gebracht

hebben haar herkomstland te verlaten, ontdaan van incoherenties en dat haar mentale of psychische

gemoedstoestand van dien aard is om een negatieve invloed te hebben gehad op de behandeling van

haar verzoeken om internationale bescherming. Niettegenstaande er wel sprake is van

posttraumatische stressstoornis, psychosociale problematiek, depressieve klachten, spanningsklachten,

prikkelbaarheid en slapeloosheid, waarvoor verzoekende partij aan lage frequentie opgevolgd wordt

door psychiater P.G., wordt duidelijk gesteld dat uit het klinisch onderzoek blijkt dat verzoekende partij

“bewust, adequaat en georiënteerd in tijd, persoon en ruimte” is (attest d.d. 14-02-2017 en 10-12-2015).

Verder wordt in dit attest van februari 2017 nog gemeld: “Psychomotoor rustig. Gedrukte stemming,

congruent affect. rustloosheid, herbelevingen, prikkelbaar, nachtmerries bij momenten. Geen acute

suïcidaliteit. Geen overtr psychotische elementen. Coöperatief”. Nergens wordt aangegeven dat van een

ernstige verstrooidheid sprake zou zijn, noch dat u aan geheugenverlies zou lijden. Integendeel,

verzoekende partij zou net klachten hebben over “herbelevingen” (van traumatische gebeurtenissen),

waardoor verwacht kan worden dat zij gedetailleerde, adequate verklaringen weet af te leggen over de

oorsprong van haar posttraumatische stoornis.

Gezien de inhoud van de door haar voorgelegde psycho-medische attesten mag er dan ook vanuit

gegaan worden dat verzoekende partij ondanks haar psychische moeilijkheden in staat is om op een

normale wijze aan de procedure deel te nemen en dat het goede verloop van een gehoor in het kader

van deze procedure niet zou gehinderd worden door uw psychische problemen. De commissaris-

generaal heeft dan ook terecht geoordeeld dat er mag worden van uitgegaan dat de rechten van

verzoekende partij in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat

verzoekende partij kan voldoen aan haar verplichtingen. De Raad is van oordeel dat verzoekende partij

in staat was de elementen van haar huidig verzoek om internationale bescherming correct aan te

brengen in het gesprek waarvan de neerslag is terug te vinden in de “verklaring volgend verzoek” van

11 oktober 2018.

4.2.2. De Raad wijst er voorts op dat het eerste verzoek om internationale bescherming van

verzoekende partij geweigerd werd omdat de geloofwaardigheid van haar relaas dermate ondermijnd

werd. De commissaris-generaal, bijgetreden door de Raad voor Vreemdelingenzaken in het met gezag

van gewijsde bekleedde arrest nr. 142 754 van 3 april 2015, oordeelde als volgt: “Ten eerste moet het

Commissariaat-generaal vaststellen dat uw verklaringen over de gebeurtenissen in de nacht van 24 op

25 augustus 2014, toen er een groep van zeven rebellen in uw huis zou zijn binnenkomen om één van

hen te laten verzorgen en toen er enkele uren later een inval zou zijn gebeurd door gemaskerde en

gewapende militairen, bijzonder weinig overtuigend overkomen. Zo kon u nagenoeg niets vertellen over

de groep rebellen die bij u op bezoek zou zijn gekomen. Hoewel u herhaaldelijk werd gevraagd om toch

enige informatie te verschaffen over deze mannen, bijvoorbeeld hoe ze er uit zagen, wie van hen het

woord voerde, hoe zij bij u terecht waren gekomen, etc., bleef u erg vaag en herhaalde u dat u eigenlijk

niets over hen kon vertellen (CGVS, p. 10-13). Dit is niet geloofwaardig. Indien deze gebeurtenissen

echt zouden zijn voorgevallen, kan er redelijkerwijze worden verwacht dat u toch enige beschrijving zou

kunnen geven van deze mannen. Verder legde u al even vage en weinig doorleefde verklaringen af over

de inval van de ordediensten die enkele uren later zou hebben plaatsgevonden. Hoewel u herhaaldelijk

werd gevraagd naar hoe u dit moment, waarbij u plotsklaps zou zijn wakker gemaakt door gewapende

en gemaskerde militairen die uw huis waren binnengedrongen, had beleefd, beperkte u zich telkens tot

korte en vage antwoorden (CGVS, p. 13-15). Het Commissariaat-generaal meent dat uw verklaringen

op dit punt totaal niet getuigen van een spontane herinnering aan een werkelijk beleefde ervaring. Indien
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u werkelijk zo’n ingrijpende gebeurtenis zou hebben meegemaakt, mag worden verwacht dat u hier met

enige inleving, emotie en detail over zou kunnen vertellen. Daarenboven bleek u onredelijk weinig te

weten over hoe uw ouders of grootouders, die in hetzelfde huis woonden, deze inval hadden beleefd. U

wist niet of uw ouders of grootouders eventueel ondervraagd werden tijdens een huiszoeking door

militairen, u wist niet of er al dan niet geweld tegen hen was gebruikt en u wist zelfs niet of zij überhaupt

getuige waren geweest van het feit dat u werd gearresteerd door de militairen (CGVS, p. 15). Dit is niet

geloofwaardig. Gezien u na uw beweerde detentie en vrijlating nog contact zou hebben gehad met uw

moeder, is het niet geloofwaardig dat u helemaal niets zou weten over hoe uw familieleden de inval in

jullie woning zouden hebben beleefd. Deze vaststellingen doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas.

Ten tweede meent het Commissariaat-generaal dat ook uw verklaringen over de drie dagen die u in

gevangenschap zou hebben doorgebracht niet geloofwaardig zijn. Zo beweerde u dat u op geen enkel

moment ondervraagd zou zijn geweest door de personen door wie u werd vastgehouden. U zou geen

vragen hebben gekregen over wie de rebellen waren, van waar ze kwamen, waarom ze bij u waren

gekomen, hoe ze waren vertrokken of naar waar ze waren vertrokken. U zei dat de militairen u enkel

vasthielden en mishandelden opdat u bepaalde documenten zou ondertekenen. Over de inhoud van

deze documenten kon u overigens ook helemaal niets vertellen (CGVS, p. 16). Indien u werkelijk hulp

zou hebben geboden aan een groep van zeven rebellen, lijkt het echter niet geloofwaardig dat de

ordediensten u geen enkele vraag over deze personen zouden stellen. Daarenboven is het hoogst

opmerkelijk dat u zelfs niet kon vertellen of de ordediensten op de hoogte waren van het feit dat u hulp

zou hebben geboden aan deze rebellen. Het lijkt weinig geloofwaardig dat het feit dat u een gewonde

rebel zou hebben verzorgd geen enkele keer ter sprake zou zijn gekomen tijdens de drie dagen dat u

gevangen zou hebben gezeten. Wat betreft deze periode van gevangenschap bleken uw verklaringen

opnieuw een erg weinig doorleefd karakter te hebben (CGVS, p. 16-17). Zelf na herhaaldelijk

aandringen om toch iets te vertellen hoe over hoe u deze periode had beleefd, kwam u niet verder dan

het poneren van korte en stereotype antwoorden over hoe u slecht was mishandeld, over hoe u water

en brood kreeg en hoe het een 'nachtmerrie' voor u was. Uw verklaring, dat u het niet 'fijn' vindt om

hierover te praten, is geen verschoning voor uw vage en weinig doorleefde verklaringen op dit punt. Van

een asielzoeker die bepaalde feiten heeft meegemaakt, kan worden verwacht dat hij op een relatief

spontane manier en met voldoende detail en emotie de meegemaakte feiten kan beschrijven. Deze

vaststellingen ondermijnen de geloofwaardigheid van uw verklaringen nog verder.

Ten derde zijn ook uw verklaringen over uw vrijlating op 28 augustus 2014 en de daaropvolgende

periode, toen u ondergedoken zou hebben geleefd, niet geloofwaardig te noemen. Wat betreft het

concrete moment van uw vrijlating, bleek u erg onwetend. U zei dat u terug bij bewustzijn kwam naast

uw moeder, op de achterbank van een taxi. Hoe u in deze taxi was terechtgekomen, kon u niet zeggen.

U wist niet of u in persoon door uw ontvoerders aan uw moeder was overhandigd of dat uw moeder u

ergens alleen had aangetroffen. U bleek ook nauwelijks iets te weten over hoe uw vrijlating precies was

geregeld. U kon helemaal niets vertellen over hoe uw moeder u had vrijgekocht. U wist niet hoe uw

moeder contact had gelegd met uw ontvoerders, bijvoorbeeld of zij hen had gecontacteerd of

omgekeerd. U wist niet of uw ouders of grootouders überhaupt stappen hadden ondernomen om u te

zoeken nadat u was gearresteerd of dat zij gewoon thuis hadden afgewacht tot er nieuws over u kwam.

U wist niet hoeveel geld uw moeder had betaald voor uw vrijlating, zelfs niet bij benadering in welke

grootteorde dit bedrag lag (bv. 1000, 5000 of 10.000 dollar). U wist niet of uw moeder dit geld bij de

hand had of dat zij eerst nog bij bepaalde mensen fondsen had moeten verzamelen. U vermoedde enkel

dat ze misschien geld had verzameld en u speculeerde dat ze misschien bepaalde percelen had

verkocht (CGVS, p. 19-20). U bleek evenmin veel te kunnen vertellen over waar u precies

ondergedoken zou hebben geleefd. U zei dat uw moeder u na uw vrijlating op 28 augustus 2014 naar

kennissen bracht in het dorp Solnechnoye, waar u vervolgens enige tijd zou hebben verbleven tot aan

uw vertrek uit Dagestan op 6 september 2014. U kon echter niets vertellen over de personen waarbij u

ondergedoken zou hebben geleerd. Zo bleek u hun namen niet te kunnen geven. U kon enkel zeggen

dat het 'mensen op leeftijd' waren. Toen u werd gevraagd of u nog iets anders kon vertellen over de

personen waarbij u meer dan een week ondergedoken zou hebben geleefd, antwoordde u ontkennend

(CGVS, p. 5-6). Het spreekt voor zich dat dit weinig geloofwaardig is.

Ten vierde blijkt ook uw relaas over uw reisroute van Dagestan naar België niet geloofwaardig. U zei dat

u helemaal geen idee had door welke landen u met de bus reisde tussen Moskou en België, gezien 'het

gordijntje' voor het raam van de bus de hele tijd dicht bleef. U zei dat u nooit een reispaspoort zou

hebben gehad. U had geen idee of de smokkelaar eventueel reisdocumenten voor u had geregeld. U zei

dat u tijdens de hele rit helemaal niets hebt gemerkt van eventuele grenscontroles onderweg (CGVS, p.

7-9). Dit is absoluut niet geloofwaardig. Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt, en waarvan een kopie is toegevoegd aan uw administratief dossier, blijkt immers dat het

personenverkeer aan de buitengrenzen van de Schengenzone streng wordt gecontroleerd. Gezien u
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met een bus de Schengenzone zou zijn binnen gereisd, is het niet geloofwaardig dat u niets gemerkt

zou hebben van dergelijke grenscontroles, dat u niet zou weten langs welk land u de Schengenzone

binnenkwam of welke reisdocumenten hiervoor zouden zijn gebruikt. Het Commissariaat-generaal

meent dat uw ongeloofwaardige verklaringen over uw reisroute een verder bevestiging vormen van het

bedrieglijke karakter van uw asielrelaas. Op basis van bovenstaande vaststellingen oordeelt het

Commissariaat-generaal dat er geen geloof kan worden gehecht aan de feiten waarop u zich beroept

om een vrees voor vervolging, zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming, aan te tonen.”

Blijkens de gegevens vervat in het administratief dossier heeft verzoekende partij naar aanleiding van

onderhavig verzoek om internationale bescherming geen elementen bijgebracht die de vastgestelde

ongeloofwaardigheid vermogen te herstellen. De commissaris-generaal stelt op goede gronden het

volgende vast:

“Uit het administratief dossier blijkt immers dat u naar aanleiding van onderhavig verzoek geen

bijkomende inhoudelijke verklaringen hebt afgelegd. U beperkt zich integendeel louter tot een verwijzing

naar asielmotieven die u in het verleden hebt uiteengezet en verwijst louter naar enkele aanvullende

stukken ter staving van uw eerdere verklaringen (DVZ, 3e VVIB, rubriek 15, 18, 19). Ook de brief van uw

advocaat verwijst naar de eerder aangehaalde asielmotieven en de neergelegde stukken.

Met betrekking tot de nieuwe documenten uit uw land van herkomst die u aanbrengt [2

oproepingsbrieven en een proces-verbaal] ter ondersteuning van de motieven die u naar aanleiding van

uw vorig verzoek hebt uiteengezet, moet worden vastgesteld dat uit informatie waarover het CGVS

beschikt, en waarvan een bijlage in uw administratief dossier is gevoegd, blijkt dat er in uw land van

herkomst een hoge graad van corruptie heerst en er allerhande documenten tegen betaling verkregen

kunnen worden. Bijgevolg is de bewijswaarde van Russische documenten bijzonder relatief en zijn deze

op zich niet van dien aard om afbreuk te doen aan de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw

relaas.

De bewijswaarde van deze stukken uit uw land van herkomst wordt nog verder ondermijnd door uw

verklaring dat uw buurvrouw Zara, die zelf bij de politie werkt, de oproepingsbrief zelf ging opvragen bij

de wijkagent, die dan pas op zijn beurt één van de documenten aan uw moeder bezorgde. De overige

twee documenten zou uw moeder van buurvrouw Zara gekregen hebben. Dient benadrukt dat deze

bijzonder eigenaardige gang van zaken de authenticiteit van deze stukken nog verder ondergraaft;

Indien u werkelijk actief zou gezocht worden door de autoriteiten mag verwacht worden dat die

autoriteiten zélf het initiatief nemen om oproepingsbrieven af te leveren op uw adres, dan wel aan uw

moeder te bezorgen, en dat deze niet pas worden afgeleverd nadat uw buurvrouw deze

oproepingsbrieven zelf opvraagt bij de wijkagent.

Wat betreft de door u voorgelegde psycho-medische attesten werd reeds opgemerkt dat uit deze

attesten op geen enkele manier kan afgeleid worden dat u niet bij machte zou zijn om volledige,

gedetailleerde en coherente verklaringen af te leggen over de gebeurtenissen die u ertoe zouden

gebracht hebben uw herkomstland te verlaten. Wel integendeel, de attesten in kwestie, waaronder een

attest uit december 2015, zijnde kort na uw eerste asielaanvraag, als een attest uit maart van dit jaar,

vermelden meermaals dat u te kampen zou hebben met ‘herbelevenissen’, waardoor des te meer

verwacht mag worden dat u in staat bent doorleefde en gedetailleerde verklaringen af te leggen over

deze gebeurtenissen. Deze attesten kunnen met andere woorden niet verklaren of vergoelijken waarom

uw verklaringen omtrent kernpunten uit uw asielrelaas in het kader van uw eerste asielaanvraag

onaannemelijk vaag, niet overtuigend en niet doorleefd waren. Volledigheidshalve wordt vastgesteld dat

4 van de 7 attesten overigens dateren van vóór het afsluiten van uw voorgaande verzoek tot

internationale bescherming en u op geen enkele manier duidt waarom u deze elementen niet eerder had

kunnen aanbrengen.

Hoewel u een artikel neerlegt over etnische spanningen in Zuid-West-Dagestan maakt u op geen enkele

wijze concreet wat u omwille hiervan zou riskeren bij een terugkeer naar Dagestan. Het louter

aanbrengen van algemene informatie is dan ook niet dienstig. Dergelijke verwijzing volstaat immers niet

om aan te tonen dat u in uw land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat u

betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en u blijft hier

in gebreke.”
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Waar verzoekende partij opwerpt dat het niet opgaat dat de documenten worden geweigerd omdat er

veel valse documenten zijn of omdat er veel corruptie is in de Russische Federatie, wijst de Raad erop

dat de vaststelling dat er omwille van corruptie allerhande documenten kunnen verkregen worden in de

Russische Federatie, tot gevolg heeft dat de bewijswaarde van Russische documenten bijzonder relatief

is. Verzoekende partij uit weliswaar kritiek op de actualiteit van deze informatie, doch dient te worden

hernomen dat verzoekende partij zelf geen andersluidende of recentere informatie bijbrengt waaruit zou

blijken dat deze informatie niet meer actueel zou zijn. De Raad benadrukt dat omwille van de relatieve

bewijswaarde van dergelijke documenten, deze documenten op zich niet volstaan om het vluchtrelaas

van verzoekende partij geloofwaardig te bevinden. Er moet bijgevolg ook nagegaan worden of de

verklaringen van verzoekende partij voldoende consistent, precies, volledig en aannemelijk zijn opdat de

relevante elementen van haar verzoek, in samenhang met de voorgelegde documenten, geloofwaardig

kunnen worden geacht. Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat de informatie betrekking

heeft op de “Russische Federatie. Mogelijkheid om valse documenten in Noord-Kaukasus te kopen”.

Uit het eerste verzoek om internationale bescherming is echter gebleken dat verzoekende partij

onaannemelijk vage, niet overtuigende en niet doorleefde verklaringen heeft afgelegd over

kernaspecten van haar relaas. Derhalve kunnen de twee nieuw voorgelegde oproepingsbrieven evenals

het PV niet zonder meer verzoekende partij haar vrees aantonen, gelet op de relatieve bewijswaarde

van dergelijke documenten. De Raad herhaalt dat deze documenten op zich niet volstaan om het

vluchtrelaas van verzoekende partij geloofwaardig te bevinden.

Gelet op de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat het in Tsjetsjenië en elders in

de Russische Federatie mogelijk is om tegen betaling van smeergeld documenten te krijgen, vooral

politieoproepingen, de vaststelling dat zij onaannemelijke verklaringen heeft afgelegd bij de Dienst

Vreemdelingenzaken over de wijze waarop zij deze documenten heeft ontvangen die zij, zoals blijkt uit

wat volgt, niet ontkracht (adm. doss., stuk 6, verklaring volgend verzoek van 11 oktober 2018, punt 17),

en verzoekende partij geen andere verklaringen aflegt met betrekking tot de redenen waarom zij haar

land van herkomst heeft verlaten, is de Raad van oordeel dat er in casu geen nieuwe elementen of

feiten aan de orde zijn, of door verzoekende partij 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.

Verzoekende partij herhaalt dat er een onduidelijkheid is ontstaan in het gehoor bij de Dienst

Vreemdelingenzaken, doch gezien haar verklaringen werden voorgelezen in het Russisch, zij geen

opmerkingen heeft geformuleerd en zij verklaard heeft dat de door haar vermelde inlichtingen oprecht

zijn, kan zij in haar betoog niet worden gevolgd. De Raad acht het niet aannemelijk dat verzoekende

partij na confrontatie met een negatieve beslissing haar verklaringen zoals afgelegd bij de Dienst

Vreemdelingenzaken wijzigt. Uit niets blijkt dat er een onduidelijkheid is ontstaan tijdens het gehoor.

Verzoekende partij haar verklaringen zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar. Hoe dan ook haar

verklaring in het verzoekschrift ontkracht geenszins de terechte beoordeling in de bestreden beslissing

dienaangaande: “Indien u werkelijk actief zou gezocht worden door de autoriteiten mag verwacht

worden dat die autoriteiten zélf het initiatief nemen om oproepingsbrieven af te leveren op uw adres, dan

wel aan uw moeder te bezorgen, en dat deze niet pas worden afgeleverd nadat uw buurvrouw deze

oproepingsbrieven zelf opvraagt bij de wijkagent.”

Gezien de inhoud van de door haar voorgelegde psycho-medische attesten (supra) kunnen deze

attesten evenmin verklaren of vergoelijken waarom de verklaringen van verzoekende partij omtrent

kernpunten uit haar asielrelaas in het kader van haar eerste asielaanvraag onaannemelijk vaag, niet

overtuigend en niet doorleefd waren. Uit deze attesten kan immers niet worden afgeleid dat

verzoekende partij niet bij machte zou zijn om volledige, gedetailleerde en coherente verklaringen af te

leggen over de gebeurtenissen die ertoe zouden gebracht hebben haar herkomstland te verlaten.

Integendeel, zoals hoger opgemerkt zou verzoekende partij net klachten hebben over “herbelevingen”

(van traumatische gebeurtenissen), waardoor verwacht kan worden dat zij gedetailleerde, adequate

verklaringen weet af te leggen over de oorsprong van haar posttraumatische stoornis.

Voormelde psycho-medische attesten kunnen de geloofwaardigheid van het ingeroepen vluchtrelaas

evenmin herstellen of als bewijs gelden voor de aangehaalde bedreigingen. De behandelende

psychiater doet immers slechts vaststellingen betreffende de mentale gezondheidstoestand van

verzoekende partij. De oorzaak van haar psychische problemen kan door de arts echter niet met

zekerheid worden bepaald en hij kan zich op dit vlak louter baseren op de verklaringen van verzoekende

partij. De hierboven aangehaalde medische attesten kunnen dan ook niet aangenomen worden als

bewijs van feiten waarvan de waarachtigheid niet minimaal is aangetoond.
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Volledigheidshalve merkt de Raad nog op dat niets erop wijst dat de psychologische problemen van

verzoekende partij, zoals blijkt uit de voorgelegde medische attesten, op zichzelf zouden kunnen leiden

tot een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade in geval van terugkeer

naar haar land van herkomst.

5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond. 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 twintig mei tweeduizend negentien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


