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nr. 231 736 van 23 januari 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. VANGOIDSENHOVEN

Interleuvenlaan 62

3001 HEVERLEE

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 Oekraïense nationaliteit te zijn, op

31 december 2019 hebben ingediend tegen de beslissingen van de adjunct-commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen van 20 december 2019.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 16 januari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 januari 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partijen en hun advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

E. VANGOIDSENHOVEN en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Op 1 oktober 2019 worden verzoekende partijen, die verklaren van Oekraïense nationaliteit te zijn, door

de grensinspectie te Zaventem aangetroffen zonder passende documentatie waaruit het doel en de

omstandigheden van hun verblijf blijken. Op dezelfde dag worden zij vastgehouden in een welbepaalde

aan de grens gelegen plaats en verzoeken zij om internationale bescherming. Op 20 december 2019

beslist de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de adjunct-

commissaris-generaal) tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Dit zijn de thans bestreden beslissingen.

De eerste bestreden beslissing, die ten aanzien van Y. B. (hierna: verzoeker) wordt genomen, luidt als

volgt:

“A. Feitenrelaas
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Volgens uw verklaringen bent u een Oekraïens staatsburger en een orthodoxe christen. U bent

afkomstig uit Zaporizhia waar u samenwoonde met uw echtgenote, O. B. (…) en zoon, M. B. (...).

U was uw laatste twee en een halve maand in Oekraïne als barman werkzaam in de zaak ‘Krysha’. Op

15 september 2019, tijdens een drukke namiddag/avond diende u bij gebrek aan beschikbare obers zelf

een bestelling naar klanten in een aparte VIP-kamer te brengen. Na een controle door de security en

nadat men vanuit de kamer toestemming had gegeven om binnen te gaan leverde u de bestelling af. U

ging vervolgens terug naar de bar om verder te werken. Even later gaf een ober u te kennen dat u ook

de rekening naar de VIP-kamer mocht brengen en de fooien mocht voor uzelf houden. Uiteindelijk ging

u veertig minuten tot een uur later opnieuw naar de tweede verdieping naar de VIP-kamer. U zag dat de

veiligheidsmedewerker bezig was met iemand anders en u zei dat u dringend de rekening moest

afgeven. De veiligheidsmedewerker, die u kende, liet u verder gaan. Zonder op de deur te kloppen trad

u de VIP-kamer binnen. U zag een wit pakket op tafel waarvan u ervan uitgaat dat het om drugs gaat. U

zag voorts nog een tas staan in de kamer. Meteen duwden twee van de zes personen in de kamer u

tegen de muur. U werd twee keer geslagen en men gaf u te kennen dat hetgeen u had gezien de kamer

niet mocht verlaten. U stemde in en zei dat u alles voor zichzelf zou houden, waarna men u opnieuw liet

gaan en u verder ging werken.

Na afloop van uw shift ging u naar uw woning en dacht u opnieuw op hetgeen zich eerder had

afgespeeld. De volgende ochtend, op 16 september 2019, besloot u naar de politie te gaan en klacht in

te dienen. In het politiebureau, waar men het etablissement ‘Krysha’ kende, werd u echter afgeraden om

zich in dergelijke zaken te mengen. Op basis van het gesprek met de politiemedewerker vertrok u

opnieuw zonder klacht te hebben ingediend.

Dezelfde dag, op 16 september 2019, vroeg uw echtgenote om ’s avonds naar de supermarkt in de

buurt te gaan. Bij uw terugkeer naar huis werd u door drie mannen aangevallen. Één van hen bedreigde

u uiteindelijk met een mes en stelde dat u aan niemand iets mocht vertellen. U besloot hierop om samen

met uw gezinsleden tijdelijk naar uw schoonouders te gaan.

Op 19 september 2019 werden jullie opgebeld door uw moeder die van een buurvrouw had gehoord dat

de deur van jullie appartement open stond. U en uw vrouw besloten om naar het appartement te gaan

kijken. Bij jullie aankomst zagen jullie dat er niets gestolen was, maar dat alles overhoop werd gehaald.

Hierop besliste u om Oekraïne definitief te verlaten. Uw resterende tijd in Oekraïne verbleef u samen

met uw vrouw en zoon bij vrienden van uw schoonouders.

Op 30 september 2019 vatten jullie de reisweg aan. Jullie gingen terug naar Zaporizhia van waaruit jullie

met de trein naar Kiev reisden. Vervolgens kwamen jullie met een rechtstreekse vlucht naar België

alwaar er in jullie naam een beschermingsverzoek werd geregistreerd op 1 oktober 2019.

Ter staving van jullie verzoek legden jullie de volgende stukken voor: jullie huwelijksakte, de

geboorteakte van jullie zoon, het diploma met bijlagen van uw echtgenote, foto’s van jullie overhoop

gehaalde appartement, een foto van uw stukgegooide gsm en foto’s van uzelf op uw werkplaats. Via

jullie advocaat stuurden jullie nog een artikel door over drugstrafieken in jullie herkomstregio evenals

informatie over de eigenaar van de zaak ‘Krysha’.

Op 28 oktober 2019 nam het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

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

beschermingsstatus omdat u uw nood aan internationale bescherming niet aannemelijk had gemaakt.

Op 7 november 2019 tekenden u en uw echtgenote beroep aan tegen de beslissing die door het CGVS

werd genomen. De beslissing van het CGVS werd vervolgens op 26 november 2019 middels een arrest

vernietigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). De RvV stelde vast dat de tijdig

aangevraagde notities van de persoonlijke onderhouden niet samen met de beslissing werden

verstuurd. Bijgevolg stelde de RvV vast dat er sprake was van een substantiële onregelmatigheid

waardoor de beslissing diende vernietigd te worden en werd het dossier teruggestuurd naar het CGVS.

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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.

Nadat de initiële beslissing van het CGVS werd vernietigd door de RvV kwam uw dossier terug bij het

CGVS terecht. Het CGVS nam nota van de door de RvV vastgestelde onregelmatigheid en stuurde op

29 november 2019 de opgevraagde notities op en respecteerde vervolgens de voorziene termijn om

opmerkingen bij de notities te formuleren.

Het CGVS moet vaststellen dat er, los van het ingediende verzoekschrift, geen enkele opmerking meer

werd overgemaakt.

Gelet op de actueel beschikbare gegevens in uw dossier, is het CGVS van oordeel dat de eerder

gehanteerde weigeringsmotieven kunnen worden aangenomen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de door u ingeroepen asielmotieven vreemd zijn aan de

Conventie. Uit uw verklaringen blijkt dat u drugscriminelen vreest nadat u mogelijks getuige zou zijn

geweest van een drugsdelict. Uw ingeroepen asielrelaas is bijgevolg niet ingegeven door een vrees voor

een ernstige discriminatoire behandeling omwille van één van de redenen voorzien in de

Vluchtelingenconventie (ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging, behoren tot een bepaalde sociale

groep). Zodoende kan u niet in aanmerking komen voor de toekenning van de Vluchtelingenstatus.

Bijgevolg dient te worden onderzocht of u in het geval van een terugkeer naar uw land van herkomst

een reëel risico op ernstige schade loopt. Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat u dit niet

aannemelijk heeft gemaakt.

Vooreerst kan worden opgemerkt dat uw relaas enkel gebaseerd is op weliswaar coherente, doch louter

blote beweringen die op geen enkele manier objectief worden gestaafd. De foto’s van een kapotte gsm

en overhoop gehaalde woonst zijn immers eenvoudig in scene te zetten en hebben aldus geen

objectieve bewijswaarde. Daarenboven kan worden opgemerkt dat het opmerkelijk te noemen is dat er u

net op 20 augustus 2019, de maand voor het ontstaan van de door u beweerde problemen, een

paspoort werd uitgereikt. Hoewel toevalligheid omwille van een beweerde reis naar Turkije niet kan

worden uitgesloten, blijft dit een zeer opvallend feit, te meer de reis geenszins concreet was. U stelde

nog geen datum voor de reis te hebben gekozen en gaf enkel aan in de koude periode te willen gaan

(CGVS p.22). Vreemd genoeg gaf uw vrouw dan weer aan dat jullie zinnens waren nog in de zomer te

gaan (CGVS vrouw p.11).

Wat er ook van zij, de volledige context in ogenschouw genomen kan sowieso niet worden aangenomen

dat de personen die u zegt te vrezen nog interesse in u zouden tonen. Indien uw relaas zou worden

aangenomen dient te worden opgemerkt en benadrukt dat u op geen enkel moment over tastbaar bewijs

beschikte dat u uw beweerde belagers ten laste kon leggen (CGVS p. 22). Evenmin zijn er indicaties die

er op wijzen dat uw belagers het tegendeel zouden aannemen. Er kan dan ook niet worden ingezien

waarom uw belagers iets van u zouden te vrezen hebben en bijgevolg waarom ze nog interesse zouden

tonen in u. Dit wordt verder versterkt wanneer uit uw verklaringen bovendien blijkt dat u eigenlijk zo

goed als niets weet over diegenen die u zegt te vrezen. Het gaat om zes personen waarvan u slechts

van één ‘misschien de bijnaam/roepnaam weet’. U hoorde over deze ene persoon verhalen dat hij zich

alles kan permitteren en u haalt het voorbeeld aan dat hij probleemloos op straat schoten in de lucht kan

lossen. Voor de rest blijkt dat u hoegenaamd niets weet over het zestal, niet over hun identiteit, over hun

functie, de plaats waar ze vandaan komen of zich ophouden… (CGVS p. 19-20) U kan nergens op

steunen om uw belagers ook maar enigszins in moeilijkheden te brengen. In die optiek – waarbij u noch

over bewijsmateriaal noch over kennis die naam waardig over uw belagers beschikt – kan, zoals reeds

opgemerkt, dan ook niet worden ingezien waarom de personen in kwestie nog interesse in u zouden

tonen, laat staan dat ze nog de moeite zouden nemen om actief naar u op zoek te gaan of u ernstige

schade zouden toebrengen. Indien uw belagers over de mogelijkheid zouden beschikken om kennis te

nemen van het gegeven dat u naar de politie ging, zoals u suggereert, zijn zij er redelijkerwijs ook van

op te hoogte gebracht dat u er geen officiële melding heeft gedaan, laat staat dat u er klacht zou hebben

ingediend (CGVS p. 22). Zo kan des te meer worden aangenomen dat uw belagers weten dat ze

gebeiteld zitten en van u niets te vrezen hebben.
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Zelfs indien zou worden aangenomen dat u in de stad waar u woonachtig en werkzaam was in de

problemen zou kunnen komen wanneer uw pad dat van uw beweerde belagers zou kruisen, ziet het

CGVS niet in waarom u zich niet elders in Oekraïne zou kunnen vestigen om zich in veiligheid te stellen.

U haalt dienaangaande enkel aan dat u vreest dat uw belagers overal connecties hebben zonder dit ook

maar enigszins te concretiseren nog los van het gegeven dat u amper iets over hen weet (CGVS p. 23,

19-20). Echter dient te worden gesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat uw belagers naar u op

zoek zouden zijn, laat staan dat zij bepaalde connecties elders in Oekraïne zouden aanspreken over u.

De bewering dat u nergens in Oekraïne in veiligheid zou kunnen leven kan geenszins overtuigen. U en

uw partner hebben overigens familieleden op verschillende plaatsen in Oekraïne, ook in grootsteden

zoals Kharkov en Dnipro. U en uw partner kunnen met andere woorden op een netwerk buiten jullie

eigen stad rekenen, waarbij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat jullie voldoende ondersteuning

kunnen vinden bij het zich vestigen in een andere stad. Gelet op het feit dat u over ervaring in de

horecasector beschikt kan redelijkerwijs worden verwacht dat u zich ook van werk kan verzekeren in

andere grote steden waar een dienstensector aanwezig is. Uw echtgenote heeft een diploma hoger

onderwijs, hetgeen evenzeer haar mogelijkheden versterkt om een job te bemachtigen. Echt wezenlijke

hindernissen om jullie bijvoorbeeld in Dnipro te vestigen zag u klaarblijkelijk ook niet op het feit dat ze u

overal zouden vinden na (CGVS p.23).

Bijkomend kan nog worden gesteld dat wanneer u daadwerkelijk naar de politie ging met de bedoeling u

en uw familie in veiligheid te stellen, er kan verwacht worden dat u een meer ernstige poging daartoe

zou leveren. Zo kan worden verwacht dat u zich hierbij niet louter tot blote beweringen zou beperken, te

meer gelet op het kaliber van de belagers die u zegt te vrezen. Er kan worden verwacht dat u zou

proberen meer concrete informatie te verzamelen – al ware het maar bepaalde persoonsgegevens –

over diegenen die u zegt te vrezen (via collega’s, veiligheidsmedewerker(s)… had u overigens wel

degelijk opties om te proberen informatie te verkrijgen). Evenzeer kan worden verwacht dat u zou

trachten om medische attesten voor te leggen om aan te tonen dat u werd aangevallen. U heeft met

andere woorden niet de redelijke inspanningen geleverd die kunnen verwacht worden bij iemand die ter

dege een melding of klacht wenst te onderbouwen. Er kan overigens evenmin worden ingezien waarom

u zich meteen zou laten afschepen door een medewerker van de politie die u het advies geeft om zich

beter niet in dergelijke zaken te moeien (CGVS p. 16 en 20-21). Immers zoals u zelf aangaf wist u reeds

bij voorbaat welk type mensen de VIP-kamers bezochten (namelijk “politici en bandieten”) en was u zich

dus met zekerheid ten volle bewust van welke stappen u ondernam door naar de politie te gaan (CGVS

p. 15 en 16). Er dient te worden opgemerkt en benadrukt dat u de overheid nooit officieel op de hoogte

hebt gesteld (ook niet van de door u beweerde tweede aanval of van de inval in uw appartement) en zij

hierdoor nooit in de mogelijkheid verkeerde om zaken vast te stellen en/of u effectief bescherming aan

te bieden. Voorgaande vaststellingen doen dan ook besluiten dat u onvoldoende inspanningen heeft

geleverd om bescherming te verkrijgen in uw eigen land.

De voorgaande vaststellingen doen besluiten dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat er wat u betreft

een reëel risico is op ernstige schade, noch dat u zich aan eventuele problemen niet zou kunnen

onttrekken door zich in een andere stad in uw land van herkomst te vestigen.

De opgeworpen argumentatie die u middels uw verzoekschrift heeft kenbaar gemaakt vermag niet de

bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Het verzoekschrift betreft, aangaande het eigenlijke

asielrelaas, hoofdzakelijk een herhaling van de ingeroepen feiten zonder dat de motieven waarop de

weigeringsbeslissing is gesteund ten gronde worden ondermijnd of in een ander daglicht worden

gesteld. Er wordt de nadruk gelegd op de specifieke omstandigheden en met name op de eigenaar van

het etablissement waar u werkzaam was en op de bewering dat een berucht persoon betrokken was bij

de door u ingeroepen drugsfeiten.

Wat betreft de informatie en voorgelegde documentatie over de eigenaar van het etablissement waar u

werkzaam was, kan dit de beoordeling van onderhavige beslissing niet wijzigen. De functie(s) van de

eigenaar en het gegeven dat hij zich mogelijks inlaat/heeft ingelaten met bepaalde corrupte handelingen

wijzigt immers niets aan het gegeven dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat uw beweerde

belagers nog naar u op zoek zouden zijn met de intentie u ernstige schade toe te brengen. Bijgevolg

kan niet worden ingezien waarom de eigenaar van de plaats waar u werkte, en waarvan vooralsnog niet

blijkt dat hij op de hoogte zou zijn van de bewuste drugsfeiten (laat staan dat hij er (aantoonbaar) iets

mee te maken zou hebben), wel zinnens zou zijn om u omwille hiervan te viseren. In die optiek dient er

te worden gewezen op het feit dat u geen enkel (begin van) bewijs voorlegt dat uw bewering staaft als

was de eigenaar van het etablissement betrokken bij of minstens op de hoogte van het door u beweerde
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drugsdelict. Evenmin kan worden aangenomen dat hij op de hoogte zou zijn van het gegeven dat u iets

zou gezien hebben.

Wat de beruchte belager betreft kan worden verwezen naar de eerder in deze beslissing vermelde

argumentatie waaruit blijkt dat u amper kennis heeft over uw belagers en dat u slechts beperkte info

heeft over de beruchte persoon waar u gewag van maakt. Bovendien blijkt dat u nergens op kan

steunen om uw belagers ook maar enigszins in moeilijkheden te brengen.

Middels het verzoekschrift beweert u dat u de identiteit en naam van de persoon in kwestie perfect kan

identificeren indien nodig omdat u deze kent van een populaire club waar u eerder zou gewerkt hebben.

Indien u daadwerkelijk vervolging vreesde is het, deze stelling/bewering volgend, uiterst bevreemdend

dat u hiertoe niet reeds de nodige inspanningen zou geleverd hebben, bijvoorbeeld om (zoals reeds

eerder in deze beslissing werd opgemerkt) een melding bij de politie te onderbouwen of om uw

ingeroepen problematiek in het kader van uw beschermingsverzoek specifieker en concreter uiteen te

kunnen zetten.

De motivering zoals opgenomen in het verzoekschrift kan aldus niet de gebrekkige aannemelijkheid van

een reëel risico op ernstige schade in uw hoofde herstellen, noch duiden waarom u zich aan eventuele

problemen niet zou kunnen onttrekken door zich in een andere stad in uw land van herkomst te

vestigen.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus of de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

zoals voorzien in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet, kan aan een verzoeker om

internationale bescherming ook de subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend wanneer de mate

van willekeurig geweld naar aanleiding van een gewapend conflict in het land van herkomst dermate

hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn 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 loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. De

Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge doch stelt vast dat uit een grondige

analyse van de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt (en waarvan een kopie werd

toegevoegd aan uw administratief dossier), duidelijk blijkt dat de actuele veiligheidssituatie in Zaporizhia

waarvan u afkomstig bent op geen enkele wijze kan worden gekarakteriseerd als dergelijke

uitzonderlijke situatie die de toekenning van subsidiaire bescherming wettigt. Hoewel er in de marge van

het conflict in de Donbas af en toe gewelddadige incidenten gebeuren, bv. Manifestaties die uitlopen op

geweld of sporadische en kleinschalige aanslagen waarbij mogelijk een conflict-gerelateerd motief zou

kunnen spelen, is er op het grondgebied van Oekraïne buiten de Donbas en de Krim immers géén

sprake van militaire confrontaties of gevechtshandelingen, noch van een bezetting door niet-

regeringsgebonden groeperingen.

De overige stukken die in het kader van uw beschermingsverzoek werden voorgelegd en die nog niet

eerder in deze beslissing aan bod kwamen, vermogen niet de bovenstaande vaststellingen te wijzigen.

Uw huwelijksakte en de geboorteakte van uw zoon bevatten louters persoonsgegevens van u en uw

gezin en worden op heden niet in twijfel getrokken door het CGVS. Ook het diploma en de daarmee

samenhangende documenten van uw echtgenote worden niet in twijfel getrokken.

Wat betreft de foto’s van u in uw werkomgeving dient te worden gesteld dat het CGVS op heden niet

betwist dat u mogelijks als barman heeft gewerkt in een horecazaak genaamd ‘Krysha’. Echter kunnen

op basis van deze foto’s geen bijkomende conclusies worden getrokken.

Ook het artikel over de drugstrafieken in uw regio, wat door het CGVS niet in twijfel wordt getrokken,

wijzigt niets aan de uitkomst van deze beslissing. Immers toont dit artikel geenszins aan dat u op heden

een reëel risico op ernstige schade zou lopen louter omdat u een wit pakket met (vermoedelijk) drugs

zag liggen in de bar waar u werkte.

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.”
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De tweede bestreden beslissing, die ten aanzien van O. B. (hierna: verzoekster) wordt genomen, luidt

als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Oekraïens staatsburger en een orthodoxe christen. U bent

afkomstig uit Zaporizhia waar u samenwoonde met uw echtgenoot, Y. B. (…) en zoon, M. B. (…).

Uw man was tijdens de laatste twee en een halve maand in Oekraïne als barman werkzaam in de zaak

‘Krysha’. Op 15 september 2019, tijdens een drukke namiddag/avond diende hij bij gebrek aan

beschikbare obers zelf een bestelling naar klanten in een aparte VIP-kamer te brengen. Na een controle

door de security en nadat men vanuit de kamer toestemming had gegeven om binnen te gaan leverde

uw man de bestelling af. Vervolgens ging hij terug naar de bar om verder te werken. Even later gaf een

ober uw echtgenoot te kennen dat hij ook de rekening naar de VIP-kamer mocht brengen en de fooien

mocht voor zichzelf houden. Uiteindelijk ging uw man veertig minuten tot een uur later opnieuw naar de

tweede verdieping naar de VIP-kamer. Hij zag dat de veiligheidsmedewerker bezig was met iemand

anders en uw man zei dat hij dringend de rekening moest afgeven. De veiligheidsmedewerker, die uw

man kende, liet uw man verder gaan. Zonder op de deur te kloppen trad uw man de VIP-kamer binnen.

Hij zag een wit pakket op tafel waarvan hij ervan uitgaat dat het om drugs gaat. Hij zag voorts nog een

tas staan in de kamer. Meteen duwden twee van de zes personen in de kamer uw man tegen de muur.

Hij werd twee keer geslagen en men gaf hem te kennen dat hetgeen hij had gezien de kamer niet mocht

verlaten. Uw man stemde in en zei dat hij alles voor zichzelf zou houden, waarna men hem opnieuw liet

gaan en uw man verder ging werken.

Na afloop van zijn shift keerde uw man huiswaarts en dacht hij opnieuw op hetgeen zich eerder had

afgespeeld. De volgende ochtend, op 16 september 2019, besloot hij naar de politie te gaan en klacht in

te dienen. In het politiebureau, waar men het etablissement ‘Krysha’ kende, werd uw man echter

afgeraden om zich in dergelijke zaken te mengen. Op basis van het gesprek met de politiemedewerker

vertrok hij opnieuw zonder klacht te hebben ingediend.

Dezelfde dag, op 16 september 2019, vroeg u aan uw echtgenoot om ’s avonds naar de supermarkt in

de buurt te gaan. Bij zijn terugkeer naar huis werd uw man door drie mannen aangevallen. Één van hen

bedreigde hem uiteindelijk met een mes en stelde dat hij aan niemand iets mocht vertellen. Uw

echtgenoot besloot hierop om samen met u en uw zoon tijdelijk naar uw ouders te gaan.

Op 19 september 2019 werden jullie opgebeld door uw schoonmoeder die van een buurvrouw had

gehoord dat de deur van jullie appartement open stond. U en uw man besloten om naar het

appartement te gaan kijken. Bij jullie aankomst zagen jullie dat er niets gestolen was, maar dat alles

overhoop werd gehaald. Hierop beslisten jullie om Oekraïne definitief te verlaten. Jullie resterende tijd in

Oekraïne verbleef uw gezin bij vrienden van uw ouders.

Op 30 september 2019 vatten jullie de reisweg aan. Jullie gingen terug naar Zaporizhia van waaruit jullie

met de trein naar Kiev reisden. Vervolgens kwamen jullie met een rechtstreekse vlucht naar België

alwaar er in jullie naam een beschermingsverzoek werd geregistreerd op 1 oktober 2019.

Ter staving van jullie verzoek legden jullie de volgende stukken voor: jullie huwelijksakte, de

geboorteakte van jullie zoon, uw diploma met bijlagen, foto’s van jullie overhoop gehaalde appartement,

een foto van een stukgegooide gsm en foto’s van uw man op diens werkplaats. Via jullie advocaat

stuurden jullie nog een artikel door over drugstrafieken in jullie herkomstregio evenals informatie over de

eigenaar van de zaak ‘Krysha’

Op 28 oktober 2019 nam het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

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

beschermingsstatus omdat u uw nood aan internationale bescherming niet aannemelijk had gemaakt.

Op 7 november 2019 tekenden u en uw echtgenote beroep aan tegen de beslissing die door het CGVS

werd genomen. De beslissing van het CGVS werd vervolgens op 26 november 2019 middels een arrest

vernietigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). De RvV stelde vast dat de tijdig

aangevraagde notities van de persoonlijke onderhouden niet samen met de beslissing werden

verstuurd. Bijgevolg stelde de RvV vast dat er sprake was van een substantiële onregelmatigheid

waardoor de beslissing diende vernietigd te worden en werd het dossier teruggestuurd naar het CGVS.
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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.

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 uw beschermingsverzoek op dezelfde motieven baseert als degene die

werden aangehaald door uw echtgenoot (CGVS p. 7). In het kader van de door hem ingediende

asielaanvraag werd mede op basis van uw verklaringen een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Bijgevolg kan dan ook in uw

hoofde niet besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees in de zin van de

Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van de subsidiaire bescherming. De motivering van de beslissing in hoofde van uw echtgenoot luidt als

volgt:

“(…)”

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. Over de rechtspleging

Op 20 december 2019 nam de adjunct-commissaris-generaal ten aanzien van verzoekende partijen de

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Uit het administratief dossier blijkt dat de beslissing ten aanzien van verzoekster

per drager werd betekend op 23 december 2019 en dat de beslissing ten aanzien van verzoeker per

drager werd betekend op 10 januari 2020. De Raad stelt vast dat beide verzoekende partijen middels

eenzelfde verzoekschrift van 31 december 2019 beroep hebben ingediend tegen de thans bestreden

beslissingen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) kan dan ook niet anders dan

besluiten dat verzoeker op 31 december 2019 reeds kennis had genomen van de inhoud van de

beslissing die op 20 december 2019 in zijn hoofde werd genomen door de adjunct-commissaris-

generaal, niettegenstaande deze beslissing hem pas op 10 januari 2020 werd betekend, en dat hij

middels huidig verzoekschrift gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om deze beslissing voor te

leggen aan de Raad en in staat is gebleken om zijn middelen tegen deze beslissing aan te voeren.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voeren verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de

artikelen 48/3 tem 48/5, 57/7 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

Vreemdelingenwet).

Het middel is als volgt onderbouwd:

“Verwerende partij heeft de aanvraag van verzoekers om als vluchteling in de zin van de Conventie van

Genève van 28 juli 1951 en het aanvullend protocol van 31 januari 1967 te worden erkend, afgewezen

De CGVS verwijst ter motivering van haar weigeringsbeslissing voor verzoekster naar de asielmotieven

van haar echtgenoot en herneemt deze integraal.



RvV X - Pagina 8

De CGVS is van oordeel dat verzoekers deze gegronde vrees niet aannemelijk hebben gemaakt.

Voorgaande redenering is ontdaan van elke redelijkheid en kan om onder vermelde redenen onmogelijk

gevolgd worden.

Verzoekers herhalen dat er in hunnen hoofde wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging, zoals

omschreven in de vluchtelingenconventie van Genève, dient te worden vastgesteld.

Zij zijn te goeder trouw zijn en naar best vermogen een antwoord hebben gegeven op de aan hen

gestelde vragen op het CGVS.

Verzoekers wensen verdere verduidelijking te geven ter gelegenheid van de zitting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van het Commissariaat Generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen met uitzondering van de gevallen zoals opgenomen in artikel

39/2 van de vreemdelingenwet, een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht. Dit houdt in dat hij

het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het rechtsplegingsdossier en toelaatbare nieuwe

gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg

uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot

oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

De devolutieve kracht van het beroep verplicht, noch verbiedt de Raad de weigeringsmotieven van de

voor hem bestreden beslissing over te nemen of te verwerpen. Hij dient enkel een beslissing te nemen

die op afdoende wijze gemotiveerd is en aangeeft waarom in hoofde van een asielaanvrager al dan niet

vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of een reëel risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking moet worden genomen.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992,

nr. 205).

Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

• Volgens het CGVS maken verzoekers niet aannemelijk dat zij in geval van terugkeer een reel risico op

ernstige schade lopen.

Het CGVS is van mening dat niet kan worden aangenomen dat de personen die verzoekers vrezen, nog

interesse in hen zouden vertonen vandaag de dag.

Het CGS verwijst naar het gebrek aan kennis in hoofde van verzoeker over zijn belager, om vervolgens

te concluderen dat de belagers bijgevolg niets van hem te vrezen hebben.

Dit standpunt kan niet gevolgd worden

De specifieke omstandigheden van de feiten zijn van groot belang.

Belangrijk is het feit dat verzoeker ongewild getuige was van een grote drugsdeal in de bar van de heer

H. (...) , een belangrijk ondernemer en afgevaardigde van de districtsraad voor de politieke partij “Ukrop”

in Zaporizhia

Het betrof een belangrijke drugdeal tussen machtige personen gezien de grote hoeveelheid drugs op

tafel en in de aktetas en gezien hun reactie en agressie naar verzoeker toe

Eén van de betrokken personen in de VIP ruimte betrof een berucht persoon die verzoeker kende van

zijn vorige job als barman in de JOLLY ROGER in de stad, een populaire en bekende club.
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Verzoeker verstrekte tijdens het gehoor details over de man: hij loopt gewapend rond , is door iedereen

gevreesd. Hij wordt ongemoeid gelaten door politie , hetgeen enkel het geval is wanneer deze personen

macht hebben en gevreesd worden. Doorsnee burgers lopen er niet ongestoord met wapens rond.

Tweede cruciaal element in deze is het gegeven dat de eigenaar van de bar geen doorsnee burger of

zakenman is, dan wel de heer A. H. (...) een politicus – regionaal parlementslid- en tevens zeer bekend

zakenman.

Hij is evenwel ook betrokken bij onverkwikkelijke zaken die door kritische journalisten aan het daglicht

werden gesteld.

Deze informatie is gevoegd aan het administratief dossier. En wordt ook niet betwist door verwerende

partij.

De eigenaar moet op de hoogte geweest zijn van de drugdeal gezien zijn betrokkenheid bij het crimineel

milieu vaststaat.

Bovendien, de omstandigheid van een afzonderlijke VIP bar met eigen security op een aparte van een

bar in handen van een bekend zakenman en machtig politicus; een verdieping waar niemand van het

overig cliënteel noch van het personeel ook maar enigszins mag komen, duidt onmiskenbaar op het

bestaan en faciliteren van criminele praktijken.

De heer H. (...) is bovendien geen onbekende, hij is reeds betrokken in onverkwikkelijke affaires.

Het feit dat verzoeker getuige is geweest van deze deal, en het gegeven dat hij nadien klacht gaat

indienen bij de politie, ondanks de lijfelijke waarschuwing, stelt in het bijzonder een probleem voor de

eigenaar.

Als parlementslid mag hij onmogelijk nog meer gecompromitteerd raken dan hij al is. Drugshandel en de

bestrijding ervan zijn een zeer heikel thema in Oekraïne, en betreft één van de drie xx waarop de

regering diende in te zetten teneinde toenadering tot de EU te kunnen verwerven.

Deze informatie is bijgebracht en terug te vinden in het administratief dossier.

De deal waarvan verzoeker getuige was, betreft geen kleinschalige deal van marihuana of hasj, dan wel

van hard drugs , naar alle waarschijnlijkheid van cocaïne.

Het CGVS meent dat verzoeker geen gevaar uitmaakt voor de heren in kwestie nu hij tijdens zijn gehoor

geen noemenswaardige informatie over hen kan verstrekken.

Deze zienswijze kan niet gevolgd worden

Vooreerst, verzoeker herkende één de betrokken personen, een crimineel die met wapens rondloopt in

het straatbeeld. Hij kan deze man perfect identificeren en diens naam achterhalen indien nodig, nu hij

deze kent vanuit zijn periode als barman in de populaire club de JOLLY RODGER

Ten tweede is het zo dat verzoeker zijn klacht ging laten acteren in het hoofdpolitiebureau!

Hij ging niet naar het lokaal commissariaat. Het feit dat hij daar niet gehoord wordt, illustreert de ernst

van de kwestie en het niveau van corruptie. Tot wie had verzoeker zich nog moeten richten ?

Ten derde heeft verzoeker aan het CGVS in detail en op zeer coherente wijze uiteengezet dat de

2 politiemensen ter plaatse naar zijn relaas hebben geluisterd, en hem vervolgens adviseerden:

“Toen ik alles had verteld, en mensen had beschreven zei hij wil je een raad ? het is beter geen gehoor

te geven aan deze zaak of je gaat nog grotere problemen hebben, beter te vergeten”

De politie weigerde met andere woorden de klacht aan te nemen. Hetgeen opnieuw aangeeft hoe heikel

deze kwestie ligt en hoezeer de politiediensten hierin een hand boven het hoofd houden van criminelen

betrokken in drugstrafieken.
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• Het CGVS is van oordeel dat de voorgelegde documenten niet vermogen om de vaststellingen van het

CGVS te wijzigen

Verzoekers hebben steeds beiden congruente antwoorden verstrekt. Dit wordt bevestigd door het

CGVS.

Tevens waren zij niet in de mogelijkheid om een aantal niet te voorzien vragen door te spreken, maar

wisten zij ook hier volledig gelijklopende antwoorden te verstrekken.

De geloofwaardigheid van hun relaas staat hiermee vast, en wordt door het CGVS nergens expliciet

betwist of in vraag gesteld

De documenten hebben wel degelijk enige bewijskracht wanneer zij een geloofwaardig relaas

ondersteunen, hetgeen inzake het geval is

Bijgevolg dient geconcludeerd te worden dat de stukken overtuigingskracht bezitten en dienstig zijn ter

staving van het asielrelaas

Opdat effectieve bescherming kan geboden worden in vluchtelingrechtelijke zin door de Oekraïense

autoriteiten, dient overeenkomstig art. 48/5, §2 Vreemdelingenwet – omzetting art. 7 Kwalificatierichtlijn

een dubbele voorwaarde vervuld te worden:

"(…)"

Aldus dient onderzocht te worden of de Oekraïense autoriteiten voldoende maatregelen hebben

genomen tegen corruptie en geweld.

Uit verschillende rapporten blijkt dat dit niet het geval is.

Tevens is de regio van verzoekers gekend om zijn drugstrafieken. ( administratief dossier)

De Europese Unie heeft Oekraïne een aantal voorwaarden opgelegd om financiële steun van Europa te

kunnen genieten. De oprichting van het bureau NABU bleek een faliekante mislukking.

Voormelde informatie is door verzoekers bijgebracht aan het CGVS .

Verder leverden zij documenten :

- waaruit het 'eigenaarschap' van de heer H. (...) van de bar KRYSHA blijkt , een cruciaal gegeven bij de

beoordeling van de gegronde vrees voor vervolging in hoofde van cliënten in geval van terugkeer.

- aangaande de enorme economische ( eigenaar/ aandeelhouder in ondernemingen, winkelketens,

mediabedrijf ea) en politieke (afgevaardigde) macht van de heer H. (...) en dito invloed

- inzake zijn betrokkenheid bij een groot nationaal corruptieschandaal

Gelet op het feit dat de heer B. (...) tegen zijn wil getuige werd van een belangrijke drugtransactie in een

etablissement van de heer H. (...) en hij daarbij één van de betrokkenen herkende als een berucht zeer

gekend figuur in de regio ( vaste klant die gewapend rondloopt in de befaamde club de “ Jolly Roger” )

en gelet op de bijzonder geloofwaardige verklaringen afgelegd door cliënten - inzonderheid mbt vragen

die onmogelijk door beiden konden worden doorgesproken op voorhand - is de vrees voor vervolging

zeer aannemelijk gemaakt.

Derhalve had de CGVS aan verzoekers minstens subsidiaire bescherming dienen toe te kennen.

Art. 48/4 par. 1 Vr W : De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet

voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en geen beroep kan doen op artikel 9 ter, en ten

aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land

van herkomst terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en

die zich niet onder bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de

uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 55/4, valt.

Verzoekers vragen de subsidiaire bescherming met toepassing van artikel 48/4,§2 b van de

Vreemdelingenwet, met name ernstige schade door foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing in hun land van herkomst;
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Verzoekers vrezen in Oekraïne geconfronteerd te worden met een gefabriceerde politieke vervolging. Zij

hebben redenen om te vrezen voor hun veiligheid. Het risico op politieke vervolging verantwoordt de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Een eventuele gedwongen terugkeer naar Oekraïne betekent dan ook een reëel risico voor een

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in hun land van herkomst, hetgeen evenzeer

een schending van artikel 3 EVRM inhoudt.

Gelet op de verklaringen van verzoekers, gelet op het feit dat de problematiek van verzoekers

overeenkomt met algemeen gekende feiten en gestaafd wordt door stukken die door de CGVS niet

wordt betwist qua authenticiteit, had het CGVS de nodige voorzichtigheid moeten aan de dag leggen.

Twijfel dient te worden uitgelegd in het voordeel van de asielzoeker.

Bijgevolg miskent verwerende partij de wettelijke voorwaarden van de vluchtelingendefinitie en schendt

zij daarmee artikel 48/3 en 48/5 Vreemdelingenwet.

De vrees van verzoekers voor vervolging is pertinent.

Verwerende partij beschikt over de mogelijkheid om wanneer de asielzoeker een aantal van zijn

verklaringen niet aantoont met stukken of andere bewijzen, de asielaanvraag alsnog geloofwaardig te

achten mits aan vier wettelijk bepaalde voorwaarden zoals opgesomd in artikel 57/7 ter

Vreemdelingenwet

Verwerende partij weigert manifest toepassing te maken van voormeld artikel zonder enige afdoende

gemotiveerde verklaring voor haar keuze te bieden, hetgeen geenszins getuigt van goed bestuur.

De onderzoeksmethodiek van verwerende partij is niet in overeenstemming met de zienswijze van de

RVV.

In haar arrest van 28 januari 2009 wijst de RVV erop dat de vraag die tijdens het onderzoek van een

asielaanvraag uiteindelijk moet gesteld worden, is of de asielzoeker al dan niet een vrees heeft voor

vervolging om één van de redenen opgesomd in de Conventie van Genève. Hoewel het onderzoek naar

de geloofwaardigheid in principe een noodzakelijke stap vormt om deze vraag te kunnen beantwoorden,

dient men te vermijden dat deze stap de vraag zelf overschaduwt. Wanneer er twijfel bestaat over

bepaalde feiten of over de oprechtheid van de asielzoeker, stelt deze twijfel de asielinstanties niet vrij

van de verplichting om te onderzoeken of er uiteindelijk al dan niet een vrees voor vervolging bestaat,

die voldoende bewezen kan worden, niettegenstaande bepaalde twijfels.

Verzoekers geven aan dat zij een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 par. 2, b van

de vreemdelingenwet lopen bij terugkeer naar Oekraïne (Foltering / executie of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing in hun land van herkomst.).

Er zijn voldoende objectieve indicaties om aan te nemen dat verzoekers in acht genomen de gekende

drugs- en corruptieproblematiek in de regio XXXXX, en het ontbreken van rechtsbescherming, ernstig

risico lopen op vervolging minstens een mensonwaardige behandeling in geval van een terugkeer naar

hun land van herkomst.

Bijgevolg is het voldoende komen vast te staan dat er ernstige aanwijzingen zijn dat verzoekers

vervolging dienen te vrezen wanneer zij naar hun land van herkomst zouden worden teruggezonden.

Dienvolgens moet aan verzoekers de hoedanigheid van vluchteling worden toegekend in de zin van het

Internationaal verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen

Gelet op artikel 3 EVRM kunnen verzoekers in geen enkel geval worden teruggeleid naar OEKRAINE

Het past derhalve dat de bestreden beslissing wordt vernietigd en dat aan verzoekers vooralsnog de

asielstatus, subsidiair de status van subsidiaire bescherming wordt toegekend”
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3.2. Stukken

Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

3.3. Beoordeling

3.3.1. Juridisch kader voor het onderzoek van de gegrondheid van het beroep

3.3.1.1. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de (adjunct-)commissaris-generaal beschikt de Raad over

volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn

geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het

rechtsplegingsdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van

het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissingen zijn gesteund en de kritiek van verzoekende partijen daarop. Hij dient verder niet

op elk aangevoerd argument in te gaan.

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend

tegen de beslissingen van de (adjunct-)commissaris-generaal. In toepassing van de richtlijn 2011/95/EU

van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn

2011/95/EU) moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet komt aan de

verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in de zin van

artikel 46 van de 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 (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU). Hieruit volgt dat wanneer de Raad een beroep

onderzoekt dat werd ingediend op basis van artikel 39/2, § 1, van de Vreemdelingenwet, hij gehouden is

de wet uit te leggen op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex nunc

onderzoek die voortvloeien uit artikel 46, § 3, van de richtlijn 2013/32/EU.

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming

hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het Internationaal Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna:

Verdrag van Genève), zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het

kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. De Raad moet daarbij een gemotiveerd arrest vellen

dat aangeeft om welke redenen een verzoeker om internationale bescherming al dan niet voldoet aan

de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

3.3.1.2. Bewijslast en samenwerkingsplicht

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU, en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepalingen

moeten worden gelezen.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die beperkt is tot deze eerste fase,

houdt in dat het in beginsel aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige

elementen ter staving van zijn verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen opdat de relevante elementen van zijn verzoek

kunnen worden bepaald. De verzoeker moet aldus een inspanning doen om dit verzoek te
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onderbouwen, onder meer aan de hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en

stukken, of ander bewijsmateriaal. Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke

reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om

actief met de verzoeker samen te werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen

staven. Daarnaast moeten deze instanties ervoor zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt

verzameld over de algemene situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot

staving van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk

kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming.

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast, alsook met

de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met de individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

3.3.2. Ontvankelijkheid van het middel

3.3.2.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen voeren verzoekende partijen de schending aan van artikel 57/7

van de Vreemdelingenwet, doch geven zij niet de minste toelichting over de wijze waarop zij deze

bepaling geschonden achten.

3.3.2.2. Voor zover verzoekende partijen in hun verzoekschrift verwijzen naar artikel 57/7ter van de

Vreemdelingenwet, benadrukt dat Raad dat dit artikel werd opgeheven bij artikel 17 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 maatschappelijke welzijn.
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3.3.2.3. In de mate dat verzoekende partijen nog aanvoeren dat een eventuele gedwongen terugkeer

naar Oekraïne een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten

van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 inhoudt, dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de

adjunct-commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan internationale

bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Bovendien houden de

bestreden beslissingen op zich geen verwijderingsmaatregel in.

3.3.2.4. Het enig middel is, wat het voorgaande betreft, niet-ontvankelijk.

3.3.3. De motieven van de bestreden beslissingen

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, heeft

tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de

genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze.

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn

aan het gewicht van de genomen beslissing.

De bestreden beslissingen moeten duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan ze

zijn genomen. In casu wordt in de motieven van de eerste bestreden beslissing verwezen naar de

toepasselijke rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat

deze beslissing een motivering in feite, met name dat aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat (A) de door hem ingeroepen asielmotieven –

hij vreest drugscriminelen nadat hij mogelijks getuige zou zijn geweest van een drugsdelict – vreemd

zijn aan het Verdrag van Genève en omdat (B) hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij in het geval

van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade loopt, nu (i) zijn

relaas enkel gebaseerd is op weliswaar coherente, doch louter blote beweringen die op geen enkele

manier objectief worden gestaafd, (ii) hij noch over bewijsmateriaal noch over kennis die naam waardig

over zijn belagers beschikt zodat niet kan worden ingezien waarom de personen in kwestie nog

interesse in hem zouden tonen, laat staat dat ze nog de moeite zouden nemen om actief naar hem op

zoek te gaan of hem ernstige schade zouden toebrengen, (iii) indien zijn belagers over de mogelijkheid

zouden beschikken om kennis te nemen van het gegeven dat hij naar de politie ging, zij er redelijkerwijs

ook van op de hoogte zijn gebracht dat hij er geen officiële melding heeft gedaan, laat staan dat hij er

klacht zou hebben ingediend zodat des te meer kan worden aangenomen dat zijn belagers weten dat ze

gebeiteld zitten en van hem niets te vrezen hebben, (iv) zelfs indien zou worden aangenomen dat hij in

de stad waar hij woonde en werkte in de problemen zou kunnen komen wanneer zijn pad dat van zijn

beweerde belagers zou kruisen, niet kan worden ingezien waarom hij zich niet elders in Oekraïne zou

kunnen vestigen om zich in veiligheid te stellen, (v) hij onvoldoende inspanningen heeft geleverd om

bescherming te verkrijgen in zijn eigen land, (vi) de functie(s) van de eigenaar van het etablissement

waar hij werkzaam was en het gegeven dat deze eigenaar zich mogelijks inlaat of heeft ingelaten met

bepaalde corrupte handelingen niets wijzigen aan het gegeven dat er geen redenen zijn om aan te

nemen dat zijn beweerde belagers nog naar hem op zoek zouden zijn met de intentie hem ernstige

schade toe te brengen, (vii) het uiterst bevreemdend is dat hij niet reeds de nodige inspanningen zou

hebben geleverd om de identiteit en naam van de beruchte persoon die betrokken was bij de door hem

ingeroepen drugsfeiten te identificeren, (viii) de actuele veiligheidssituatie in Zaporizhia op geen enkele

wijze kan worden gekarakteriseerd als een uitzonderlijke situatie die de toekenning van subsidiaire

bescherming wettigt, en (ix) de overige stukken die in het kader van het beschermingsverzoek werden

voorgelegd de bovenstaande vaststellingen niet vermogen te wijzigen. Al deze vaststellingen worden in

de eerste bestreden beslissing omstandig toegelicht.

Ook in de motieven van de tweede bestreden beslissing wordt verwezen naar de toepasselijke

rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Daarnaast bevat ook deze

beslissing een motivering in feite, met name dat verzoekster haar beschermingsverzoek op dezelfde

motieven baseert als degene die werden aangehaald door verzoeker en dat in het kader van de door

verzoeker ingediende asielaanvraag mede op basis van haar verklaringen een beslissing tot weigering

van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus werd genomen, waarbij de

motieven van de eerste bestreden beslissing worden hernomen.
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Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissingen onderbouwen op eenvoudige wijze in die

beslissingen worden gelezen zodat verzoekende partijen er kennis van hebben kunnen nemen en

hierdoor tevens hebben kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te

wenden waarover zij in rechte beschikken. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voldaan.

Verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hen niet in staat zou

stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn

genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele

motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit de uiteenzetting van het middel dat verzoekende partijen de

motieven van de bestreden beslissingen kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht

in casu is bereikt (cf. RvS 21 maart 2007, nr. X).

Het middel kan in deze mate niet worden aangenomen.

3.3.4. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

Uit de verklaringen van verzoekende partijen blijkt dat zij drugscriminelen vrezen nadat verzoeker

mogelijks getuige zou zijn geweest van een drugsdelict. In de VIP kamer van de zaak waar hij als

barman werkte, zou verzoeker een wit pakket met (vermoedelijk) drugs op tafel hebben zien liggen.

Verzoeker zou geslagen zijn geweest en bedreigd dat wat hij had gezien de kamer niet mocht verlaten.

De volgende dag, op 16 september 2019, zou verzoeker ’s avonds naar de supermarkt in de buurt zijn

gegaan. Bij zijn terugkeer naar huis werd hij blijkens zijn verklaringen door drie mannen aangevallen,

waarbij een van hen hem bedreigde met een mes en stelde dat hij aan niemand iets mocht vertellen.

Nog volgens verzoekers verklaringen werd op 19 september 2019 ingebroken in hun appartement, waar

alles overhoop werd gehaald doch niets gestolen was. In het verzoekschrift wordt hier nog aan

toegevoegd dat verzoeker via zijn bevriende collega op het werk vernam dat er zich nadien nog twee

mannen op het werk hadden aangeboden en naar hem hadden geïnformeerd.

De Raad stelt vast dat deze feiten, zo ze al op enige waarheid zouden berusten, louter gemeenrechtelijk

van aard zijn en geen verband houden met één van de criteria zoals bepaald in het Verdrag van

Genève. De loutere stelling in het verzoekschrift dat verzoekende partijen vrezen in Oekraïne

geconfronteerd te worden met “een gefabriceerde politieke vervolging” vermag geen afbreuk te doen

aan dit besluit.

Verzoekende partijen maken evenmin aannemelijk dat zij omwille van redenen voorzien in het Verdrag

van Genève de bescherming van de autoriteiten van hun land van herkomst niet zouden kunnen

inroepen. Verzoeker beweert weliswaar dat hij de ochtend na het voorval in de bar, op

16 september 2019, besloot naar de politie te gaan en klacht in te dienen maar dat hem in het

politiebureau, waar men het etablissement ‘Krysha’ kende, werd afgeraden om zich in dergelijke zaken

te mengen. Op basis van het gesprek met de politiemedewerker zou verzoeker zonder klacht te hebben

ingediend vertrokken zijn. In het verzoekschrift wordt verwezen naar verzoekers verklaringen in dit

verband:

“Toen ik alles had verteld, en mensen had beschreven zei hij wil je een raad ? het is beter geen gehoor

te geven aan deze zaak of je gaat nog grotere problemen hebben, beter te vergeten”

Uit deze verklaringen, die overigens niets meer zijn dan loutere beweringen, blijkt louter dat men

verzoeker adviseerde om de zaak te vergeten en geenszins, zoals wordt beweerd in het verzoekschrift,

dat de politie weigerde om de klacht te noteren, laat staan dat de politiediensten de hand boven het

hoofd houden van in drugstrafieken betrokken criminelen. Uit verzoekers verklaringen blijkt duidelijk dat

het zijn eigen keuze was om onverrichter zake te vertrekken en uiteindelijk geen klacht in te dienen. Er

wordt aldus op geen enkele manier aannemelijk gemaakt dat verzoeker niet de mogelijkheid zou

hebben gehad om de bescherming of de hulp in te roepen van de Oekraïense autoriteiten, noch dat

hem hulp en bescherming zouden worden ontzegd.

Verzoekende partijen wijzen in het verzoekschrift nog op de hoge graad van corruptie, doch brengen

hiermee geen afdoende concrete elementen of argumenten bij die een ander licht kunnen werpen op de

volgende motieven van de bestreden beslissingen:

“Bijkomend kan nog worden gesteld dat wanneer u daadwerkelijk naar de politie ging met de bedoeling

u en uw familie in veiligheid te stellen, er kan verwacht worden dat u een meer ernstige poging daartoe

zou leveren. Zo kan worden verwacht dat u zich hierbij niet louter tot blote beweringen zou beperken, te



RvV X - Pagina 16

meer gelet op het kaliber van de belagers die u zegt te vrezen. Er kan worden verwacht dat u zou

proberen meer concrete informatie te verzamelen – al ware het maar bepaalde persoonsgegevens -

over diegenen die u zegt te vrezen (via collega’s, veiligheidsmedewerker(s)… had u overigens wel

degelijk opties om te proberen informatie te verkrijgen). Evenzeer kan worden verwacht dat u zou

trachten om medische attesten voor te leggen om aan te tonen dat u werd aangevallen. U heeft met

andere woorden niet de redelijke inspanningen geleverd die kunnen verwacht worden bij iemand die ter

dege een melding of klacht wenst te onderbouwen. Er kan overigens evenmin worden ingezien waarom

u zich meteen zou laten afschepen door een medewerker van de politie die u het advies geeft om zich

beter niet in dergelijke zaken te moeien (CGVS p. 16 en 20-21). Immers zoals u zelf aangaf wist u reeds

bij voorbaat welk type mensen de VIP-kamers bezochten (namelijk “politici en bandieten”) en was u zich

dus met zekerheid ten volle bewust van welke stappen u ondernam door naar de politie te gaan (CGVS

p. 15 en 16). Er dient te worden opgemerkt en benadrukt dat u de overheid nooit officieel op de hoogte

hebt gesteld (ook niet van de door u beweerde tweede aanval of van de inval in uw appartement) en zij

hierdoor nooit in de mogelijkheid verkeerde om zaken vast te stellen en/of u effectief bescherming aan

te bieden. Voorgaande vaststellingen doen dan ook besluiten dat u onvoldoende inspanningen heeft

geleverd om bescherming te verkrijgen in uw eigen land.”

De Raad benadrukt dat internationale bescherming slechts kan worden ingeroepen bij gebrek aan

nationale bescherming. Een verzoeker om internationale bescherming moet alle mogelijkheden tot

bescherming uitputten en aannemelijk maken waarom hij geen enkel beroep kan doen op de nationale

autoriteiten. De Raad verwijst in dit verband naar artikel 48/5, § 2, tweede lid, van de Vreemdelingenwet,

dat bepaalt dat bescherming, in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4, doeltreffend en van niet-tijdelijke

aard moet zijn en in het algemeen wordt geboden wanneer de bedoelde actoren omschreven in het

eerste lid redelijke maatregelen treffen tot voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige schade,

onder andere door de instelling van een doeltreffend juridisch systeem voor opsporing, gerechtelijke

vervolging en bestraffing van handelingen die vervolging of ernstige schade vormen, en wanneer de

verzoeker toegang tot een dergelijke bescherming heeft. De bescherming die de nationale overheid

biedt, moet daadwerkelijk zijn. Zij hoeft echter niet absoluut te zijn en bescherming te bieden tegen elk

feit begaan door derden. De autoriteiten hebben de plicht om burgers te beschermen, maar deze plicht

houdt geen resultaatsverbintenis in. Verzoekende partijen werpen op dat uit verschillende rapporten

blijkt dat de Oekraïense autoriteiten onvoldoende maatregelen hebben genomen tegen corruptie en

geweld, dat de oprichting van het bureau NABU een faliekante mislukking bleek en dat hun regio

gekend is om zijn drugstrafieken. Zij tonen met hun betoog echter niet in concreto aan dat de

Oekraïense autoriteiten in geval van eventuele (veiligheids)problemen aan hun onderdanen

onvoldoende bescherming bieden en niet de maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de

Vreemdelingenwet, noch dat zij in casu bij eventuele toekomstige problemen bij terugkeer naar

Oekraïne geen of onvoldoende beroep zouden kunnen doen op de hulp van en/of bescherming door de

Oekraïense autoriteiten. Dit klemt des te meer nu verzoekende partijen in het verzoekschrift zelf stellen

dat drugshandel en de bestrijding ervan een heikel thema is in Oekraïne en een van de punten betreft

waarop de regering diende in te zetten teneinde toenadering tot de EU te kunnen verwerven.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekende partijen geen vrees voor vervolging in

de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in

aanmerking worden genomen.

3.3.5. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

3.3.5.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoekende partijen op deze gronden

geen subsidiaire bescherming vragen.

3.3.5.2. Verzoekende partijen vragen de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in

toepassing van artikel 48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet en beroepen zich hiervoor op de door

hen aangevoerde asielmotieven.

Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de adjunct-commissaris-

generaal dat verzoekende partijen geen overtuigende elementen aanbrengen waaruit kan blijken dat zij

hun land van herkomst hebben verlaten of er niet naar kunnen terugkeren omwille van een reëel risico

op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet.
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Zo kan de adjunct-commissaris-generaal vooreerst worden gevolgd waar in de bestreden beslissingen

terecht het volgende wordt overwogen:

“Vooreerst kan worden opgemerkt dat uw relaas enkel gebaseerd is op weliswaar coherente, doch

louter blote beweringen die op geen enkele manier objectief worden gestaafd. (…)

Wat er ook van zij, de volledige context in ogenschouw genomen kan sowieso niet worden aangenomen

dat de personen die u zegt te vrezen nog interesse in u zouden tonen. Indien uw relaas zou worden

aangenomen dient te worden opgemerkt en benadrukt dat u op geen enkel moment over tastbaar bewijs

beschikte dat u uw beweerde belagers ten laste kon leggen (CGVS p. 22). Evenmin zijn er indicaties die

er op wijzen dat uw belagers het tegendeel zouden aannemen. Er kan dan ook niet worden ingezien

waarom uw belagers iets van u zouden te vrezen hebben en bijgevolg waarom ze nog interesse zouden

tonen in u. Dit wordt verder versterkt wanneer uit uw verklaringen bovendien blijkt dat u eigenlijk zo

goed als niets weet over diegenen die u zegt te vrezen. Het gaat om zes personen waarvan u slechts

van één ‘misschien de bijnaam/roepnaam weet’. U hoorde over deze ene persoon verhalen dat hij zich

alles kan permitteren en u haalt het voorbeeld aan dat hij probleemloos op straat schoten in de lucht kan

lossen. Voor de rest blijkt dat u hoegenaamd niets weet over het zestal, niet over hun identiteit, over hun

functie, de plaats waar ze vandaan komen of zich ophouden… (CGVS p. 19-20) U kan nergens op

steunen om uw belagers ook maar enigszins in moeilijkheden te brengen. In die optiek – waarbij u noch

over bewijsmateriaal noch over kennis die naam waardig over uw belagers beschikt - kan, zoals reeds

opgemerkt, dan ook niet worden ingezien waarom de personen in kwestie nog interesse in u zouden

tonen, laat staan dat ze nog de moeite zouden nemen om actief naar u op zoek te gaan of u ernstige

schade zouden toebrengen. Indien uw belagers over de mogelijkheid zouden beschikken om kennis te

nemen van het gegeven dat u naar de politie ging, zoals u suggereert, zijn zij er redelijkerwijs ook van

op te hoogte gebracht dat u er geen officiële melding heeft gedaan, laat staat dat u er klacht zou hebben

ingediend (CGVS p. 22). Zo kan des te meer worden aangenomen dat uw belagers weten dat ze

gebeiteld zitten en van u niets te vrezen hebben.”

De Raad stelt vast dat verzoekende partijen in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging

ondernemen om deze pertinente en draagkrachtige motieven, die steun vinden in het administratief

dossier, te ontkrachten of te weerleggen. Het komt aan verzoekende partijen toe om deze motieven aan

de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen. Zij blijven hiertoe

echter geheel in gebreke. Zij komen immers in wezen niet verder dan het louter herhalen van en

volharden in hun eerder afgelegde verklaringen, het uiten van blote beweringen, vermoedens en

speculaties, het poneren van een vrees voor vervolging dan wel een reëel risico op het lijden van

ernstige schade, en het tegenspreken van de gevolgtrekking door de adjunct-commissaris-generaal,

waarbij zij de nadruk leggen op de specifieke omstandigheden van de feiten, in het bijzonder het profiel

van de eigenaar van de bar waar verzoeker werkte en het gegeven dat een berucht persoon betrokken

was bij de drugsdeal waarvan verzoeker ongewild getuige zou zijn geweest. Zij gaan met hun betoog

echter volledig voorbij aan de volgende motieven van de bestreden beslissingen, waar de adjunct-

commissaris-generaal ingaat op het verzoekschrift dat door hen werd ingediend in het kader van de

beroepsprocedure tegen de beslissingen van de commissaris-generaal van 25 oktober 2019 en

waarvan het eerste middel identiek is aan het thans voorliggende verzoekschrift:

“De opgeworpen argumentatie die u middels uw verzoekschrift heeft kenbaar gemaakt vermag niet de

bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Het verzoekschrift betreft, aangaande het eigenlijke

asielrelaas, hoofdzakelijk een herhaling van de ingeroepen feiten zonder dat de motieven waarop de

weigeringsbeslissing is gesteund ten gronde worden ondermijnd of in een ander daglicht worden

gesteld. Er wordt de nadruk gelegd op de specifieke omstandigheden en met name op de eigenaar van

het etablissement waar u werkzaam was en op de bewering dat een berucht persoon betrokken was bij

de door u ingeroepen drugsfeiten.

Wat betreft de informatie en voorgelegde documentatie over de eigenaar van het etablissement waar u

werkzaam was, kan dit de beoordeling van onderhavige beslissing niet wijzigen. De functie(s) van de

eigenaar en het gegeven dat hij zich mogelijks inlaat/heeft ingelaten met bepaalde corrupte handelingen

wijzigt immers niets aan het gegeven dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat uw beweerde

belagers nog naar u op zoek zouden zijn met de intentie u ernstige schade toe te brengen. Bijgevolg

kan niet worden ingezien waarom de eigenaar van de plaats waar u werkte, en waarvan vooralsnog niet

blijkt dat hij op de hoogte zou zijn van de bewuste drugsfeiten (laat staan dat hij er (aantoonbaar) iets

mee te maken zou hebben), wel zinnens zou zijn om u omwille hiervan te viseren. In die optiek dient er

te worden gewezen op het feit dat u geen enkel (begin van) bewijs voorlegt dat uw bewering staaft als

was de eigenaar van het etablissement betrokken bij of minstens op de hoogte van het door u beweerde

drugsdelict. Evenmin kan worden aangenomen dat hij op de hoogte zou zijn van het gegeven dat u iets

zou gezien hebben.
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Wat de beruchte belager betreft kan worden verwezen naar de eerder in deze beslissing vermelde

argumentatie waaruit blijkt dat u amper kennis heeft over uw belagers en dat u slechts beperkte info

heeft over de beruchte persoon waar u gewag van maakt. Bovendien blijkt dat u nergens op kan

steunen om uw belagers ook maar enigszins in moeilijkheden te brengen.

Middels het verzoekschrift beweert u dat u de identiteit en naam van de persoon in kwestie perfect kan

identificeren indien nodig omdat u deze kent van een populaire club waar u eerder zou gewerkt hebben.

Indien u daadwerkelijk vervolging vreesde is het, deze stelling/bewering volgend, uiterst bevreemdend

dat u hiertoe niet reeds de nodige inspanningen zou geleverd hebben, bijvoorbeeld om (zoals reeds

eerder in deze beslissing werd opgemerkt) een melding bij de politie te onderbouwen of om uw

ingeroepen problematiek in het kader van uw beschermingsverzoek specifieker en concreter uiteen te

kunnen zetten.”

Deze motieven worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

De Raad verwijst daarnaast naar wat hierboven, onder punt 3.3.4., wordt uiteengezet en waar wordt

vastgesteld dat verzoekende partijen onvoldoende inspanningen hebben geleverd om bescherming te

verkrijgen in hun land van herkomst en wordt geoordeeld dat verzoekende partijen niet aannemelijk

maken dat zij bij eventuele problemen bij terugkeer naar Oekraïne geen of onvoldoende beroep zouden

kunnen doen op de hulp van en/of bescherming door de Oekraïense autoriteiten, en herhaalt te dezen

nogmaals dat internationale bescherming slechts kan worden ingeroepen bij gebrek aan nationale

bescherming.

Tot slot stelt de Raad vast dat verzoekende partijen in voorliggend verzoekschrift de motieven van de

bestreden beslissingen ongemoeid laten waar wordt uiteengezet dat zij niet aannemelijk maken dat zij

zich niet aan eventuele problemen zouden kunnen onttrekken door zich elders in Oekraïne te vestigen.

De motieven daarover in de bestreden beslissingen blijven aldus onverminderd overeind en worden

door de Raad beschouwd als zijnde hier hernomen.

De documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier (stuk 10, map met ‘documenten’)

kunnen omwille van de in de bestreden beslissingen opgenomen pertinente redenen geen afbreuk doen

aan het voorgaande. De adjunct-commissaris-generaal motiveert in de bestreden beslissingen als volgt

over de door verzoekende partijen neergelegde documenten:

“Vooreerst kan worden opgemerkt dat uw relaas enkel gebaseerd is op weliswaar coherente, doch

louter blote beweringen die op geen enkele manier objectief worden gestaafd. De foto’s van een kapotte

gsm en overhoop gehaalde woonst zijn immers eenvoudig in scene te zetten en hebben aldus geen

objectieve bewijswaarde. (…)

De overige stukken die in het kader van uw beschermingsverzoek werden voorgelegd en die nog niet

eerder in deze beslissing aan bod kwamen, vermogen niet de bovenstaande vaststellingen te wijzigen.

Uw huwelijksakte en de geboorteakte van uw zoon bevatten louters persoonsgegevens van u en uw

gezin en worden op heden niet in twijfel getrokken door het CGVS. Ook het diploma en de daarmee

samenhangende documenten van uw echtgenote worden niet in twijfel getrokken.

Wat betreft de foto’s van u in uw werkomgeving dient te worden gesteld dat het CGVS op heden niet

betwist dat u mogelijks als barman heeft gewerkt in een horecazaak genaamd ‘Krysha’. Echter kunnen

op basis van deze foto’s geen bijkomende conclusies worden getrokken.

Ook het artikel over de drugstrafieken in uw regio, wat door het CGVS niet in twijfel wordt getrokken,

wijzigt niets aan de uitkomst van deze beslissing. Immers toont dit artikel geenszins aan dat u op heden

een reëel risico op ernstige schade zou lopen louter omdat u een wit pakket met (vermoedelijk) drugs

zag liggen in de bar waar u werkte.”

Verzoekende partijen voeren aan dat de geloofwaardigheid van hun relaas vaststaat en dat documenten

wel degelijk bewijskracht hebben wanneer zij een geloofwaardig relaas ondersteunen, hetgeen in casu

het geval is. Hiermee ontkrachten of weerleggen zij deze motieven echter niet. Deze motieven blijven

dan ook onverminderd overeind en worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

3.3.5.3. Overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet kan aan een verzoeker om

internationale bescherming ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer er

zwaarwegende gronden zijn 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

loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het geval

van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.
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Zoals blijkt uit de motieven van de bestreden beslissingen, bestaan er echter geen zwaarwegende

gronden om aan te nemen dat verzoekende partijen louter door hun aanwezigheid in Oekraïne een

reëel risico zouden lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet:

“De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge doch stelt vast dat uit een

grondige analyse van de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt (en waarvan een

kopie werd toegevoegd aan uw administratief dossier), duidelijk blijkt dat de actuele veiligheidssituatie in

Zaporizhia waarvan u afkomstig bent op geen enkele wijze kan worden gekarakteriseerd als dergelijke

uitzonderlijke situatie die de toekenning van subsidiaire bescherming wettigt. Hoewel er in de marge van

het conflict in de Donbas af en toe gewelddadige incidenten gebeuren, bv. Manifestaties die uitlopen op

geweld of sporadische en kleinschalige aanslagen waarbij mogelijk een conflict-gerelateerd motief zou

kunnen spelen, is er op het grondgebied van Oekraïne buiten de Donbas en de Krim immers géén

sprake van militaire confrontaties of gevechtshandelingen, noch van een bezetting door niet-

regeringsgebonden groeperingen.”

Verzoekende partijen betwisten deze analyse niet en brengen evenmin informatie bij die op het

tegendeel wijst.

3.3.5.4. Verzoekende partijen tonen gelet op het voormelde niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico

zouden lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

3.3.6. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kunnen verzoekende partijen niet als vluchteling worden

erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekende partijen tonen evenmin aan

dat zij in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met

betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

3.3.7. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissingen geenszins in kennelijke wanverhouding staan tot de motieven waarop zij zijn

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

3.3.8. Waar verzoekende partijen vragen om de bestreden beslissingen te vernietigen, wijst de Raad

erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissingen van de (adjunct-)commissaris-generaal tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen

om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat,

tonen verzoekende partijen echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

bestreden beslissingen die door de Raad niet kan worden hersteld, noch tonen zij aan dat er essentiële

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan

derhalve niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig januari tweeduizend twintig

door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


