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nr. 271 235 van 25 mei 2022

in de zaak RvV X/ XI

In zake: 1. X

2. X

3. X

allen wettelijk vertegenwoordigd door de ouders X en X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. VAN VRECKOM

Adolphe Lacomblélaan 59-61 / 5

1030 SCHAARBEEK

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIde KAMER,

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

wettelijk vertegenwoordigd zijn door hun ouders X en X, op 10 december 2021 hebben ingediend tegen

de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 1 december

2021.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de administratieve dossiers.

Gelet op de beschikking van 17 maart 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 april 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken V. SERBRUYNS.

Gehoord de opmerkingen van de vader van de verzoekende partijen en van advocaat J. JANSSENS loco

advocaat H. VAN VRECKOM, en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeksters, drie minderjarige zussen die allen verklaren van Russische nationaliteit en van

Tsjetsjeense origine te zijn, verzoeken op 22 juli 2020 elk afzonderlijk om internationale bescherming. Op

1 december 2021 verklaart de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de

commissaris-generaal) de verzoeken niet-ontvankelijk omdat zij geen eigen elementen hebben

aangehaald die een afzonderlijk onderzoek voor hen rechtvaardigen. Dit zijn de thans bestreden

beslissingen.

1.2. De bestreden beslissing, genomen ten aanzien van eerste verzoekster, luidt als volgt:
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“(…)

A. Feitenrelaas

Volgens de gegevens in jouw administratieve dossier ben je een Russisch staatsburger van Tsjetsjeense

origine. Je bent geboren te Grozny op 5 september 2014 en je bent dus minderjarig.

Je kwam samen met je ouders en je jongere zus, K. naar België omdat jouw ouders K.A. en K.A. (O.V.

x.xxx.xxx, CGVS ref. xx/xxxxx) samen met de andere leden van jullie clan verdreven werden uit

Tsjetsjenië. Jouw ouders vroegen omwille van deze problemen zelf tweemaal om internationale

bescherming bij de Belgische autoriteiten. Elk van deze verzoeken, die overeenkomstig artikel 57/1, §1

van de wet van 15 december 1980 ook in jouw naam als vergezellende minderjarige werden ingediend,

werd afgesloten met een weigeringsbeslissing. Inzake het eerste verzoek van je ouders dat op 2 maart

2017 werd ingediend, nam het CGVS op 26 september 2018 een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd bevestigd

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) op 12 februari 2019. Het tweede verzoek om

internationale bescherming van je ouders dat zij indienden op 20 juni 2019 werd niet-ontvankelijk

bevonden door het CGVS op 16 december 2019. Het beroep dat zij aantekenden tegen deze beslissing

werd verworpen door de RvV op 19 maart 2020.

Op 22 juli 2020 diende je samen met jouw zussen, K.K. (O.V. x.xxx.xxx, CGVS ref. xx/xxxxxx) en K.A.

(O.V. x.xxx.xxx, CGVS ref. xx/xxxxxx), een eigen verzoek om internationale bescherming in. Je ouders

halen in het kader van jouw verzoek aan dat je in Tsjetsjenië gevaar loopt omwille van de problemen van

je vader. Je zou kunnen worden meegenomen of ontvoerd om je vader onder druk te zetten. Hij zou zich

dan verplicht moeten overleveren. Verder zou jij als je vader en moeder iets overkomt op straat komen te

staan en je bent nog te jong om alleen, zonder ouders, te leven. Je groeit hier op, je gaat hier naar school

en je kent het Russisch niet en ook om die redenen wil je niet terugkeren naar de Russische Federatie.

Ter staving van jouw verzoek om internationale bescherming worden volgende documenten neergelegd:

een brief van jouw advocaat, een rapport van Asylos, een kopie van het asieldossier bij de Franse

autoriteiten van de heer K.M., een attest van jouw psychotherapeut van 9 maart 2021, schoolattesten van

je school in Yvoir, een verklaring van jouw juf, een schrijven van Memorial van 14 mei 2021, een schrijven

van de NGO Grazhdanskoe Sodeystvo van 10 januari 2021 en een verzoek aan de commissaris-generaal

van de organisatie Democratic Caucasus Assembly of the peoples of the Caucasus.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in jouw administratieve dossier, van oordeel is dat er voor je, als minderjarige, bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen. Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen,

werden er je in het kader van de behandeling van je verzoek door het Commissariaat-generaal

steunmaatregelen verleend. Meer bepaald werd je tijdens de procedure bijgestaan door je wettelijke

vertegenwoordigers, namelijk je ouders; werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een

gespecialiseerde protection officer, die binnen de diensten van het Commissariaat-generaal een

specifieke opleiding volgde om verzoeken om internationale bescherming van minderjarigen op

professionele en verantwoorde wijze te behandelen; werd omwille van je jeugdige leeftijd en de

vaststelling dat je niet over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om zelf verklaringen af te

leggen in het kader van een persoonlijk onderhoud een onderhoud georganiseerd met je vader opdat hij

de gelegenheid zou hebben om je asielmotieven toe te lichten; en heeft het persoonlijk onderhoud

plaatsgevonden in het bijzijn van je advocaat die in de mogelijkheid verkeerde om opmerkingen te

formuleren en stukken neer te leggen.

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.

Artikel 57/6, §3, 6° van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen een verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk kan verklaren wanneer de

minderjarige vreemdeling geen eigen feiten aanhaalt die een afzonderlijk verzoek rechtvaardigen, nadat

er voor een verzoek om internationale bescherming, dat overeenkomstig artikel 57/1, 1, eerste lid in zijn
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naam werd ingediend, een eindbeslissing werd genomen. In het tegengestelde geval neemt de

commissaris-generaal een beslissing waarin hij besluit dat het verzoek ontvankelijk is.

Uit de gegevens waarover het CGVS beschikt, blijkt dat het door jouw ingediende verzoek om

internationale bescherming hoofdzakelijk berust op het vluchtrelaas van je ouders alsook op enkele

aanvullende nieuwe elementen bij hun vluchtrelaas.

Gelet op je jeugdige leeftijd en de vaststelling dat je omwille van je jonge leeftijd niet over voldoende

onderscheidingsvermogen beschikt om zelf verklaringen af te leggen op het CGVS, zoals blijkt uit de

antwoorden die je gaf tijdens je interview bij de DVZ (zie DVZ, vragenlijst CGVS), werd je vader gehoord

teneinde toelichting te geven bij jouw asielmotieven. In dat verband verklaart je papa dat hij vervolgd wordt

en dat jij daardoor ook een risico loopt bij terugkeer naar de Russische Federatie. Je vader haalt aan dat

indien hem iets overkomt, dat je dan op straat zult terechtkomen en dat niemand nog voor je zou kunnen

zorgen (CGVS, notities persoonlijk onderhoud van 22 oktober 2021, pg 2). Daarnaast haalt je papa aan

dat je als kind zou kunnen gebruikt worden door zijn vervolgers om hem onder druk te zetten om zich over

te leveren (CGVS, pg 4). Op aangeven van Ramzan Kadyrov zou je kunnen worden gegijzeld. Ook je

mama die een korte toevoeging maakte tijdens je interview bij de DVZ roept in dat je als kind gevaar loopt

door de problemen van je vader en dat de vrees bestaat dat je zult worden meegenomen als lokmiddel

om zo je vader te kunnen vatten. Je mama benadrukt dat de problemen van je vader nog steeds niet

opgelost zijn en dat je daardoor gevaar loopt (DVZ, vragenlijst CGVS S., 3.8). Voor jouw beide jongere

zussen, K.K. en K.A. haalt je vader exact dezelfde motieven aan (CGVS, pg 2).

Deze vrees dat je iets zal overkomen bij terugkeer naar je land van herkomst omwille van de problemen

van je vader vloeit volledig voort uit de problemen die je ouders aanhaalden bij hun verzoeken om

internationale bescherming. De problemen van je vader werden reeds onderzocht en hebben geen

aanleiding gegeven tot een internationale beschermingsstatus. Het eerste verzoek van je ouders van 2

maart 2017 werd door het CGVS afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Er werd vastgesteld dat je ouders weliswaar de

verdrijving van hun clan K. uit Tsjetsjenië aannemelijk hebben gemaakt, maar dat zij beschikken over een

veilig en redelijk intern vestigingsalternatief in andere delen van de Russische Federatie buiten de

Noordelijke Kaukasus waardoor zij geen aanspraak kunnen maken op internationale bescherming. Deze

vaststelling geldt ook voor jou aangezien het verzoek ook in jouw naam werd ingediend als vergezellende

minderjarige. Deze beslissing en beoordeling werden in beroep door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen bevestigd bij arrest van 12 februari 2019. Jouw ouders tekenden hiertegen

geen verder beroep aan bij de Raad van State. De beslissing in het kader van dit verzoek is bijgevolg

definitief in de zin van artikel 1, §1, 19° van de wet van 15 december 1980. Het tweede verzoek van je

ouders van 20 juni 2019 werd niet-ontvankelijk bevonden door het CGVS bij gebrek aan nieuwe elementen

of feiten die de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor internationale bescherming in aanmerking

zouden komen. Het beroep dat je ouders aantekenden tegen deze beslissing bij de RvV werd verworpen

op 19 maart 2020. Zij tekenden hiertegen geen verder beroep aan bij de Raad van State. Ook deze

beslissing is bijgevolg definitief. Voor een uitgebreide weergave van de elementen op basis waarvan de

beslissingen van jouw ouders werden genomen, verwijs ik graag naar de beslissingen genomen in het

kader van de verzoeken van jouw vader K., A. en moeder K.A (O.V. x.xxx.xxx, CGVS ref. xx/xxxxx en

xx/xxxxxx) waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratieve dossier. Bijgevolg kunnen de

problemen van jouw vader en de gevolgen die zijn problemen voor jou zouden kunnen hebben in jouw

hoofde geen aanleiding geven tot een internationale beschermingsstatus. Je kan eventuele problemen

net zoals je ouders vermijden door je bij terugkeer naar de Russische Federatie niet te vestigen in

Tsjetsjenië, maar wel in een ander deel van de Russische Federatie buiten de Noordelijke Kaukasus.

Overigens is het markant dat je ouders in het kader van hun verzoeken nooit hebben aangehaald dat ze

vreesden dat je zou gegijzeld kunnen worden of iets dergelijks. Je moeder werd gevraagd naar haar vrees

voor de kinderen waarop zij antwoordde dat men vrouwen niets doet, maar dat het gevaarlijk is voor A.

bij terugkeer (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, K.A., 8 maart 2018, pg 6). De huidige verklaring van

je beide ouders lijkt hier dan ook haaks op te staan en komt om die reden bevreemdend over.

Wat betreft de documenten die bij je verzoek worden gevoegd - namelijk een schrijven van je advocaat,

een rapport van Asylos, een gedeelte van een Frans asieldossier van een verwant van je vader, een

verzoek van de Assembly of peoples of the Caucasus, een schrijven van Memorial van 15 mei 2021 en

een schrijven van S.G. van de NGO Grazhdanskoe Sodeystvo van 10 januari 2021 – stelt het CGVS vast

dat deze bewijsstukken nieuw zijn, in die zin dat ze nog niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een

onderzoek in het kader van een verzoek om internationale bescherming en dat ze werden opgesteld nadat
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er een definitieve beslissing werd genomen aangaande de verzoeken die overeenkomstig artikel 57/1,

eerste lid Vw. in jouw naam werden ingediend door jouw ouders. Uit artikel 57/6, § 3, 6° Vw. volgt echter

dat het niet volstaat dat een minderjarige verzoeker “nieuwe” feiten of elementen aanhaalt. Opdat je

verzoek ontvankelijk kan verklaard worden moet je immers (i) eigen feiten aanhalen én (ii) deze eigen

feiten moeten bovendien “een apart verzoek rechtvaardigen”. Aan deze cumulatief te vervullen

voorwaarden is hier niet voldaan. Je advocaat haalt geen eigen elementen aan voor jou noch voor je twee

jongere zussen in haar schrijven. Het rapport van Asylos behandelt de situatie van Tsjetsjenen in de

Russische Federatie en is gebaseerd op twee onderzoeksvragen, namelijk hoe wijdverspreid de

vervolgingen zijn van het regime van Kadyrov en of Tsjetsjenen zich elders in de Russische Federatie

veilig kunnen vestigen. Het rapport brengt geen informatie bij aangaande jouw persoonlijke situatie.

Hetzelfde geldt voor de kopieën van een Frans asieldossier van K.M. die erkend werd als vluchteling. De

brief van de Democratic Caucasus Assembly of peoples of the Caucasus bevat een samenvatting van het

vluchtrelaas van je ouders en beklemtoont de gevaarlijke situatie in Tsjetsjenië. In dit document worden

geen specifieke elementen voor jou aangetroffen. De brief van Memorial van 14 mei 2021 bevestigt de

verdrijving van de K. clan en gaat in op hetgeen je ouders zou te wachten staan bij terugkeer naar de

Russische Federatie. Ter illustratie van het risico worden de zaken van verschillende Tsjetsjenen die

problemen kennen met de Tsjetsjeense autoriteiten besproken. Twee soortgelijke brieven van Memorial

werden reeds onderzocht en beoordeeld in het kader van de verzoeken van je ouders. Ook dit bewijsstuk

bevat geen specifieke informatie over jou. De brief van mevrouw G. bespreekt het lot van verschillende

personen van Tsjetsjeense origine die moesten terugkeren of onder dwang werden teruggestuurd naar

de Russische Federatie. Voor dit bewijsstuk geldt wederom dat er geen informatie over jou in wordt

verstrekt. Deze stukken kaderen volledig in het vluchtrelaas dat je ouders hebben uiteengezet bij hun

eigen verzoeken en liggen in lijn met gelijkaardige stukken die reeds eerder door je ouders werden

neergelegd. Aangezien deze documenten geen specifieke informatie over jou bevatten kunnen ze niet

worden beschouwd als eigen elementen en kunnen ze geen apart verzoek voor jou als minderjarige

rechtvaardigen.

Indien je ouders een grondig onderzoek van deze nieuwe, aanvullende documenten, die duidelijk hen zelf

aangaan en niet specifiek hun kinderen, hadden gewenst en indien zij werkelijk van mening zouden zijn

dat deze stukken een ander licht zouden kunnen werpen op de eerdere beoordeling van hun verzoeken

om internationale bescherming, dan is het bevreemdend te moeten vaststellen dat zij niet zelf een volgend

verzoek hebben ingediend. De houding van je ouders doet het vermoeden rijzen dat zij de mogelijkheid

om hun minderjarige kinderen een persoonlijk verzoek om internationale bescherming te laten indienen,

gebruiken ten einde hun recht op opvang, dan wel hun recht om op het Belgisch grondgebied te verblijven,

te verlengen, alsook de regelgeving aangaande de behandeling van volgende verzoeken in de zin van

artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet te omzeilen.

De overige door jou ter staving van jouw verzoek om internationale bescherming ingeroepen motieven

kunnen een internationale beschermingsstatus evenmin rechtvaardigen. Je vader haalt nog aan dat je

hier opgroeit, dat je het Russisch niet kent en dat je hier naar school gaat. Ter staving van je scholing

worden schoolattesten en een brief van je juf bijgevoegd. Ook de scholing van je zus K. wordt aangetoond

met schoolattesten.

Wat betreft je talenkennis, dient te worden vastgesteld dat je vader niet duidelijk kon aangeven wat je

vrees precies zou zijn omwille van een gebrek aan kennis van het Russisch. Hij verwees vaag naar wat

met Tsjetsjenen gebeurt in de Russische Federatie zonder evenwel concrete elementen aan te brengen

waaruit zou kunnen blijken hoe een eventueel gebrek aan kennis van het Russisch in jouw geval tot

vervolging of ernstige schade zou kunnen leiden (CGVS, pg 2 en 3). Verder blijkt nergens uit dat je niet

in staat zou zijn om het Russisch aan te leren. Je vader kon het niet zeggen of je wel of niet het Russisch

zou kunnen leren (CGVS, pg 2). Hoewel begrip kan worden opgebracht voor het feit dat een terugkeer

naar jouw herkomstland bepaalde inspanningen, aanpassingen en mogelijk aanpassingsmoeilijkheden

met zich meebrengt, volstaat het loutere gegeven dat je op dit moment het Russisch (nog) niet zou

beheersen niet om in jouw hoofde een gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in de

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

bescherming aan te nemen.

Het feit dat jij en je zus K. hier naar school gaan en je het hier gewoon bent (CGVS, pg 2 en 3) gaat over

jullie integratie in België en houdt geen verband met een gegronde vrees voor vervolging of een reëel

risico op ernstige schade. Hoewel er begrip kan worden opgebracht voor het feit dat je ondertussen

gewend bent aan je school in België en dat een overstap naar een school in je land van herkomst om die

reden een aanpassing van jou zou vergen, kan hierin geen intentionele bedreiging van jouw leven, vrijheid
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en/of fysieke integriteit gevonden worden. Er worden verder geen overtuigende elementen naar voor

gebracht waaruit zou kunnen blijken dat je in de Russische Federatie geen recht op of toegang tot

onderwijs zou hebben. Je vader haalt aan dat hij zich niet zou kunnen registreren op een nieuw adres

buiten de Noordelijke Kaukasus waardoor jij en je zussen geen recht zouden hebben op scholing in de

Russische Federatie. Hij stelt zich niet te zullen kunnen registreren omdat hij wordt vervolgd (CGVS, pg

3). Er werd bij de beide verzoeken van je ouders vastgesteld dat er geen gegronde vrees voor vervolging

kon worden aangenomen buiten de Noordelijke Kaukasus. Het gegeven dat je vader blijft stellen dat hij

wel wordt vervolgd in andere delen van de Russische Federatie buiten de Noordelijke Kaukasus doet

geen afbreuk aan de concrete motieven en bevindingen die werden opgenomen in de

weigeringsbeslissingen die genomen werden inzake de eerdere verzoeken van je ouders. Bijgevolg kan

je vader niet worden gevolgd in zijn redenering dat hij zich niet zal kunnen registreren op een adres in de

Russische Federatie buiten de Noordelijke Kaukasus. Het CGVS is van mening dat zulke

woonstregistratie wel degelijk mogelijk zal zijn, zodat dit geen beletsel vormt voor een inschrijving op een

school in de Russische Federatie.

Ten slotte wordt voor jou een attest neergelegd van je psychotherapeut van 9 maart 2021. Noch jijzelf,

noch je moeder of je vader (DVZ, vragenlijst CGVS: verklaring S. en aanvullingen van moeder K.A, CGVS

notities persoonlijk onderhoud met K.A.) halen spontaan enige vrees aan omwille van deze psychische

moeilijkheden. Gevraagd naar jouw mentale gezondheid stelt je vader dat je nu wel therapie volgt maar

dat je altijd bang bent. In het attest van de psychotherapeut wordt gesteld dat je erg gevoelig, fragiel en

onzeker bent en dat je allerlei angsten ervaart zoals angst om je ouders te verliezen, angst voor monsters

en angst voor het donker. De psychotherapeut vermeldt ook nog problemen met voeding, slapeloosheid

en nachtmerries. Jouw advocaat is van mening dat zo’n context van angst niet geschikt is voor een kind,

dat je angst zou verergeren bij terugkeer naar de Russische Federatie en dat de psychische opvolging

vermoedelijk niet zo goed zal zijn in de Russische Federatie. Hoewel er begrip kan worden opgebracht

voor jouw psychische moeilijkheden, kan hierin geen intentionele bedreiging van je leven, vrijheid of

fysieke integriteit worden teruggevonden. Jouw vader kan ook niet verduidelijken hoe je angsten bij een

terugkeer naar de Russische Federatie zouden kunnen leiden tot vervolgingsdaden in de zin van de

Vluchtelingenconventie of tot ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Verder zijn er geen concrete indicaties dat je omwille van aan de Conventie van Genève gerelateerde

redenen geen toegang zou hebben tot medische of psychische zorg in je land van herkomst. Jouw

psychische moeilijkheden en de kwaliteit en/of toegankelijkheid van de psychische zorg in de Russische

Federatie houden derhalve op zich geen verband met een vrees voor vervolging in de zin van de

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

bescherming. Indien je van mening bent dat je psychische problemen een terugkeer naar de Russische

Federatie in de weg staan, dan moet je je voor de beoordeling van de medische elementen richten tot de

geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn

gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

Rekening houdend met wat voorafgaat, blijkt dat je geen eigen elementen hebt aangehaald die een

afzonderlijk verzoek voor jou rechtvaardigen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk op basis van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 6° van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig de aandacht van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid op het feit dat u minderjarig

bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd

door België, op u moet worden toegepast.

(…)”

1.3. De bestreden beslissing, genomen ten aanzien van tweede verzoekster, luidt als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas

Volgens de gegevens in jouw administratieve dossier ben je een Russisch staatsburger van Tsjetsjeense

origine. Je bent geboren te Achkoy-Martan op 15 februari 2016 en je bent dus minderjarig.
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Je kwam samen met je ouders en je oudere zus S. naar België omdat jouw ouders K.A. en K.A. (O.V.

x.xxx.xxx, CGVS ref. xx/xxxxx) samen met de andere leden van jullie clan verdreven werden uit

Tsjetsjenië. Jouw ouders vroegen omwille van deze problemen zelf tweemaal om internationale

bescherming bij de Belgische autoriteiten. Elk van deze verzoeken, die overeenkomstig artikel 57/1, §1

van de wet van 15 december 1980 ook in jouw naam als vergezellende minderjarige werden ingediend,

werd afgesloten met een weigeringsbeslissing. Inzake het eerste verzoek van je ouders dat op 2 maart

2017 werd ingediend, nam het CGVS op 26 september 2018 een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd bevestigd

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) op 12 februari 2019. Het tweede verzoek om

internationale bescherming van je ouders dat zij indienden op 20 juni 2019 werd niet-ontvankelijk

bevonden door het CGVS op 16 december 2019. Het beroep dat zij aantekenden tegen deze beslissing

werd verworpen door de RvV op 19 maart 2020.

Op 22 juli 2020 diende je samen met jouw zussen, K.S (O.V. x.xxx.xxx, CGVS ref. 20/10707) en K.A.

(O.V. x.xxx.xxx, CGVS ref. xx/xxxxxx), een eigen verzoek om internationale bescherming in. Je ouders

halen in het kader van jouw verzoek aan dat je in Tsjetsjenië gevaar loopt omwille van de problemen van

je vader. Je zou kunnen worden meegenomen of ontvoerd om je vader onder druk te zetten. Hij zou zich

dan verplicht moeten overleveren. Verder zou jij als je vader en moeder iets overkomt op straat komen te

staan en je bent nog te jong om alleen, zonder ouders, te leven. Je groeit hier op, je gaat hier naar school

en je kent het Russisch niet en ook om die redenen wil je niet terugkeren naar de Russische Federatie.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in jouw administratieve dossier, van oordeel is dat er voor je, als minderjarige, bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen. Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen,

werden er je in het kader van de behandeling van je verzoek door het Commissariaat-generaal

steunmaatregelen verleend. Meer bepaald werd je tijdens de procedure bijgestaan door je wettelijke

vertegenwoordigers, namelijk je ouders; werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een

gespecialiseerde protection officer, die binnen de diensten van het Commissariaat-generaal een

specifieke opleiding volgde om verzoeken om internationale bescherming van minderjarigen op

professionele en verantwoorde wijze te behandelen; werd omwille van je jeugdige leeftijd en de

vaststelling dat je niet over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om zelf verklaringen af te

leggen in het kader van een persoonlijk onderhoud een onderhoud georganiseerd met je vader opdat hij

de gelegenheid zou hebben om je asielmotieven toe te lichten; en heeft het persoonlijk onderhoud

plaatsgevonden in het bijzijn van je advocaat die in de mogelijkheid verkeerde om opmerkingen te

formuleren en stukken neer te leggen.

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.

Gelet op je jeugdige leeftijd en de vaststelling dat je omwille van je jonge leeftijd niet over voldoende

onderscheidingsvermogen beschikt om zelf verklaringen af te leggen op het CGVS werd je vader gehoord

teneinde toelichting te geven bij jouw asielmotieven. Hij roept voor jou dezelfde motieven in als voor jouw

zus S. (CGVS , notities persoonlijk onderhoud met K.A, 22 oktober 2021, pg 2 en 5). Het verzoek van S.

werd niet-ontvankelijk bevonden omdat er geen eigen elementen voorliggen die een apart verzoek

rechtvaardigen. Bijgevolg wordt ook jouw verzoek als niet-ontvankelijk beschouwd omdat je geen eigen

elementen hebt aangehaald die een apart verzoek rechtvaardigen. Voor een uitgebreide weergave van

de elementen op basis waarvan de beslissing van je zus S. genomen werd, wordt verwezen naar haar

beslissing. Deze luidt als volgt:

"(…)."

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk op basis van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 6° van de Vreemdelingenwet.
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Ik vestig de aandacht van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid op het feit dat u minderjarig

bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd

door België, op u moet worden toegepast.

(…)”

1.4. De bestreden beslissing, genomen ten aanzien van derde verzoekster, luidt als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas

Volgens de gegevens in jouw administratieve dossier ben je een Russisch staatsburger van Tsjetsjeense

origine. Je bent geboren te Dinant op 22 april 2019 en je bent dus minderjarig.

Jouw ouders zijn samen met je oudere zussen S. en K. naar België gekomen omdat jouw ouders K.A. en

K.A. (O.V. x.xxx.xxx, CGVS ref. xx/xxxxx) samen met de andere leden van jullie clan verdreven werden

uit Tsjetsjenië. Jouw ouders vroegen omwille van deze problemen zelf tweemaal om internationale

bescherming bij de Belgische autoriteiten. Inzake het eerste verzoek van je ouders dat op 2 maart 2017

werd ingediend, nam het CGVS op 26 september 2018 een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd bevestigd

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) op 12 februari 2019. Jij werd geboren na afloop van

de eerste procedure internationale bescherming van je ouders. Het tweede verzoek van je ouders werd

overeenkomstig artikel 57/1, §1 van de wet van 15 december 1980 ook in jouw naam als vergezellende

minderjarige werden ingediend. Het tweede verzoek om internationale bescherming van je ouders dat zij

indienden op 20 juni 2019 werd niet-ontvankelijk bevonden door het CGVS op 16 december 2019. Het

beroep dat zij aantekenden tegen deze beslissing werd verworpen door de RvV op 19 maart 2020.

Op 22 juli 2020 diende je samen met jouw zussen, K.S. (O.V. x.xxx.xxx, CGVS ref. xx/xxxxx) en K.K. (O.V.

x.xxx.xxx, CGVS ref. xx/xxxxxx, een eigen verzoek om internationale bescherming in. Je ouders halen in

het kader van jouw verzoek aan dat je in Tsjetsjenië gevaar loopt omwille van de problemen van je vader.

Je zou kunnen worden meegenomen of ontvoerd om je vader onder druk te zetten. Hij zou zich dan

verplicht moeten overleveren. Verder zou jij als je vader en moeder iets overkomt op straat komen te

staan en je bent nog te jong om alleen, zonder ouders, te leven. Daarnaast groei je hier veilig op.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in jouw administratieve dossier, van oordeel is dat er voor je, als minderjarige, bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen. Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen,

werden er je in het kader van de behandeling van je verzoek door het Commissariaat-generaal

steunmaatregelen verleend. Meer bepaald werd je tijdens de procedure bijgestaan door je wettelijke

vertegenwoordigers, namelijk je ouders; werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een

gespecialiseerde protection officer, die binnen de diensten van het Commissariaat-generaal een

specifieke opleiding volgde om verzoeken om internationale bescherming van minderjarigen op

professionele en verantwoorde wijze te behandelen; werd omwille van je jeugdige leeftijd en de

vaststelling dat je niet over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om zelf verklaringen af te

leggen in het kader van een persoonlijk onderhoud een onderhoud georganiseerd met je vader opdat hij

de gelegenheid zou hebben om je asielmotieven toe te lichten; en heeft het persoonlijk onderhoud

plaatsgevonden in het bijzijn van je advocaat die in de mogelijkheid verkeerde om opmerkingen te

formuleren en stukken neer te leggen.

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.

Gelet op je jeugdige leeftijd en de vaststelling dat je omwille van je jonge leeftijd niet over voldoende

onderscheidingsvermogen beschikt om zelf verklaringen af te leggen op het CGVS werd je vader gehoord

teneinde toelichting te geven bij jouw asielmotieven. Hij roept voor jou dezelfde motieven in als voor jouw

zus S. (CGVS, notities persoonlijk onderhoud met K.A., 22 oktober 2021, pg 2 en 5). Het verzoek van S.

werd niet-ontvankelijk bevonden omdat er geen eigen elementen voorliggen die een apart verzoek

rechtvaardigen. Bijgevolg wordt ook jouw verzoek als niet-ontvankelijk beschouwd omdat je geen eigen

elementen hebt aangehaald die een apart verzoek rechtvaardigen. Voor een uitgebreide weergave van
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de elementen op basis waarvan de beslissing van je zus S. genomen werd, wordt verwezen naar haar

beslissing. Deze luidt als volgt:

"(…)."

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk op basis van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 6° van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig de aandacht van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid op het feit dat u minderjarig

bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd

door België, op u moet worden toegepast.

(…)”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

2.1.1. In wat zich aandient als een enig middel voeren verzoeksters de schending aan van het artikel 1

van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende het statuut van vluchtelingen (hierna: het

Verdrag van Genève), van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 en 62 van de wet van 15 december 1980

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

(hierna: de Vreemdelingenwet), van het administratief “rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding

van bestuurshandelingen”, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het hoorrecht, van het recht

van verdediging, van het rechtsbeginsel audi et alteram partem en van artikel 8 van de richtlijn 2011/95/EU

van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011.

2.1.2. Na een theoretische uiteenzetting over de door hen geschonden geachte bepalingen en

rechtsbeginselen betogen verzoeksters in eerste instantie dat de verwerende partij geen adequaat

onderzoek uitvoerde van de aparte elementen, zijnde het gebrek aan effectieve toegang tot onderwijs, het

gebrek aan adequate psychologische opvolging voor eerste verzoekster en de psychologische

kwetsbaarheid van eerste verzoekster.

Verzoeksters halen aan dat de psychische stoornissen waaraan eerste verzoekster lijdt niet in twijfel

worden getrokken, maar dat de verwerende partij opmerkt dat verzoeksters zich niet beroepen op enige

vrees met betrekking tot deze psychologische toestand in geval van terugkeer naar de Russische

Federatie en bovendien opmerkt dat deze problemen een procedure op basis van artikel 9ter van de

Vreemdelingenwet betreffen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) heeft echter in

zijn arrest van 30 mei 2017, nr. 187 708, reeds geoordeeld dat een ziekte een reden voor vrees kan

vormen in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève. In dit arrest werd niet alleen besloten dat een

ziekte een reden voor vrees kan vormen, maar werd ook benadrukt dat het commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het commissariaat-generaal) verplicht is om een onderzoek

over de problematiek uit te voeren.

Bij de indiening van een verzoek om internationale bescherming moet de verwerende partij bovendien

niet alleen rekening houden met de door verzoeker aangevoerde elementen, maar ook met alle informatie

waarover zij beschikt en die van invloed kan zijn op het verzoek; dit is met name het geval wanneer de

verzoeker, zoals in het geval van eerste verzoekster, psychologische stoornissen heeft.

Het is dus niet omdat de vader niet duidelijker kon uitleggen en detailleren waaruit de vrees voor vervolging

bestaat omwille van deze psychologische problemen en de nood aan medische behandeling en opvolging

van eerste verzoekster, dat de verwerende partij geen verplichting had om alle elementen van het dossier

in aanmerking te nemen en te onderzoeken. Eerste verzoekster, zo stelt het verzoekschrift, lijdt al zeer

lang aan verschillende psychologische problemen, ondanks haar jonge leeftijd. Deze problemen zijn

duidelijk gelieerd aan het vluchtrelaas van haar ouders. Er is sprake van een angst om haar ouders te

verliezen. In geval van terugkeer zou haar fragiele psychologische toestand zeker verslechteren gezien

het verband tussen haar psychologische problemen en de zeer traumatische gebeurtenissen waarmee zij

werd geconfronteerd in de Russische Federatie, die bovendien de oorzaak was van haar trauma’s.
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Verzoeksters vrezen eveneens dat eerste verzoekster geen adequate opvolging en behandeling zal

krijgen en integendeel zal worden gediscrimineerd omwille van haar geestelijke gezondheidsproblemen.

Eerste verzoekster beheerst bovendien de Russische taal niet goed nu zij al jaren in België verblijft waar

zij steeds school heeft gelopen in het Frans, wat de vereiste psychologische opvolging nog meer

ingewikkeld zou maken. Zij heeft ook een vertrouwensband gecreëerd met haar psychologe, wat als zeer

jong en getraumatiseerd meisje absoluut niet evident is. Die vertrouwensband moet absoluut behouden

blijven om het succes van de therapie niet in gevaar te brengen nu zij nood heeft aan een omgeving die

voor haar veilig aanvoelt, terwijl dit in Rusland niet het geval is door de vervolgingen die zij in het verleden

reeds ondergingen door de vertegenwoordigers van de officiële overheden in Tsjetsjenië en Ingoesjetië.

Volgens verzoeksters heeft de verwerende partij onvoldoende rekening gehouden met dit element en

geen grondig onderzoek gevoerd naar de toegang tot psychologische opvolging, in het bijzonder voor

jonge Tsjetsjeense onderdanen, hoewel uit objectieve en betrouwbare informatie blijkt dat mensen van

Tsjetsjeense afkomst worden gediscrimineerd, met name wat betreft de toegang tot gezondheidszorg,

hetgeen kan leiden tot een verslechtering van de gezondheidstoestand van eerste verzoekster die enkel

in België aan haar psychologisch herstel kan werken met een psychologe waarmee ze een

vertrouwensband heeft, in een veilige omgeving waar ze niet riskeert geconfronteerd te worden met

vertegenwoordigers van het Tsjetsjeense of Russische gezag, die verantwoordelijk zijn voor haar trauma.

Het is volgens verzoeksters evident dat een gebrek aan adequate behandeling en discriminatie omwille

van deze psychologische problemen een aantasting van haar fysieke en psychologische integriteit

uitmaken, zeker gezien zij een minderjarige kandidaat-vluchteling is, waarbij het hoogste belang van het

kind de belangrijkste overweging moet zijn en ertoe moet leiden in hoofde van het commissariaat-generaal

een grotere nauwkeurigheid en onderzoeksplicht vast te stellen.

Aangezien de verwerende partij totaal heeft nagelaten een grondig onderzoek hieromtrent uit te voeren,

schendt zij luidens het verzoekschrift de formele motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, nu enige

motivering ontbreekt.

Volgens de beschikbare informatie is de toegang tot de noodzakelijke psychiatrische opvolging en

behandeling al zeer problematisch in Rusland, wat wordt bevestigd in een rapport van Asylos, stuk 4 bij

het verzoekschrift. Zo wordt bevestigd dat er officieel een wet is die een medische procedure voorschrijft

voor de behandeling van PTSD in Rusland en dat er gratis zorg mogelijk zou zijn in staatsklinieken, maar

in de praktijk blijkt dat het moeilijk is om informatie te vinden waar men dergelijke behandeling

daadwerkelijk kan krijgen, gezien geen enkele van de psychiatrische klinieken openlijk vermelden dat zij

de mogelijkheid hebben om PTSD te behandelen. Er wordt melding gemaakt van een bepaalde kliniek

die zulke zorgen zou aanbieden, maar het is dan wel aan de patiënt om de kosten volledig te betalen, wat

voor de ouders van verzoeksters niet mogelijk is, gelet op de financiële en medische toestand. Voor wat

betreft de behandeling van andere psychiatrische ziektes, is het aantal klinieken die dergelijke ziekte

kunnen behandelen absoluut onvoldoende en de ziektes worden voornamelijk behandeld met medicijnen,

niet met psychotherapie. Deze bevindingen worden eveneens bevestigd door een rapport van OSAR, stuk

5 bij het verzoekschrift, waarin staat dat de stationaire psychiatrische behadeling zeer problematisch is.

Bovendien blijkt uit de stukken 6 en 7 bij het verzoekschrift dat burgers van Tsjetsjeense afkomst

gediscrimineerd worden in Rusland, niet alleen in toegang tot gezondheidszorg, maar ook op de

arbeidsmarkt, toegang tot de rechter,… Zij worden zelfs bedreigd in geval van terugkeer na een verblijf, a

fortiori na een asielaanvraag in het buitenland en zij hebben geen effectieve toegang tot medische zorgen.

Het racisme tegen Tsjetsjenen wordt ook bevestigd door de Danish Immigation Services et le Danish

Reugee Council, in een verslag van augustus 2012.

Verzoeksters benadrukken dat het onmogelijk is voor de familie om naar de Noordelijke Kaukasus terug

te gaan, en dit als doel om de discriminatie te vermijden. Zij betogen dat reeds door de verwerende partij

en door de Raad werd erkend dat zij zijn verbannen uit Tsjetsjenië en Ingoesjetië, zodat de onmogelijkheid

om zich daar te vestigen voor bewezen moet worden gehouden.

De discriminatie in casu houdt volgens verzoeksters duidelijk verband met één van de vijf gronden,

genoemd in artikel 1, A, (2), van het Verdrag van Genève, namelijk de etnische origine.

Gelet op de gevolgen op de medisch-psychologische toestand van eerste verzoekster bij gebrek aan

gezondheidszorgen en de discriminatie, gezien haar zeer jonge leeftijd en haar zorgwekkende

psychologische toestand, alsook het rechtsbeginsel van het hoogste belang van het kind, kan enkel maar
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tot de conclusie worden gekomen dat dit risico op discriminatie en uitsluiting uit de gezondheidszorg, gelet

op het profiel van de ouders die geviseerd worden en verbannen werden door Kadyrov zelf, moet worden

beschouwd als een vervolging in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève.

Indien de daden van vervolging van verzoeksters niet worden geacht verband te houden met één van de

vijf gronden, genoemd in artikel 1, A, (2), van het Verdrag van Genève, moeten verzoeksters luidens het

verzoekschrift ten minste in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming als bedoeld in artikel 48/4

van de Vreemdelingenwet.

Gezien eerste verzoeksters zeer jonge leeftijd, zou een dergelijke verslechtering van haar psychologische

toestand immers een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 4/8/4 van de

Vreemdelingenwet uitmaken in strijd met artikel 3 van het EVRM en in strijd met het absoluut verbod om

dergelijke behandelingen te ondergaan voor wat betreft minderjarige kinderen beschermd door het

Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

2.1.3. Volgens verzoeksters houdt de verwerende partij ook geen rekening met de nieuwe elementen

betreffende het vluchtalternatief. Allereerst is het volgens hen van belang op te werpen dat zowel de

verwerende partij als de Raad de feiten die de aanleiding waren tot de vlucht van verzoeksters’ ouders

nooit in twijfel hebben getrokken en dat deze dan ook als vaststaand dienen beschouwd te worden. Er

werd enkel geoordeeld dat de familie zich ergens anders zou kunnen vestigen op het Russische

grondgebied buiten Tsjetsjenië en Ingoesjetië omdat daar de clanproblemen minder een rol zouden

spelen. Verzoeksters zijn van mening dat de verwerende partij geen enkel onderzoek voerde naar de

bijkomende en nieuwe overgemaakte elementen (rapport Asylos, kopie asieldossier bij de Franse

overheden van verwant van hun vader, schrijven van Memorial, schrijven van NGO Grazhdanskoe

Sodeystov en verzoek aan de commissaris-generaal van de organisatie Democratic Caucasus Assembly

of the Peoples of the Caucasus) die ter ondersteuning zijn neergelegd van de al neergelegde documenten

door de ouders van verzoeksters in het kader van hun eerdere verzoeken om internationale bescherming

en die in samenhang met deze documenten moeten worden gelezen. Uit deze essentiële elementen blijkt

volgens verzoeksters uitdrukkelijk dat hun ouders en zijzelf een risico lopen op het gehele grondgebied

van de Russische Federatie.

In het bijkomend rapport van Memorial d.d.14 mei 2021 benadrukt Memorial nogmaals dat de familie van

verzoeksters wel degelijk een zeer ernstig risico loopt om te worden vervolgd door de Tsjetsjeense

autoriteiten op het grondgebied van Rusland buiten Tsjetsjenië en Ingoesjetië, omdat deze alles doen wat

in hun macht ligt om mensen te vervolgen die het aangedurfd hebben om onrecht, begaan door de

overheden, aan te klagen, zoals de ouders van verzoeksters deden.

Deze vervolgingen houden ook in dat mensen worden vervolgd buiten het grondgebied van Tsjetsjenië,

en dat zij ontvoerd kunnen worden, ongeacht waar zij zich vestigen of verplaatsen op het grondgebied

van de Russische Federatie. Memorial heeft in dit verband naar een aantal persartikels verwezen die

aantonen dat de vervolgingen niet aan de Tsjetsjeense grenzen stoppen.

Het verslag vermeldt expliciet dat Kadyrov de ouders van verzoeksters zal proberen terugvinden om hen

te kunnen straffen en om hen te dwingen valselijke verklaringen af te leggen. Het verslag verwijst naar

een aantal persartikels betreffende de broers K. Memorial besluit dat de vader van verzoeksters gevaar

loopt wanneer hij zich eender waar op het Russische grondgebied zal bevinden.

Verder wordt er luidens het verzoekschrift ook in het verslag van Asylos duidelijk melding gemaakt dat de

Tsjetsjeense autoriteiten niet enkel personen vervolgen binnen Tsjetsjeens grondgebied, maar dat

Kadyrov er alles aan zal doen zodat ook buiten zijn Tsjetsjeens grondgebied de verdediging van de

mensenrechten van de ouders van verzoeksters onmogelijk blijkt en dit omwille van de banden tussen de

Russische overheden en de administratief van Kadyrov. In dit verslag kan men volgens verzoeksters ook

lezen dat Tsjetsjeense onderdanen zeer eenvoudig kunnen worden opgespoord aan de hand van het

Russische registratiesysteem voor woon- en verblijfplaatsen. De familie, zo stelt het verzoekschrift, kan

dus niet openlijk in de Russische Federatie verblijven met een officiële registratie van hun adres, wat toch

nodig is om proberen toegang te krijgen tot basisvoorzieningen want van zodra zij zich ergens registreren,

kunnen zij worden getraceerd en teruggevonden door aanhangers van Kadyrov, zodat hij represailles kan

nemen.

Op basis van dit risico op vervolging werd de neef van de vader van verzoekster, M.K., erkend als

vluchteling door de Franse asielinstanties op 17 november 2020.
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Uit bovenvermelde argumenten kan er volgens het verzoekschrift aldus worden afgeleid dat de feiten

inzake het asielrelaas van (de ouders van) verzoeksters als onbetwistbaar vaststaan, dat de familieleden

beschouwd worden als terroristen, niet alleen door de Tsjetsjeense autoriteiten maar tevens door de

Russische, dat de ouders op een lijst met gezochte personen staan, dat de ouders persoonlijk naar een

mensenrechtenorganisatie zijn gegaan om klacht in te dienen en onderzoek te laten voeren en dat zij net

daarom als opposanten van het Kadyrov-regime zullen worden beschouwd en daarom ook vervolgd zullen

worden over het gehele grondgebied van Rusland.

Gezien deze nieuwe elementen is het ondenkbaar dat het regime en de vervolging van Kadyrov ophoudt

bij de grenzen van het Tsjetsjeense grondgebied waardoor het vanzelfsprekend is dat verzoeksters tevens

risico lopen in het gehele grondgebied van de Russische Federatie en niet enkel in Tsjetsjenië.

De ouders van verzoeksters hebben in dit verband contact opgenomen met VZW NANSEN om een

juridisch advies te krijgen (stuk 3), en zullen op basis van alle nieuwe verzamelde documenten ook in

eigen naam een nieuw verzoek om internationale bescherming indienen. In dit juridisch advies komt

NANSEN tot de volgende conclusie: “Op basis van de nieuwe elementen en de hierboven geciteerde

bronnen, is NANSEN van mening dat er geen intern vluchtalternatief bestaat voor verzoekers in Rusland

en artikel 48/5 van de wet van 15.12.1980 dan ook geen toepassing vindt in casu.”

De vrees van verzoeksters vloeit voort uit de problemen die hun ouders aanhalen bij hun twee verzoeken

om internationale bescherming. Deze documenten, gelezen in samenhang met de reeds ingediende

documenten, werden luidens het verzoekschrift neergelegd om aan te tonen dat de ouders niet naar de

Russische Federatie kunnen teruggaan. In geval van terugkeer lopen verzoeksters een zeer ernstig risico

om vervolging van Kadyrov en zijn clan te ondergaan, net als andere familieleden reeds in het verleden

en dit omwille van hun politieke opinies in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

Bijgevolg, zo stelt het verzoekschrift, zouden verzoeksters bovendien op straat belanden, zonder

mogelijkheid om op legale wijze te verblijven in Rusland en toegang te hebben tot basisvoorzieningen om

een menswaardig leven te leiden, wat eveneens een onmenselijke of vernederende behandeling zou

vormen in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Volgens verzoeksters zijn de neergelegde documenten dus van enorm belang om hun vrees te

beoordelen. Door daar geen rekening mee te houden, schendt de verwerende partij haar

onderzoeksplicht, alsook haar motiveringsplicht. De bestreden beslissing dient volgens verzoeksters dan

ook ten minste te worden vernietigd.

Bovendien ligt de bewijslast van dergelijk intern vestigingsalternatief bij de overheid zelf en dient deze

een uitvoerig onderzoek te voeren aan de hand van actuele bronnen en informatie, die actueel en

nauwkeurig moet zijn. Verzoeksters verwijzen dienaangaande naar de arresten met nrs. 227 624, 169

498 en 217 227 van de Raad.

2.1.4. Op basis van hetgeen voorafgaat, vragen verzoeksters hen de vluchtelingenstatus toe te kennen,

in ondergeschikte orde om hen de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en in nog ondergeschikte

orde om de bestreden beslissingen te vernietigen.

2.2. Stukken

2.2.1. Verzoeksters voegen ter staving van hun betoog volgende stukken bij het voorliggend

verzoekschrift:

- Juridisch advies NANSEN d.d. 23 november 2021 (stuk 3);

- Asylos, “Russia, The treatment of post-traumatic stress disorder”, juli 2015 (stuk 4);

- OSAR, “Russland, Stationäre pscychiatrische Behandlungen-Auskunft, d.d. 24 juni 2015 (stuk 5);

- OSAR, “Caucase du Nord: sécurité et droits humains Tchétchénie, Daghestan et Ingouchie”, d.d. 12

september 2011 (stuk 6) ;

- OSAR, “Tchétchénie : traitement des PTSD ”, d.d. 5 oktober 2011 (stuk 7).

2.2.2. Ter terechtzitting maken verzoeksters, overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet, een aanvullende nota over, met daarbij gevoegd een psychologisch attest d.d. 26 april

2022.
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2.3. Beoordeling

2.3.1. Vooreerst dient, waar verzoeksters de schending aanvoeren van artikel 8 van de Richtlijn

2011/95/EU, te worden opgemerkt dat richtlijnen geen directe werking hebben. Een richtlijn kan wel directe

werking hebben in de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de betrokken richtlijn is

verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere substantiële

interne uitvoeringsmaatregel door de communautaire of nationale overheden behoeven om het gewild

effect op nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn van richtlijn 2011/95/EU van het Europees

Parlement en de Raad van 13 december 2011 verstreek blijkens artikel 39 van deze richtlijn op 21

december 2013. De bepalingen van artikel 8 van deze richtlijn werden effectief in Belgisch recht omgezet,

in het bijzonder in artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet.

2.3.2. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden.

Verzoeksters duiden nergens in concreto hoe zij het hoorrecht, de rechten van verdediging en het beginsel

audi alteram partem geschonden achten. Zij werken niet uit en geven op generlei wijze aan waarover zij

concreet opnieuw gehoord hadden moeten worden of wat zij daarbij hadden kunnen of willen toevoegen

aan hun dossier. Evenmin tonen zij aan dat, waar of op welke wijze dit van invloed had kunnen zijn op de

beoordeling van dit dossier, de bestreden motivering en de bestreden beslissingen.

2.3.3. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de 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 2005-2006, 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 de verzoeksters 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 commissaris-generaal. In toepassing van de 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.

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 van zowel de juridische als de feitelijke gronden, zoals

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

2.3.4. Juridisch kader

De bestreden beslissingen zijn genomen op grond van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 6,° van de

Vreemdelingenwet, dat voorziet in de mogelijkheid om het verzoek om internationale bescherming van

een minderjarige vreemdeling niet-ontvankelijk te verklaren wanneer hij of zij geen eigen feiten aanhaalt

die een apart verzoek rechtvaardigen, nadat er eerder namens hem of haar een verzoek om internationale

bescherming werd ingediend overeenkomstig artikel 57/1, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet

waarover een definitieve beslissing werd genomen.

In de Memorie van Toelichting bij artikel 57/6, § 3, eerste lid, 6° lid, van de Vreemdelingenwet wordt

gesteld: “De bepaling in paragraaf 3, 6° laat toe de procedure van de volgende verzoeken eveneens toe

te passen op de minderjarige vreemdeling die geen eigen feiten aanhaalt die een apart verzoek

rechtvaardigen, nadat zijn eerdere verzoek om internationale bescherming namens hem werd ingediend

door de persoon die over hem het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent. Het dient benadrukt te worden

dat het criterium ruimer is dan alleen geen eigen feiten aanhalen. Het gaat om de afwezigheid van eigen

feiten die een apart verzoek rechtvaardigen.” (Parl.St. Kamer, 2016-2017, nr. 54 2548/001,108).
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Aldus blijkt dat de loutere vaststelling dat een minderjarige verzoeker eigen feiten aanhaalt niet volstaat

om het verzoek ontvankelijk te verklaren. Deze eigen feiten moeten bovendien van die aard zijn dat zij

een apart verzoek rechtvaardigen.

2.3.5. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid, en in de artikelen 2 en 3

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft

tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat

is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem

verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissingen kunnen op eenvoudige wijze in deze

beslissingen worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeksters deze motieven kennen en

aan een inhoudelijke kritiek onderwerpen. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu

bereikt en voeren zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

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

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

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

van het enig middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.3.6. Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat verzoeksters de bestreden beslissingen

aanvechten, noch betwisten waar terecht wordt gesteld dat aan de in hun hoofde vastgestelde bijzondere

procedurele noden op passende wijze en middels de nodige steunmaatregelen werd tegemoet gekomen,

dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat hun rechten werden gerespecteerd en dat zij kunnen

voldoen aan hun verplichtingen.

2.3.7. In de bestreden beslissingen werd terecht geoordeeld dat verzoeksters geen eigen feiten

aanhaalden die een apart verzoek om internationale bescherming rechtvaardigen.

Op 22 juli 2020 dienen verzoeksters, vertegenwoordigd door hun ouders, in eigen naam drie afzonderlijke

verzoeken om internationale bescherming in. Deze verzoeken zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het

vluchtrelaas van de ouders van verzoeksters, alsook op enkele aanvullende nieuwe elementen bij dat

vluchtrelaas.

De ouders van verzoeksters verzoeken op 2 maart 2017 een eerste keer om internationale bescherming.

Op 26 september 2018 neemt de commissaris-generaal de beslissingen waarbij aan de ouders van

verzoeksters zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd. Er

werd vastgesteld dat de ouders weliswaar een verdrijving van hun clan K. uit Tsjetsjenië aannemelijk

hebben gemaakt, maar dat zij beschikken over een veilig en redelijk intern vestigingsalternatief in andere

delen van de Russische Federatie buiten de Noordelijke Kaukasus, waardoor zij geen aanspraak kunnen

maken op internationale bescherming. Deze vaststelling geldt ook voor eerste en tweede verzoekster,

aangezien het eerste verzoek om internationale bescherming van de ouders ook in hun naam werd

ingediend als vergezellende minderjarigen. In zijn arrest met nr. 216 684 van 12 februari 2019 bevestigt

de Raad deze beslissingen en beoordeling. Betrokkenen dienen tegen het voormelde arrest van de Raad

geen cassatieberoep in bij de Raad van State. Derhalve geniet dit arrest, voor wat betreft de hierin gedane

vaststellingen, kracht en gezag van gewijsde. De ouders van verzoeksters verzoeken op 20 juni 2019 een

tweede keer om internationale bescherming. Dit tweede verzoek wordt op 12 december 2019 niet-

ontvankelijk bevonden door de commissaris-generaal bij gebrek aan nieuwe elementen of feiten die de

kans aanzienlijk groter maken dat zij voor internationale bescherming in aanmerking komen. Deze

vaststelling geldt ook voor de drie verzoeksters, aangezien het tweede verzoek om internationale

bescherming van de ouders ook in hun naam is ingediend. Het hiertegen ingestelde beroep wordt door

de Raad bij arrest nr. 234 244 van 19 maart 2020 verworpen. Eens de Raad een beslissing over een

bepaald verzoek om internationale bescherming heeft genomen, heeft de Raad, wat dat verzoek betreft,

zijn rechtsmacht uitgeput. Betrokkenen tekenen geen verder beroep aan bij de Raad van State, zodat ook

de beslissing, genomen ten aanzien van het tweede verzoek om internationale bescherming, definitief is.

2.3.8. Na lezing van de administratieve dossiers stelt de Raad vast dat de commissaris-generaal op goede

gronden motiveert dat verzoeksters geen eigen feiten aanhalen die een afzonderlijk verzoek

rechtvaardigen in de zin van artikel 57/6, § 3, 6°, juncto artikel 57/1, § 1, eerste lid, van de

Vreemdelingenwet.
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De Raad beklemtoont nogmaals dat de loutere vaststelling dat een minderjarige verzoeker eigen feiten

aanhaalt, niet volstaat om het verzoek ontvankelijk te verklaren. Deze eigen feiten moeten immers van

die aard zijn dat zij een apart verzoek rechtvaardigen. Dit is in casu geenszins het geval.

Als eigen feiten worden aangevoerd dat verzoeksters door de problemen van hun vader een risico lopen

bij terugkeer naar de Russische Federatie, dat indien hun vader iets overkomt zij op straat zullen

terechtkomen en dat niemand nog voor hen zou kunnen zorgen en dat de vrees bestaat dat zij zullen

worden meegenomen als lokmiddel om zo hun vader te kunnen vatten. Verder wordt opgeworpen dat

verzoeksters in België zijn opgegroeid en hier naar school gaan, dat zij het Russisch niet kennen en wordt

er gewezen op de psychologische moeilijkheden van eerste verzoekster.

2.3.9. De Raad stelt vooreerst samen met de commissaris-generaal vast dat de vrees van de minderjarige

verzoeksters dat hen iets zal overkomen bij terugkeer naar hun land van herkomst omwille van de

problemen van hun vader, volledig voortvloeit uit de problemen die hun ouders aanhaalden bij hun twee

eerder ingediende verzoeken om internationale bescherming. Aangezien de problemen van de vader

reeds onderzocht zijn en deze geen aanleiding gaven tot een internationale beschermingsstatus, kunnen

deze problemen en de gevolgen die deze voor verzoeksters zouden kunnen hebben in hun hoofde geen

aanleiding geven tot een internationale beschermingsstatus. Verzoeksters kunnen eventuele problemen,

net zoals hun ouders, vermijden door bij terugkeer naar de Russische Federatie zich niet te vestigen in

Tsjetsjenië, maar wel in een ander deel van de Russische Federatie buiten de Noordelijke Kaukasus.

In zoverre verzoeksters het reeds vast komen te staan intern vestigingsalternatief proberen te weerleggen,

dient te worden opgemerkt dat zij met hun betoog inzake de bewijslast die in dit kader op de verwerende

partij zou rusten volledig voorbij gaan aan de inhoud van de voormelde arresten van de Raad van 12

februari 2019 en 19 maart 2020. Aangezien reeds bij deze arresten, die in kracht en gezag van gewijsde

zijn gegaan, werd vastgesteld dat de ouders van verzoeksters in hun land van herkomst over een intern

vestigingsalternatief in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet beschikken, kunnen

verzoeksters, de minderjarige kinderen, niet worden gevolgd waar zij doen uitschijnen dat de verwerende

partij de geldigheid van dit vestigingsalternatief andermaal had moeten aantonen en komt het aan de

ouders van verzoeksters toe om in het kader van een eigen, nieuw verzoek om internationale bescherming

nieuwe elementen aan te reiken in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet waaruit blijkt dat

zulk vestigingsalternatief niet (langer) van toepassing zou zijn.

2.3.10. Volgens verzoeksters werd door de verwerende partij geen rekening gehouden met de

psychologische kwetsbaarheid van eerste verzoekster en zij wijzen in dit verband op het bij het

administratief dossier gevoegde attest d.d. 9 maart 2021 en het ter terechtzitting neergelegde

psychologisch attest d.d. 26 april 2022. Deze attesten gaan uit van een psychotherapeut en een

psycholoog en dus niet van een psychiater. In het attest van 9 maart 2021 staat te lezen dat eerste

verzoekster nood heeft aan psychologische opvolging, dat zij onder meer hypergevoelig en fragiel is, dat

zij allerlei angsten ervaart zoals angst voor het donker, voor monsters, voor militairen, om haar ouders te

verliezen, om alleen te blijven,…, dat zij voedingsproblemen kent, alsook slapeloosheid en vaak

nachtmerries heeft. In het attest, neergelegd ter terechtzitting, uitgaande van een psycholoog die

attesteert dat eerste verzoekster sinds 7 maart 2022 twee keer per maand wordt opgevolgd, wordt

gewezen op symptomen van stress, slapeloosheid, droefheid en algemeen slechtbevinden, onder meer

door de verschillende wijzigingen van centra en scholen, door de duur van de procedure om internationale

bescherming en de onzekerheid die hiermee gepaard gaat. Nergens in deze attesten wordt aangegeven

waarop dit alles is gebaseerd en welk medisch onderzoek desbetreffend werd gevoerd. Er wordt op geen

enkele wijze verwezen naar de medisch-psychologische methoden of technieken die werden gebruikt om

tot deze vaststellingen te komen. Meer nog dan in het geval van een arts die zich kan verlaten op fysieke

letsels en symptomen, is een psycholoog of een psychiater bij het vaststellen van zijn diagnose en de

eventuele achterliggende feiten afhankelijk van hetgeen hem in de gezegden van zijn patiënt wordt

aangereikt. De psychotherapeut geeft in het attest van 9 maart 2021 wel aan dat een terugkeer naar

Rusland haar onmogelijk lijkt, rekening houdend met de vrees voor het leven en de veiligheid van de

ganse familie, maar uit de attesten blijkt in het geheel niet dat eerste verzoekster niet verder zou kunnen

worden opgevolgd buiten België. Een psycholoog kan hoe dan ook geenszins met volledige zekerheid de

exacte feitelijke gebeurtenissen aan de basis van een eventueel trauma detecteren. Zoals door de

commissaris-generaal overigens terecht wordt opgemerkt, hebben noch eerste verzoekster, noch de

vader, noch de moeder bij het indienen van het verzoek om internationale bescherming van eerste

verzoekster spontaan enige vrees aangehaald omwille van deze psychologische mogelijkheden, wat

bevreemdend overkomt aangezien uit het attest van 9 maart 2021 blijkt dat eerste verzoekster sinds 2
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maart 2020, en dus vóór het indienen van het verzoek om internationale bescherming op 22 juli 2020,

twee keer per maand op psychotherapeutisch onderhoud komt.

De Raad stelt samen met de commissaris-generaal vast dat, hoewel er begrip kan worden opgebracht

voor de al dan niet aan de problemen van de ouders gelieerde, psychologische moeilijkheden van eerste

verzoekster, er hierin geen intentionele bedreiging van haar leven, vrijheid of fysieke integriteit kan worden

teruggevonden. Verzoeksters slagen er niet in aan te tonen dat de aangehaalde psychologische

problemen in hoofde van eerste verzoekster bij een terugkeer naar Rusland vervolging zouden uitmaken

of dat zij op basis hiervan vervolging zou riskeren. Evenmin tonen zij middels enig concreet begin van

bewijs aan dat dergelijke vervolging of een mogelijk gebrek aan adequate opvolging en behandeling enig

verband zou houden met één van de in artikel 1, A, (2), van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van

de Vreemdelingenwet bepaalde vervolgingsgronden. Verder dient te worden opgemerkt dat deze

problemen, gelet op het bepaalde in artikel 48/4, § 1, van de Vreemdelingenwet, geen verband houden

met de criteria, zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming,

en dat eerste verzoekster, indien zij van mening is dat haar psychologische problemen een terugkeer naar

de Russische Federatie in de weg staan, zich voor wat betreft de beoordeling van deze medische

elementen dient te richten tot de geëigende procedure, zijnde een aanvraag voor een machtiging tot

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Tot slot dient te worden opgemerkt dat uit

deze attesten op generlei wijze kan worden afgeleid dat het onredelijk zou zijn om van eerste verzoekster

te verwachten dat zij zich elders in Rusland zou vestigen teneinde aan eventuele problemen bij een

terugkeer naar Tsjetsjenië te ontkomen.

Met de verwijzing naar een Franstalig arrest dat de Raad in het verleden velde, kunnen verzoeksters geen

afbreuk doen aan al het voorgaande. De precedentenwerking wordt immers niet aanvaard in het Belgische

recht. De rechtspraak van de Raad heeft geen precedentwaarde en elk dossier wordt individueel en op

basis van eigen merites beoordeeld. Verzoeksters tonen bovendien niet aan dat eerste verzoekster zich

bevindt in een gelijkaardige situatie als de betrokkene in het voormelde arrest.

Gelet op het voorgaande was de verwerende partij er niet toe gehouden een grondig onderzoek te voeren

naar de toegang tot psychologische opvolging, wat in wezen ook eerder toekomt aan de Dienst

Vreemdelingenzaken in het kader van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.

Waar verzoeksters in het verzoekschrift aanhalen dat het niet goed kennen door eerste verzoekster van

de Russische taal de vereiste psychologische opvolging nog meer ingewikkeld zou maken, merkt de Raad

op dat, zoals in de bestreden beslissing omstandig wordt uiteengezet, het loutere gegeven dat eerste

verzoekster het Russisch (nog) niet zou beheersen niet volstaat om in hoofde van eerste verzoekster een

gegronde vrees voor vervolging, zoals voorzien in het Verdrag van Genève, of een reëel risico op het

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

Wat het belang van de vertrouwensband van eerste verzoekster met haar psycholoog betreft, stipt de

Raad aan dat uit de voorgelegde attesten blijkt dat het contact met de psycholoog die haar thans opvolgt

nog maar bestaat sinds 7 maart 2022 en dit via twee sessies per maand. Van een dermate gewichtige

vertrouwensband is dan ook allerminst sprake en nog los hiervan kan dit gegeven geenszins leiden tot

het toekennen van een internationale beschermingsstatus.

Verzoeksters beroepen zich in het verzoekschrift op algemene informatie uit 2015 (stuk 4 en 5 bij het

verzoekschrift) om aan te tonen dat de toegang tot de noodzakelijke psychiatrische opvolging en

behandeling zeer problematisch is in Rusland. De Raad merkt dienaangaande vooreerst op dat uit de

voorgelegde psychologische attesten niet kan worden afgeleid dat eerste verzoekster lijdt aan het post-

traumatisch stresssyndroom zodat het aanwenden van stuk 4 bij het verzoekschrift, een artikel van Asylos

uit 2015 over de behandeling van PTSD in Rusland, irrelevant is. Uit de attesten blijkt ook niet dat

verzoekster in een psychiatrische behandeling is, zodat ook de verwijzing naar stuk 5 bij het

verzoekschrift, een artikel uit 2015 van OSAR over stationaire psychiatrische behandelingen in Rusland,

te dezen niet relevant is.

Verzoeksters wijzen er in het verzoekschrift voorts op dat mensen van Tsjetsjeense afkomst in Rusland

worden gediscrimineerd, met name wat betreft de toegang tot gezondheidszorg, hetgeen kan leiden tot

een verslechtering van de gezondheidstoestand van eerste verzoekster die enkel in België kan werken

aan haar psychologisch herstel met een psychologe met wie ze een vertrouwensband heeft, in een veilige

omgeving waar ze niet riskeert geconfronteerd te worden met vertegenwoordigers van het Tsjetsjeens of

Russisch gezag die verantwoordelijk zijn voor haar trauma. Waar verzoeksters voor het aantonen van de
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overigens ruimere discriminatie van Tsjetsjenen dan alleen op het vlak van gezondheidszorg verwijzen

naar algemene informatie, die reeds dateert uit 2011 en 2012, wijst de Raad erop dat deze algemene en

gedateerde informatie van louter algemene aard is en geen betrekking heeft op de persoon van eerste

verzoekster. Verder herhaalt de Raad dat uit de psychologische attesten niet blijkt dat vertegenwoordigers

van het Tsjetsjeens of Russisch gezag verantwoordelijk zijn voor haar ‘trauma’, nog blijkt hieruit dat de

psychologische opvolging van eerste verzoekster enkel in België zou kunnen plaatsvinden en verder weze

herhaald dat de vertrouwensband, voor zover daarvan al sprake, met de huidige psycholoog, zeer recent

te noemen is. Een risico op discriminatie en uitsluiting uit de gezondheidszorg in hoofde van eerste

verzoekster wordt niet in concreto aannemelijk gemaakt.

Het is inderdaad zo dat het hoger belang van het kind een doorslaggevende overweging vormt tijdens het

onderzoek van het verzoek om internationale bescherming, zoals artikel 57/1, § 4, van de

Vreemdelingenwet voorschrijft. Anderzijds mag niet worden vergeten dat het de commissaris-generaal,

en ook de Raad, in het kader van het asielcontentieux enkel toekomt inhoudelijk na te gaan of een

vreemdeling, al dan niet minderjarig, voldoet aan de voorwaarden, bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet opdat hem of haar de status van vluchteling of de subsidiaire

beschermingsstatus kan worden toegekend. De commissaris-generaal en de Raad zouden hun

bevoegdheid te buiten gaan, mochten zij een vreemdeling die niet voldoet aan de voorwaarden van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet toch als vluchteling erkennen of de subsidiaire

beschermingsstatus toekennen. In het kader van een beschermingsverzoek, quod in casu, kan de

afweging van het belang van de minderjarige vreemdeling dan ook enkel worden beoordeeld binnen de

definitie van vluchteling en de voorwaarden voor subsidiaire bescherming. Het beginsel van het “(hoogste)

belang van het kind” is in het specifieke kader van het zogenaamde asielcontentieux dan ook beperkt,

zoals ook de Raad van State aanhaalde in zijn arrest nr. 223.630 van 29 mei 2013: “Bovendien kan de

algemene bepaling dat het belang van het kind de eerste overweging is bij elke beslissing die het kind

aangaat, geen afbreuk doen aan de eigenheid van het asielrecht, waar de artikelen 48/3 en 48/4 van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen in uitvoering van Europese regelgeving en van het internationaal verdrag

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, duidelijk omschreven

voorwaarden voorzien voor de erkenning als vluchteling dan wel toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus. Het recht van het kind om in aanmerking te komen voor internationale bescherming

(samen met of onafhankelijk van zijn ouders), zoals ook vermeld in artikel 22 van het Internationaal

Verdrag voor de Rechten van het Kind, vloeit niet voort uit het kind zijn als dusdanig, maar een kind heeft,

net als ieder ander, het recht om in aanmerking te komen als hij of zij voldoet aan de insluitingscriteria.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor daden van vervolging van kindspecifieke aard zoals gedwongen

huwelijk, kindsoldaten, vrouwelijke genitale verminking, …”

Uit de administratieve dossiers blijkt overigens dat de commissaris-generaal rekening heeft gehouden met

de minderjarigheid van verzoeksters en in een aangepaste behandeling van hun verzoeken om

internationale bescherming heeft voorzien. Verzoeksters’ vader werd bij het commissariaat-generaal

gehoord in aanwezigheid van hun advocaat en zij hebben daarbij, zoals in alle stadia van de procedure,

de mogelijkheid gekregen om bijkomende stukken neer te leggen en/of (aanvullende) opmerkingen te

formuleren. Bovendien werden de persoonlijke onderhouden in kwestie afgenomen door een

gespecialiseerde dossierbehandelaar, die binnen de diensten van het commissariaat-generaal een

speciale opleiding kreeg om minderjarigen op een professionele en verantwoorde manier te benaderen,

en die daarbij de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd. Tevens blijkt dat de commissaris-

generaal in de bestreden beslissingen de staatssecretaris voor Asiel en Migratie erop gewezen heeft dat

verzoeksters minderjarig zijn en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het Kind van 20

november 1989 op hen van toepassing is. De commissaris-generaal heeft derhalve volgens de Raad

tijdens het onderzoek van het verzoek om internationale bescherming van verzoeksters terdege rekening

gehouden met het hoger belang van het kind.

2.3.11. Voor zover verzoeksters in het verzoekschrift opperen dat de verwerende partij geen rekening

heeft gehouden met de nieuwe elementen betreffende het intern vestigingsalternatief, wordt verwezen

naar de bestreden beslissingen, waaruit duidelijk het tegendeel blijkt en waarin terecht als volgt wordt

overwogen in verband met deze nieuwe elementen:

“Wat betreft de documenten die bij je verzoek worden gevoegd - namelijk een schrijven van je advocaat,

een rapport van Asylos, een gedeelte van een Frans asieldossier van een verwant van je vader, een

verzoek van de Assembly of peoples of the Caucasus, een schrijven van Memorial van 15 mei 2021 en

een schrijven van S.G. van de NGO Grazhdanskoe Sodeystvo van 10 januari 2021 – stelt het CGVS vast
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dat deze bewijsstukken nieuw zijn, in die zin dat ze nog niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een

onderzoek in het kader van een verzoek om internationale bescherming en dat ze werden opgesteld nadat

er een definitieve beslissing werd genomen aangaande de verzoeken die overeenkomstig artikel 57/1,

eerste lid Vw. in jouw naam werden ingediend door jouw ouders. Uit artikel 57/6, § 3, 6° Vw. volgt echter

dat het niet volstaat dat een minderjarige verzoeker “nieuwe” feiten of elementen aanhaalt. Opdat je

verzoek ontvankelijk kan verklaard worden moet je immers (i) eigen feiten aanhalen én (ii) deze eigen

feiten moeten bovendien “een apart verzoek rechtvaardigen”. Aan deze cumulatief te vervullen

voorwaarden is hier niet voldaan. Je advocaat haalt geen eigen elementen aan voor jou noch voor je twee

jongere zussen in haar schrijven. Het rapport van Asylos behandelt de situatie van Tsjetsjenen in de

Russische Federatie en is gebaseerd op twee onderzoeksvragen, namelijk hoe wijdverspreid de

vervolgingen zijn van het regime van Kadyrov en of Tsjetsjenen zich elders in de Russische Federatie

veilig kunnen vestigen. Het rapport brengt geen informatie bij aangaande jouw persoonlijke situatie.

Hetzelfde geldt voor de kopieën van een Frans asieldossier van K.M. die erkend werd als vluchteling. De

brief van de Democratic Caucasus Assembly of peoples of the Caucasus bevat een samenvatting van het

vluchtrelaas van je ouders en beklemtoont de gevaarlijke situatie in Tsjetsjenië. In dit document worden

geen specifieke elementen voor jou aangetroffen. De brief van Memorial van 14 mei 2021 bevestigt de

verdrijving van de K. clan en gaat in op hetgeen je ouders zou te wachten staan bij terugkeer naar de

Russische Federatie. Ter illustratie van het risico worden de zaken van verschillende Tsjetsjenen die

problemen kennen met de Tsjetsjeense autoriteiten besproken. Twee soortgelijke brieven van Memorial

werden reeds onderzocht en beoordeeld in het kader van de verzoeken van je ouders. Ook dit bewijsstuk

bevat geen specifieke informatie over jou. De brief van mevrouw G. bespreekt het lot van verschillende

personen van Tsjetsjeense origine die moesten terugkeren of onder dwang werden teruggestuurd naar

de Russische Federatie. Voor dit bewijsstuk geldt wederom dat er geen informatie over jou in wordt

verstrekt. Deze stukken kaderen volledig in het vluchtrelaas dat je ouders hebben uiteengezet bij hun

eigen verzoeken en liggen in lijn met gelijkaardige stukken die reeds eerder door je ouders werden

neergelegd. Aangezien deze documenten geen specifieke informatie over jou bevatten kunnen ze niet

worden beschouwd als eigen elementen en kunnen ze geen apart verzoek voor jou als minderjarige

rechtvaardigen.”

De Raad wijst verzoeksters erop dat in de bestreden beslissingen op omstandige, pertinente en

draagkrachtige wijze uiteengezet wordt waarom de thans door hen bijgebrachte stukken niet van aard zijn

de eerdere vaststelling bij de verzoeken van hun ouders dat het niet aannemelijk is dat zij ook buiten de

Noordelijke Kaukasus een vervolgingsvrees dienen te koesteren, beoordeling die in kracht en gezag van

gewijsde is gegaan, in een ander daglicht te plaatsen. Al de bijkomende documenten bevatten immers

geen specifieke informatie over verzoeksters zelf, kunnen aldus niet beschouwd worden als eigen

elementen in de zin van artikel 57/6, § 3, 6°, van de Vreemdelingenwet en kunnen dan ook geen apart

verzoek voor verzoeksters als minderjarigen rechtvaardigen. Het komt aan de ouders van verzoeksters

toe om een eigen volgend verzoek om internationale bescherming in te dienen indien zij een grondig

onderzoek wensen van deze documenten, die wel nieuw zijn in de zin dat zij nog niet het voorwerp van

een onderzoek hebben uitgemaakt en opgesteld zijn nadat er een definitieve beslissing werd genomen,

quod in casu, aangaande de verzoeken die de ouders alsook in naam van hun minderjarige kinderen

hebben ingediend, maar die duidelijk betrekking hebben op de ouders zelf. Hetzelfde geldt voor het ten

behoeve van de ouders opgesteld onderzoek van NANSEN, zoals gevoegd bij het verzoekschrift. In het

verzoekschrift wordt overigens zelf aangegeven dat de ouders op basis van alle nieuw verzamelde

documenten in eigen naam een nieuw verzoek om internationale bescherming zullen indienen. Indien de

ouders daadwerkelijk een nieuw en gedegen onderzoek wensen van de op hun situatie betrekking

hebbende documenten, staat het dan ook vrij een volgend, derde, verzoek om internationale bescherming

in te dienen. De thans voorliggende documenten liggen allen volledig in het verlengde van het vluchtrelaas

dat de ouders van verzoeksters reeds hebben uiteengezet en van documenten die reeds zijn neergelegd

in het kader van hun twee verzoeken om internationale bescherming, waarvan door de verwerende partij

en de Raad reeds werd geoordeeld dat er voor hen een intern vestigingsalternatief bestaat in de

Russische Federatie buiten de Noordelijke Kaukasus. Aangezien de voorliggende documenten geen

eigen elementen voor verzoeksters betreffen, kunnen zij geen afzonderlijk onderzoek in hunnen hoofde

rechtvaardigen.

Door zich in het verzoekschrift te beperken tot het louter opnieuw verwijzen naar de (inhoud van de) door

hen bijgebrachte stukken, argumenten te herhalen die de ouders in het verleden reeds aanhaalden en het

tegenspreken van de conclusies van de verwerende partij vermogen verzoeksters geen afbreuk te doen

aan voorgaande conclusie.
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2.3.12. Verzoeksters laten de pertinente, terechte en in de administratieve dossiers steun vindende

overweging uit de bestreden beslissingen, dat het markant is dat de ouders in het kader van hun

verzoeken nooit hebben aangehaald dat zij vreesden dat de kinderen zouden gegijzeld worden of iets

dergelijks, volledig ongemoeid. De Raad treedt de commissaris-generaal dan ook bij dat de huidige

verklaring van beide ouders dat zij vrezen dat de kinderen als een lokmiddel zullen worden aangewend,

haaks op hun vorige verklaringen staat en om die reden bevreemdend overkomt.

2.3.13. Het gegeven dat verzoeksters hier zijn opgegroeid en dat zij hier naar school gaan zijn elementen

die betrekking hebben op hun integratie maar dit rechtvaardigt geen afzonderlijk verzoek, daar het geen

relevant element is bij het beoordelen van een nood aan internationale bescherming in de zin van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. In dit verband wordt in de bestreden beslissingen terecht

als volgt overwogen:

“Het feit dat jij en je zus K. hier naar school gaan en je het hier gewoon bent (CGVS, pg 2 en 3) gaat over

jullie integratie in België en houdt geen verband met een gegronde vrees voor vervolging of een reëel

risico op ernstige schade. Hoewel er begrip kan worden opgebracht voor het feit dat je ondertussen

gewend bent aan je school in België en dat een overstap naar een school in je land van herkomst om die

reden een aanpassing van jou zou vergen, kan hierin geen intentionele bedreiging van jouw leven, vrijheid

en/of fysieke integriteit gevonden worden. Er worden verder geen overtuigende elementen naar voor

gebracht waaruit zou kunnen blijken dat je in de Russische Federatie geen recht op of toegang tot

onderwijs zou hebben. Je vader haalt aan dat hij zich niet zou kunnen registreren op een nieuw adres

buiten de Noordelijke Kaukasus waardoor jij en je zussen geen recht zouden hebben op scholing in de

Russische Federatie. Hij stelt zich niet te zullen kunnen registreren omdat hij wordt vervolgd (CGVS, pg

3). Er werd bij de beide verzoeken van je ouders vastgesteld dat er geen gegronde vrees voor vervolging

kon worden aangenomen buiten de Noordelijke Kaukasus. Het gegeven dat je vader blijft stellen dat hij

wel wordt vervolgd in andere delen van de Russische Federatie buiten de Noordelijke Kaukasus doet

geen afbreuk aan de concrete motieven en bevindingen die werden opgenomen in de

weigeringsbeslissingen die genomen werden inzake de eerdere verzoeken van je ouders. Bijgevolg kan

je vader niet worden gevolgd in zijn redenering dat hij zich niet zal kunnen registreren op een adres in de

Russische Federatie buiten de Noordelijke Kaukasus. Het CGVS is van mening dat zulke

woonstregistratie wel degelijk mogelijk zal zijn, zodat dit geen beletsel vormt voor een inschrijving op een

school in de Russische Federatie.”

Verzoeksters brengen in het voorliggend verzoekschrift overigens geen overtuigende elementen aan die

de conclusie dat woonstregistratie in de Russische Federatie buiten de Noordelijke Kaukasus mogelijk is

en dat er dan ook geen elementen voorliggen om aan te nemen dat verzoeksters geen recht op of toegang

tot onderwijs zouden hebben buiten de Noordelijke Kaukasus, aan het wankelen doen brengen.

2.3.14. In verband met het gebrek aan kennis van het Russisch in hoofde van verzoeksters wordt in de

bestreden beslissingen tot slot voor recht gesteld:

“Wat betreft je talenkennis, dient te worden vastgesteld dat je vader niet duidelijk kon aangeven wat je

vrees precies zou zijn omwille van een gebrek aan kennis van het Russisch. Hij verwees vaag naar wat

met Tsjetsjenen gebeurt in de Russische Federatie zonder evenwel concrete elementen aan te brengen

waaruit zou kunnen blijken hoe een eventueel gebrek aan kennis van het Russisch in jouw geval tot

vervolging of ernstige schade zou kunnen leiden (CGVS, pg 2 en 3). Verder blijkt nergens uit dat je niet

in staat zou zijn om het Russisch aan te leren. Je vader kon het niet zeggen of je wel of niet het Russisch

zou kunnen leren (CGVS, pg 2). Hoewel begrip kan worden opgebracht voor het feit dat een terugkeer

naar jouw herkomstland bepaalde inspanningen, aanpassingen en mogelijk aanpassingsmoeilijkheden

met zich meebrengt, volstaat het loutere gegeven dat je op dit moment het Russisch (nog) niet zou

beheersen niet om in jouw hoofde een gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in de

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

bescherming aan te nemen.”

Ook het gebrek aan kennis van het Russisch kan, om de hierboven aangegeven redenen, niet worden

beschouwd als een eigen element dat een afzonderlijk onderzoek rechtvaardigt.

2.3.15. Gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissingen terecht besloten dat verzoeksters

geen eigen feiten hebben aangehaald in de zin van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 6°, van de

Vreemdelingenwet die een afzonderlijk verzoek rechtvaardigen. Derhalve heeft de commissaris-generaal
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met recht besloten tot de niet-ontvankelijkheid van de verzoeken om internationale bescherming van

verzoeksters en dient het beroep te worden verworpen.

2.3.16. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal verplicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze

te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de administratieve dossiers blijkt dat verzoeksters bij monde

van hun vader bij het commissariaat-generaal werden gehoord. Tijdens deze interviews kregen zij de

mogelijkheid hun vluchtmotieven uiteen te zetten en hun argumenten kracht bij te zetten, konden zij

nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en is de vader bijgestaan door hun advocaat, dit alles in

aanwezigheid van een tolk die het Russisch machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-

generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissingen heeft gesteund op alle gegevens van de

administratieve dossiers en op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is

tewerk gegaan, kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.17. De Raad heeft het beroep van verzoeksters in hun geheel en ten gronde kunnen onderzoeken. Er

is geen reden om de beslissingen van de commissaris-generaal te vernietigen op grond van artikel 39/2,

§ 1, tweede lid, 2°, van de Vreemdelingenwet. De argumenten in de verzoekschriften kunnen hier, gelet

op het voorgaande, niet leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissingen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig mei tweeduizend tweeëntwintig

door:

mevr. V. SERBRUYNS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN V. SERBRUYNS


