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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 20.479 van 15 december 2008
in de zaak RvV X/ IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats: ten kantore van X
 tegen:

 de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 9 oktober
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 24 september 2008.

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 nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 7 november 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3
december 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor de
verzoekende partij, en van attaché B. BETTENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de feitelijke gegevens van de zaak.

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 22 juli 2008, verklaart
er zich op dezelfde dag vluchteling.

1.2. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwerpt
verzoekers asielaanvraag bij beslissing van 24 september 2008, verstuurd op 26
september 2008.

3. De feiten aan de basis van verzoekers asielaanvraag werden door de bestreden
beslissing als volgt weergegeven:

“U verklaart een Russische onderdaan van Tsjetsjeense origine te zijn. U was woonachtig in het
dorp Svoboda, gelegen in de nabijheid van de stad Chasavyurt (Dagestan). U bent gehuwd en
heeft drie k inderen. Uw zus Zoulmira Youssoupova (O.V. 5076558) en uw broer Wakhmurad
Saipov (O.V. 5959470) vroegen reeds eerder in België asiel aan.Uw problemen begonnen in
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augustus 2006. In die maand werd u thuis enkele malen opgezocht door Saipov Anzor, een ver
familielid van u. Hij verzocht u om hulp. U gaf hem bij deze gelegenheden wat geld en liet hem
eveneens bij u thuis eten. Niet lang hierna, in september 2006, werd u thuis gearresteerd door
Russische militairen en de plaatselijke politie. U werd naar de districtsafdeling van Chasavyurt
gebracht waar u drie dagen werd vastgehouden. Gedurende uw vasthouding werd u gevraagd
achter de verblijfplaats van Anzor die volgens uw belagers een strijder was. U zei hen dit niet te
weten. U werd er mishandeld. Uiteindelijk  werd u vrijgekocht. Na uw vrijlating zette u uw gewone
leven verder. In november 2006 en augustus 2007 werd u opnieuw op dezelfde wijze opgepakt. U
werd in beiden gevallen eveneens naar de districtsafdeling gebracht waar u na een vasthouding
van enkele dagen werd vrijgelaten. Opnieuw werd u hierbij naar Anzor gevraagd. Op 14/02/2008
werd u thuis voor een vierde maal gearresteerd. Dit gebeurde na een aanslag op een Russisch
militair voertuig. De autoriteiten gingen ervan uit dat Anzor er een hand in had en dachten dat
ook u betrokken was. U werd gedurende twee dagen ondervraagd op de districtsafdeling. Hierna
werd u geblinddoekt naar een onbekende plaats in Tsjetsjenië gevoerd. U werd er gedurende 15
dagen in een put vastgehouden. U werd weer mishandeld. Uw vrijlating werd voor de tweede maal
bekomen door het betalen van losgeld. Na thuis enkele weken te hebben verbleven om te
herstellen van uw verwondingen dook u onder bij familie in Pokrovskoje. U verbleef er tot begin
juli. Op 06/07/2008 vond er vlakbij uw ouderlijke woning een nieuwe aanslag plaats. Hierbij werd
een Russische wagen opgeblazen. Naar aanleiding hiervan werd er een vijfde huiszoeking
uitgevoerd in uw woning. Aan uw vrouw werd hierbij gezegd dat een getuige u samen met de
daders had gezien. Een Tsjetsjeense rechercheur voegde hieraan toe dat men van plan was uw
zoon mee te nemen om u te bereiken. U en uw oudste zoon waren op dat ogenblik bij familie in
het dorp Bayram Aul op bezoek. U dook na deze huiszoeking opnieuw onder in Pokrovskoje.
Op 18/07/2008 verliet u samen met uw zoon Pokrovskoje om uw reis naar het buitenland aan te
vangen. Jullie reisden allereerst naar Chasavyurt, daar stapten jullie op een bus richting
Wit-Rusland. In Wit-Rusland verborgen jullie je in een vrachtwagen die jullie naar België bracht.
Jullie kwamen op 22/07/2008 in België aan. Diezelfde dag vroeg u asiel aan.”

 Het aldus weergegeven feitenrelaas wordt door de verzoekende partij niet betwist.

1.4. De bestreden beslissing stelt vast dat verzoeker er niet in geslaagd is zijn vrees voor
vervolging in de zin van het vluchtelingenverdrag of een reëel risico op het lijden van
ernstige schade zoals bepaald in de subsidiaire bescherming aannemelijk te maken
en baseert zich daarvoor op volgende gronden:

verzoeker legde zeer vage verklaringen af betreffende
kerngebeurtenissen en personages in het asielrelaas;
verzoeker en zijn broer legde tegenstrijdige verklaringen af over hun
problemen met de autoriteiten;
verzoeker is opvallend vaag over zijn reisweg, waardoor ook dit
aspect ongeloofwaardig is;
verzoekers documenten betreffen enkel identiteitsgegevens die
geen gegronde vrees kunnen aantonen.

2. Over de gegrondheid van de zaak.

1. Verzoeker voert een schending aan van de algemene rechtsbeginselen van
zorgvuldigheid en motiveringsplicht, doordat zijn inziens enerzijds de ingeroepen
gebreken en tegenstrijdigheden uiterst miniem en zelfs onbestaande zijn, en
anderzijds onvoldoende rekening gehouden werd met culturele en maatschappelijke
verschillen. Verzoeker wijst eveneens op de mogelijkheid van een gebrekkige
vertaling.

2. De Raad maakt uit een lezing van de bestreden beslissing op dat de weigering
genomen is op basis van een geheel van verschillende motieven: opvallende vaagheid
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m.b.t. kernaspecten van het relaas en tegenstrijdigheden tussen het relaas  van
verzoeker en dat van zijn broer.

 Na lezing van de gehoorverslagen stelt de Raad een opvallende vaagheid vast
betreffende kernelementen van het relaas. De vaagheid blijkt duidelijk uit verzoekers
verklaringen en werd uitvoerig en correct weergegeven in de bestreden beslissing. Het
betreft onder meer kennis over een aanslag die de aanleiding vormde tot verzoekers
problemen en over de vluchtelingen die hij onderdak bood. Verzoeker kon amper
informatie geven over deze voor zijn vrees uitermate belangrijke feiten en mensen. De
Raad wenst te dezen op te merken dat de ongeloofwaardigheid van een relaas niet
alleen kan worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en
ongeloofwaardige verklaringen (RvS 4 december 2006, nr. 165.484). Betreffende
kernelementen in het relaas mag van een asielzoeker verwacht worden dat hij deze
kan preciseren en verduidelijken, iets waar verzoeker duidelijk niet in slaagde (zie
onder meer CGVS gehoorverslag van 4/09/08 betreffende de aanslag die de directe
aanleiding vormde voor zijn arrestatie: CG “Hoe komt het dat u hier niets van weet? U
wordt nochtans van medeplichtigheid beschuldigd.” KV “Ik was niet geïnteresseerd”).
Verzoeker poogt zijn vage verklaringen betreffende zijn verre neef Anzor te wijten aan
de culturele achtergrond van Tsjetsjenen, die verplicht zijn bijstand te leveren aan
familie, zelfs al kennen ze die niet persoonlijk. Het familielid in kwestie is echter van
dermate belang voor verzoekers vrees dat dergelijke argumentatie onmogelijk zijn
quasi onbestaande kennis daaromtrent zou kunnen verklaren.

3. Verzoeker geeft in zijn verzoekschrift expliciet toe dat er initieel een tegenstrijdigheid
was tussen zijn verklaringen en die van zijn broer. Verzoeker stelt dat hij de
tegenstrijdige verklaringen aflegde omdat hij de problemen van zijn broer met de
districtsafdeling niet wenste te vermengen met die van zichzelf. Hij voert aan te
beseffen dat hij zichzelf op die manier in de problemen heeft gewerkt en dat hij zich
onmiddellijk gecorrigeerd en verontschuldigd heeft tijdens het gehoor. De verklaringen
die hij daarna aflegde zouden consistent zijn met die van zijn broer, waardoor er nu
geen tegenstrijdigheid meer zou op te merken zijn.

4. De Raad stelt vast dat verzoeker zijn eigen verklaringen corrigeerde slechts nadat hij
geconfronteerd is geweest met de flagrante tegenstrijdigheid door de
dossierbehandelaar (CGVS gehoorverslag van 04/09/2008 p 18). Dergelijke manifeste
inconsistenties ondermijnen de geloofwaardigheid in dergelijke mate dat het een
ernstige aanwijzing vormt van de leugenachtigheid van het relaas.

5. Verzoeker voert de mogelijkheid aan van een gebrekkige vertaling als verklaring voor
de inconsistenties. De Raad wijst erop dat verzoeker zijn verklaringen bij de Dienst
Vreemdelingenzaken zonder voorbehoud heeft ondertekend en dat hem er bij de
Commissaris-generaal steeds op gewezen werd dat hij eventuele problemen met de
tolk moest melden. Verzoeker heeft dit nagelaten. Indien verzoeker tolk- of
vertaalproblemen ondervond tijdens het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken of
de Commissaris-generaal is het zijn verantwoordelijkheid om dit tijdig te signaleren en
eventuele fouten met de nodige precisie aan te duiden en te corrigeren. Verzoeker
verklaarde bij het CGVS zowel op het begin als op het einde van zijn eerste als van
zijn tweede gehoor dat hij de tolk en de vragen begreep. Voor het eerst wordt er in het
verzoekschrift een opmerking gemaakt over de vertaling. Deze opmerking is laattijdig
en vindt zoals hoger gesteld geen weerslag in de gehoorverslagen.

6. Verzoeker wenst met notities die zijn raadsman nam tijdens het gehoor aan te tonen
dat er op twee gelegenheden een foute vertaling zou zijn gebeurd (aangaande de
reden van het achterblijven van zijn vrouw en het bedrag dat betaald werd voor de
reis).
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7. De Raad ziet niet in hoe dergelijke argumenten de motivering zouden kunnen
weerleggen. Het feit dat er kleine verschillen worden aangetroffen tussen de nota’s
genomen door de behandelende ambtenaar en de nota’s genomen door de advocaat,
is onvoldoende om te kunnen besluiten tot een foutieve weergave van het gehoor op
het Commissariaat-generaal. De ambtenaar neemt het verhoor af in zijn hoedanigheid
van afgevaardigde en vertegenwoordiger van de Commissaris-generaal en treedt
hierbij op als een beëdigd ambtenaar, wat de nodige garanties inzake objectiviteit
biedt. Hij heeft er aldus geen persoonlijk belang bij de verklaringen van de
kandidaat-vluchteling onjuist op te tekenen. Aan de nota’s van de advocaat
daarentegen kunnen gelet op het subjectieve karakter ervan geen doorslaggevende
waarde gegeven wordt. Tot bewijs van het tegendeel geldt het vermoeden dat de
weergave in het gehoorverslag van de ambtenaar van het Commissariaat-generaal
voor de vluchtelingen en de staatlozen overeenkomt met wat de asielzoeker heeft
verklaard. In casu toont verzoeker niet aan dat de notities van de ambtenaar niet
overeenkomen met datgene dat hij heeft verklaard, laat staan dat dit de motivering van
de beslissing zou weerleggen.

8. De opgeworpen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel tenslotte legt de
Commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissing op een zorgvuldige wijze
voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden
beslissing blijkt dat de Commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken
van het administratieve dossier, meer bepaald de verhoorverslagen van de Dienst
Vreemdelingenzaken en van het Commissariaat-generaal en dat verzoeker tijdens die
gehoren de kans kreeg om zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten en
aanvullende bewijsstukken neer te leggen. Verzoeker ondertekende het verslag van de
Dienst Vreemdelingenzaken, waarmee hij te kennen gaf dat de door hem verstrekte
inlichtingen oprecht zijn. Hij maakte geen opmerkingen betreffende het gehoor bij het
Commissariaat-generaal. De Commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van
verzoeker op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met
inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007,
nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet
geschonden.

9. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees
voor vervolging in de zin van artikel 1, A(2), van het Verdrag van Genève van 28 juli
1951, in aanmerking worden genomen.

1. Betreffende de subsidiaire bescherming voert verzoeker een schending aan van
artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Er is volgens hem duidelijk sprake van daden
van vervolging en onmenselijke behandeling in hoofde van verzoeker. Zulks zou blijken
uit het feit dat er in dezelfde periode als bij verzoeker vele andere burgerslachtoffers
soortgelijke wanpraktijken hebben ondergaan. Hij wenst dit te illustreren met rapporten
van o.a. Amnesty International.

2. De Raad merkt op dat de subsidiaire bescherming onder artikel 48/4, §2, b) van de
Vreemdelingenwet wijst op een situatie die eerder subjectief is van aard. De
Europese wetgever inspireerde zich voor dit artikel op artikel 3 EVRM. Dergelijke
behandeling behelst, naar analogie met artikel 3 EVRM, een aanslag op de fysieke
integriteit of vrijheid van de persoon. De bewijslast hiervoor zou rusten op de
asielzoeker zelf. Hij dient voldoende elementen aan te brengen om aan te tonen dat
hij persoonlijk het risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling bij
terugkeer. Om voor deze subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking te komen
moet verzoeker het bestaan van zwaarwegende gronden op een reëel risico op
ernstige schade aantonen bij terugkeer naar zijn land van herkomst. Verzoeker laat
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na om duidelijk en concreet uit te werken waarom hij precies in aanmerking zou
komen voor een reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, b) van de
Vreemdelingenwet. Degene die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt moet zijn
beweringen staven met een begin van bewijs. Verzoeker heeft zijn asielrelaas niet
aannemelijk kunnen maken. Gelet op deze vaststelling kan hij zich zodoende ook niet
beroepen op de elementen aan de basis van zijn relaas teneinde aannemelijk te
maken dat hij in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico
op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet
van 15 december 1980.

Verzoeker verwijst voorts naar enkele algemene mensenrechtenrapporten. Een
verwijzing naar algemene rapporten volstaat niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn
land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft een
reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire
bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden
aangetoond en verzoeker blijft hierover in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS
15 december 2004, nr. 138.480).

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 15 december 2008 door:

mevr. A. VAN ISACKER,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

 K. VERHEYDEN.       A. VAN ISACKER.


