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nr. 104 515 van 6 juni 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Wit-Russische nationaliteit te zijn, op 28 februari 2013

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

staatlozen van 31 januari 2013.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 15 april 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2013.

Gehoord het verslag van toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. SCHIJNS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart het Wit-Russische staatsburgerschap te bezitten en van Wit-Russische origine te zijn. U

bent geboren in Gomel waar u ook woont.

Al van in de Sovjetperiode bent u geïnteresseerd in politiek. In die tijd kan u uw politieke mening

echter enkel uiten onder vrienden en in besloten kring omdat u anders zware straffen riskeert. De

perestrojka en daarmee gepaard gaande toenemende openheid en vrijheid, wekt uw politieke gevoelens

steeds meer op: u begint boeken te lezen, vaker uw mening te uiten en steunt het Belarusian Narodny

Front (BNF), toen nog een organisatie die later een politieke partij wordt. Gedurende de jaren negentig
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volgt u de activiteiten van en de veranderingen binnen deze partij. U wordt nooit lid maar blijft steeds

een sympathisant, vooral voor de lokale afdeling van de partij in Gomel.

Na de presidentsverkiezingen van 19 december 2010 is voor u de maat vol wat betreft de dictatuur

van Lukashenko en beslist u actiever te worden op politiek vlak. Dit engagement zal u voor het eerst

openlijk uiten op 14 april 2012, tijdens een protestdemonstratie die u zelf mee helpt organiseren tegen

de dictatuur in Gomel. U deelt daarbij brochures uit op straat. Hierdoor wordt u opgepakt door de politie

van Gomel, 24 uur vastgehouden en veroordeeld tot het betalen van een administratieve boete van

200.000 roebel. Op 9 mei organiseert u samen met anderen een volgende demonstratie. Opnieuw wordt

u opgepakt en 48 uur vastgehouden. Dit keer wordt u geslagen en gewaarschuwd dat u zich beter

gedeisd houdt op politiek vlak. Op 16 juli 2012 voert u op straat in uw eentje propaganda tegen

Lukashenko; u deelt opnieuw brochures uit. U wordt een derde keer opgepakt en deze keer twee

maanden lang vastgehouden.

Bij uw vrijlating op 15 september 2012 krijgt u een convocatie mee waarop staat dat u zich op 3

oktober 2012 moet melden bij de centrale rechtbank van Gomel. Daar zou men immers beslissen of u

schuldig bent aan het beledigen van de president. U duikt onder in de villa van een vriend en meldt zich

niet bij de rechtbank.

Uiteindelijk verlaat u Wit-Rusland op 29 oktober 2012. Uw vriend slaagt erin om een

Poolse vrachtwagenchauffeur te vinden om u illegaal naar Europa te brengen. U steekt vermoedelijk de

grens met de Europese Unie over in Polen van waar u verderreist naar België. Daar komt u aan op 31

oktober 2012 en vraagt op 5 november 2012 asiel aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u geen enkel document voor aan de Belgische asielinstanties.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u vanwege de autoriteiten van uw land (meer bepaald de politie en

de regering) een gevangenisstraf vreest omwille van uw activisme tegen het huidige politieke regime in

uw land (CGVS p. 5). Het Commissariaat-generaal is echter van mening dat u er niet in slaagt uw

vrees voor vervolging zoals bepaald in de Conventie van Genève of voor het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Ten eerste stelt het Commissariaat-generaal zich ernstige vragen bij uw politiek engagement, waarover

u beweert dat uw politieke interesse reeds ontstond tijdens de perestrojka van de Sovjetunie (i.e. jaren

80) en dat u de Wit-Russische oppositiebeweging Belarusian National Front (BNF) al lang volgt (sinds

de Wit-Russische onafhankelijkheid) en uiteindelijk ook voor deze partij op straat kwam in 2012 tegen de

regering en president Lukashenko (CGVS p. 6-8). Zo verklaart u dat u een aantal veranderingen

vanwege de perestrojka bijzonder interessant vond, meer bepaald had dat voor u persoonlijk een impact

op uw leven doordat u zich dankzij de toegang tot boeken en informatie politiek kon uitdrukken en uw

mening geven (wat ten tijde van de Sovjetunie onmogelijk was). Als u gevraagd wordt wat voor boeken

u dan zoal las, vermeldt u Solzhenytsyn maar u verklaart dat zijn werk niet verboden was in de

Sovjetunie en dat er pas daarna toegang tot informatie was. Als u dan nogmaals gevraagd wordt welke

boeken en informatie u dan wel kon lezen of bereiken na de veranderingen waarover u spreekt (i.e.

perestrojka), kan u enkel de naam Maksimov noemen en verklaart u voor de rest ’het is moeilijk om nu

de boeken te noemen die ik las. Ik kan de namen niet geven. Er was veel toegang sindsdien tot

publicaties. Boeken gebaseerd op de repressie van het communisme, dat kon je ook lezen’ (CGVS p.

6). Het is echter weinig aannemelijk dat u slechts de naam van één auteur kan noemen en zegt dat het

moeilijk is anderen te noemen terwijl u verklaard had dat uw politiek bewustzijn en engagement ontstond

tijdens de openheid van de perestrojka waardoor u voor het eerst toegang had tot informatie en boeken

en zich hierdoor eindelijk kon ontplooien op politiek vlak. Daarnaast verklaart u dat uw politieke

bewustzijn zich eerst lange tijd beperkte tot discussies onder buren en kennissen; uw echt activisme

kwam stilaan en stap voor stap. Pas in april 2012 gaat u voor het eerst de straat op om openlijk en actief

het huidige politieke regime van Lukashenko te bekritiseren. Als u gevraagd wordt of er dan een

bepaalde aanleiding, gebeurtenis of moment is geweest die ervoor gezorgd heeft dat u uiteindelijk de

stap zette om actief deel te nemen aan openbare demonstraties en acties, verwijst u meermaals naar de

laatste presidentsverkiezingen van 19 december 2010. U verklaart hierover dat Lukashenko zijn beloftes

niet waarmaakte en dat voor u daardoor de maat vol was (CGVS p. 6-7). Als deze

presidentsverkiezingen dermate bepalend zijn geweest voor uw politieke engagement, vindt

het Commissariaat-generaal het heel onaannemelijk dat u niet meer weet voor wie u gestemd heeft
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tijdens die verkiezingen. Hetzelfde kan gezegd worden over uw vage en weinigzeggende antwoord op

de vraag waarom u dan precies voor die persoon stemde: ’omdat ik hem goed vond. Hij was intelligent’.

Nog in verband met deze presidentsverkiezingen, blijkt dat u enkel nog Neklyaev kan noemen

als kandidaat-president: ‘Neklyaev bijvoorbeeld. De andere weet ik niet meer. Misschien waren er

tien kandidaten, of zeven of acht. Ik weet het niet zo goed’, en verklaart u dat één van de kandidaten

nog steeds in de gevangenis zit, maar diens naam weet u niet (CGVS p. 6 & p. 7). Welnu, in het licht

van het reeds vermelde belang van deze verkiezingen voor u, is uw antwoord op de vraag waarom u

voor die bepaalde kandidaat stemde niet overtuigend en is het weinig aannemelijk dat u zo slecht op de

hoogte bent van de uitdagers van de door u zo bekritiseerde president Lukashenko. Rekening houdend

met bovenstaande elementen kunnen ernstige kanttekeningen geplaatst worden bij uw politieke profiel,

meer bepaald bij uw verklaringen over het ontluiken van uw politieke bewustzijn en de aanleiding van

uw actieve politieke strijd tegen het huidige regime in Wit-Rusland.

De twijfels over uw daadwerkelijke politieke profiel worden nog versterkt door een aantal

opvallende elementen in uw verklaringen over het Belarussian Narodny Front (BNF), de politieke

oppositiebeweging die u naar eigen zeggen al volgt sinds 1988-1989 en in wiens naam u uiteindelijk

deelnam aan demonstraties in 2012 (CGVS p. 7). Zo blijft u vaag over de redenen waarom u precies het

BNF steunde. U verklaart hierover dat dat was omdat het heel concrete stappen heeft voor

een onafhankelijke democratisering van Wit-Rusland, zoals Europa. Als u gevraagd wordt over

welke stappen u het precies heeft, verklaart u enkel dat ze een multipartijsysteem wilden met

democratische waarden en dat jullie te afhankelijk zijn van de Russische Federatie en vergelijkt u dit met

landen als Polen en de Baltische staten (CGVS p. 8). Aangezien dit antwoord weinig duidelijkheid

verschaft over wat die concrete stappen van het BNF precies zouden zijn (maar eerder een zeer

algemene omschrijving van een democratie), wordt u later nogmaals gevraagd waarom u precies voor

BNF koos (die zo pro democratisering van Wit-Rusland zijn). Daarop verklaart u dat het de meest

logische en meest principiële partij was, maar als u gevraagd wordt wat hun principes precies zijn waar

u zo achter staat blijft u wederom steken in veralgemeningen: ’omdat het van het begin zeer sceptisch is

tegenover de regering. Het wil Wit-Russische onafhankelijkheid met democratie; omdat er ondertussen

veel oppositiepartijen behoorlijk liberaal zijn tegenover de regering. Ik persoonlijk vind dat de

oppositie igd moet zijn. Ik voelde sympathie voor BNF, dat was de goede keuze voor mij’ (CGVS p. 12).

Deze opnieuw weinig specifieke argumenten overtuigen het Commissariaat-generaal echter nog steeds

niet van uw persoonlijke drijfveren om zich achter het BNF te scharen. Op deze manier blijft de twijfel

over uw daadwerkelijke politieke engagement nog altijd overeind.

Ook een aantal andere van uw verklaringen over het BNF doen hier geen goed aan. Zo verklaart u

dat het BNF in de jaren tachtig werd opgericht als een politieke beweging door Pazniak en dat

dat evolueerde naar een partij begin jaren negentig. U verklaart dat er daarop evenwel een

splitsing ontstond binnen de partij: één radicaal deel onder Pazniak en één gematigd deel waarvan

Yanukevitch later de leider werd. Als u gevraagd wordt wanneer deze splitsing plaatsvond, verklaart u

dat het al lang geleden is, dat het u zich niet meer kan herinneren en dat dat misschien voor Pazniaks

vertrek naar het buitenland was (wat u situeert in 1996), of erna (CGVS p. 8). U was tegen Pazniak en

werd aanhanger van het gematigde deel met als sterke man Yanukevitch (sinds 2009). U verklaart dat

er voor hem nog andere leiders waren, maar als u gevraagd wordt om een aantal andere figuren binnen

het BNF te noemen, kan u enkel Kastusiov geven van wie u denkt dat hij kandidaat was voor

de presidentsverkiezingen. Voor het BNF was u betrokken bij de afdeling in Gomel waar de partij

volgens u vertegenwoordigers had. Als u gevraagd wordt of u daar meer over kan vertellen, verklaart u

’ik weet het niet. Ik denk niet dat er een kantoor is. Er waren vertegenwoordigers. Ik kende ze. Nee, ik

kende een aantal leden die in Gomel woonden’ waarna u de namen geeft van een aantal BNF-leden.

Daarop verklaart u expliciet dat u niet weet wie de verantwoordelijken, de leiders of de

vertegenwoordigers waren van het BNF in Gomel waarbij u betrokken was (CGVS p. 8-9). Het is echter

weinig geloofwaardig dat u zo vaag bent over het moment van de splitsing binnen het BNF (nochtans

een sleutelmoment in de geschiedenis van de partij die u reeds sinds de jaren tachtig volgt; uit de

informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier is

toegevoegd blijkt overigens dat deze splitsing in 1999 plaatsvond), dat u slechts twee figuren van het

BNF kan noemen en dat u niet weet wie de leiding had van de partij in Gomel, als u verklaart dat u het

BNF reeds meer dan twintig jaar volgt en betrokken was in de afdeling Gomel.

De bovenstaande vaststellingen zijn dermate treffend en onaannemelijk dat het Commissariaat-

generaal gegronde reden heeft om te twijfelen aan uw werkelijke politieke engagement. Op deze manier

rijst het vermoeden dat u zich een meer uitgesproken politiek profiel wil aanmeten dan u in werkelijkheid

had. Op basis van uw aangetoonde twijfelachtige politieke engagement is het dan ook weinig
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geloofwaardig dat u de politieke activiteiten zou hebben uitgevoerd die u aanhaalde (nl. uw deelname

aan demonstraties op 14 april 2012, 9 mei 2012 en 16 juli 2012) en dat u daarbij telkens gearresteerd

zou zijn geweest.

Ten tweede wordt de geloofwaardigheid van deze door u aangehaalde demonstraties en

bijhorende arrestaties – voor zover daar nog geloof aan kan worden gehecht – verder ondermijnd

doorheen uw verklaringen hieromtrent. Zo verklaart u dat u op 14 april 2012 werd gearresteerd omdat u

brochures aan het uitdelen was met daarop het standpunt van het BNF tegen de dictatuur, maar wat er

precies in die tekst stond weet u niet. U verklaart dat u deze organisatie zelf organiseerde met nog drie

andere personen (meer bepaald ene N., P. en F.) van wie u denkt dat één van hen BNF-lid was. U hielp

ook mee in de organisatie van de demonstratie op 9 mei 2012 samen met andere personen, volgens u

ook sympathisanten van het BNF maar meer weet u over deze personen niet te zeggen (’ik ken die

mensen niet goed’) (CGVS p. 9-10). Als u daadwerkelijk deze demonstraties mee hielp organiseren en

er brochures uitdeelde tegen Lukashenko en u gezien de huidige politieke situatie in Wit-Rusland

bijgevolg een heel reëel risico liep om problemen met de autoriteiten te ondervinden (zie informatie

toegevoegd aan het administratief dossier), kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u weet wat er

precies op deze brochures stond en duidelijker kan aangeven wie de medeorganisatoren waren. Dit is

hier echter niet het geval. Verder verklaart u dat u thuis in Gomel nog een aantal documenten in verband

met de door u aangehaalde feiten heeft liggen, meer bepaald een ontvangstbewijs van de boete die u

moest betalen en een convocatie waarmee u werd opgeroepen op 3 oktober 2012 (CGVS p. 11). U

verklaart dat u na uw laatste vrijlating wel nog thuis bent geweest maar dat u er niet aan dacht om ze

mee te nemen; volgens u was het belangrijkste om te ontsnappen (CGVS p. 10 & p. 11-12). Dat u niet

denkt aan dé bewijzen van uw problemen waarvoor u uiteindelijk uit uw land bent weggevlucht, is echter

een weinig overtuigende verklaring waarom u deze documenten niet bij u zou hebben – als die al

zouden bestaan. Het bestaan van deze documenten wordt verder nog betwist omwille van uw

verklaringen over de convocatie. U verklaart dat u zich op 3 oktober 2012 normaalgezien moest melden

bij de rechtbank van Gomel maar u zat op dat moment al ondergedoken; als u zich niet zou melden zou

men volgens u officiële maatregelen nemen om u op te sporen. Als u gevraagd wordt of uw niet-

aanmelding gevolgen heeft gehad, verklaart u dat u dat niet weet omdat u verstopt zat. Gevraagd of er

officiële opsporingsmaatregelen tegen u werden ondernomen zoals u had gezegd dat ze zouden doen,

verklaart u ’ik veronderstel dat ze me zochten. Maar ik was verstopt’. Als u daarna gevraagd wordt of u

ergens of op een bepaalde manier heeft nagegaan of u werkelijk werd opgespoord terwijl u

ondergedoken zat, verklaart u van niet (CGVS p. 11). Bovendien verklaart u niet te weten wat het laatste

nieuws is van uw situatie in Wit-Rusland en doet u enkel veronderstellingen van wat er zou kunnen

gebeuren of gebeurd zijn, zonder daar zeker van te zijn (CGVS p. 12). Echter, als u daadwerkelijk nog

zou zijn opgeroepen aan de hand van de bewuste convocatie en u hierover verklaart dat u riskeert

officieel opgespoord te worden aangezien u zich niet meldde, kan van u verwacht worden dat u –

ondanks uw onderduiken – beter op de hoogte bent van het verloop van uw (gerechtelijke) situatie. Dit is

hier echter niet het geval.

Ten derde verklaart u dat de politie uw Wit-Russische paspoort inhield bij uw derde arrestatie op 16

juli 2012 en dat zij dat niet teruggaven toen u vrijkwam na twee maanden; u zou uw paspoort

pas terugkrijgen tijdens de zitting op de rechtbank op 3 oktober 2012 (CGVS p. 3). Welnu,

aangezien hierboven omstandig werd aangetoond dat er aan uw arrestaties geen geloof kan worden

gehecht, is ook uw verklaring dat uw paspoort door de politie werd ingehouden ongeloofwaardig. Aldus

ontstaat het sterke vermoeden dat u wel nog in het bezit bent van uw paspoort. Op deze manier komt

ook de door u verklaarde reisroute van Wit-Rusland naar België ernstig in het gedrang. U verklaarde

immers dat u onderweg in een vrachtwagen illegaal verborgen zat: zo reed u doorheen Polen en

Duitsland naar België. Aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen kreeg u naar eigen zeggen geen

identiteitscontrole omdat u verstopt zat in de vrachtwagen; u merkte wel dat er gestopt werd en er lawaai

was. Meer nog, u hoorde stemmen en men opende zelfs de deur van de vrachtwagen maar men vond u

niet (CGVS p. 4). Deze verklaringen zijn echter – niet alleen wegens uw onaannemelijke verklaringen

over uw paspoort – weinig geloofwaardig. Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal

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

buitengrenzen van de EU en zeker ook aan de buitengrenzen van de Schengen-zone, niet in het minst

in Polen waar u de grens overstak zeer strikte en persoonlijke paspoortcontroles uitgevoerd worden,

waarbij uitzonderingen quasi onbestaande zijn. Ook worden personen- en vrachtwagens onderworpen

aan controles met verschillende technologieën, op zoek naar smokkelwaar en verstekelingen. Er kan

dan ook weinig geloof worden gehecht aan uw verklaringen als zou u illegaal in de vrachtwagen en

zonder persoonlijke paspoortcontrole de Schengen-zone zijn binnengekomen zonder daarbij ontdekt te

zijn. Hierdoor ontstaat bijkomend het vermoeden dat u uw Wit-Russische paspoort bewust achterhoudt
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voor de Belgische asielinstanties om zo de hierin vervatte informatie over bijvoorbeeld een eventueel

door u verkregen visum voor uw reis naar België, het moment en de wijze waarop u uit uw land

vertrokken bent, verborgen te houden. Bijgevolg wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas

nogmaals aangetast.

Op basis van bovenstaande vaststellingen oordeelt het Commissariaat-generaal dat u er niet in

slaagt een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie of een reëel

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

te tonen ten opzichte van uw land van herkomst Wit-Rusland.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste en enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van 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 (hierna: vreemdelingenwet) en de beginselen van

behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en de

motiveringsverplichting, van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de

status van vluchteling.

De verzoekende partij brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de

materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. De

materiële motiveringsplicht houdt in dat een administratieve rechtshandeling op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden

onderzocht.

De Raad wijst erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij de

asielzoeker zelf rust. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij

aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te

staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr.

163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van

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

Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in

strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

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

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

gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).
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De verzoekende partij vat haar middel aan door toe te lichten dat er geen tegenstrijdigheden werden

vastgesteld in het relaas van verzoeker en dat dan ook het voordeel van de twijfel moest worden

toegekend.

Verder stelt hij dat verzoeker sympathieën ontwikkelde voor het BNF omdat deze partij het Wit-Russisch

erfgoed wou bewaren en hij een rasechte patriot is. Verzoeker zou tevens werkzaam geweest zijn in een

bibliotheek en was gecharmeerd door boeken.

Voor het overige herhaalt de verzoekende partij in dit onderdeel van het middel zijn asielmotieven.

De Raad meent vooreerst dat de onaannemelijkheid van een asielrelaas niet alleen kan worden afgeleid

uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Het

Commissariaat-generaal moet niet bewijzen dat de aangehaalde feiten onwaar zouden zijn (RvS, nr.

165.484 van 4 december 2006).

Verder stelt de Raad vast dat de verzoekende partij zich vooral beperkt tot het herhalen van eerder

tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal gegeven verklaringen en het ontkennen van de

motieven van de bestreden beslissing. Het louter herhalen van de asielmotieven is echter niet van aard

om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten. Het komt aan de verzoekende partij toe om

de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen.

Daar waar de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing herhaalt en ontkent kan de

Raad afleiden dat zij het niet eens is met de bestreden beslissing, maar dit is geen weerlegging van

deze motieven en ook geen dienstig verweer. De Raad schaart zich achter de motieven van de

bestreden beslissing.

Wat het voordeel van de twijfel betreft stelt artikel 57/7ter van de vreemdelingenwet : « De Commissaris-

generaal kan, wanneer de asielzoeker een aantal van zijn verklaringen niet aantoont met stukken of

andere bewijzen, de asielaanvraag geloofwaardig achten wanneer aan de volgende voorwaarden is

voldaan:

…

e) vast is komen te staan dat de verzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd. »

De Raad meent dat de verzoekende partij niet in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

Zijn passie voor boeken, is een post-factum verklaring die, samen met zijn werkzaamheden in de

bibliotheek bovendien geen afbreuk doen aan de vaststellingen omtrent de niet-aannemelijkheid van het

asielrelaas van verzoeker. Bovendien was verzoeker de laatste 15 jaar werkzaam in de juwelensector

als vertegenwoordiger.

Waar de verzoekende partij meent dat de motivering inzake de vaststellingen aangaande de reisweg en

het vermoeden aangaande het paspoort van verzoeker stereotiep geformuleerd zijn, is de Raad van

oordeel dat dit een blote bewering is en een loutere ontkenning van het op concrete gegevens gestoelde

motief.

Aangaande zijn politiek profiel blijkt uit het administratieve dossier dat verzoeker zijn asielmotieven heeft

gebaseerd op zijn sympathieën voor een oppositiepartij, met name BNF. De Raad meent dat de kennis

van een partij waarvan een verzoeker stelt actief lid te zijn in concreto getoetst moet worden, rekening

houdend met de persoon, zijn opleiding en concrete activiteiten voor de partij, maar dat verzoeker in

deze niet overtuigt.

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt in haar verzoekschrift, kon verzoeker slechts

één naam geven van een presidentskandidaat. Waar zij stelt dat de bestreden beslissing onterecht

verzoeker een vooraanstaande politiek rol toeschrijft, meent de Raad dat zij dit nergens kan terugvinden

in de bestreden beslissing.

Inzake het vermeende misverstand aangaande de flyers, is de Raad van oordeel dat dit geen afdoende

verklaring is, die op concrete wijze de pertinente vaststellingen uit de bestreden beslissing weerlegt,

zeker gezien de rol die verzoeker zichzelf toebedeelde (organisator van de manifestatie): “Als u

gevraagd wordt of er dan een bepaalde aanleiding, gebeurtenis of moment is geweest die ervoor

gezorgd heeft dat u uiteindelijk de stap zette om actief deel te nemen aan openbare demonstraties en

acties, verwijst u meermaals naar de laatste presidentsverkiezingen van 19 december 2010. U verklaart

hierover dat Lukashenko zijn beloftes niet waarmaakte en dat voor u daardoor de maat vol was (CGVS

p. 6-7). Als deze presidentsverkiezingen dermate bepalend zijn geweest voor uw politieke engagement,

vindt het Commissariaat-generaal het heel onaannemelijk dat u niet meer weet voor wie u gestemd

heeft tijdens die verkiezingen. Hetzelfde kan gezegd worden over uw vage en weinigzeggende antwoord
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op de vraag waarom u dan precies voor die persoon stemde: ’omdat ik hem goed vond. Hij was

intelligent’. Nog in verband met deze presidentsverkiezingen, blijkt dat u enkel nog Neklyaev kan

noemen als kandidaat-president: ‘Neklyaev bijvoorbeeld. De andere weet ik niet meer. Misschien waren

er tien kandidaten, of zeven of acht. Ik weet het niet zo goed’, en verklaart u dat één van de kandidaten

nog steeds in de gevangenis zit, maar diens naam weet u niet (CGVS p. 6 & p. 7). Welnu, in het licht

van het reeds vermelde belang van deze verkiezingen voor u, is uw antwoord op de vraag waarom u

voor die bepaalde kandidaat stemde niet overtuigend en is het weinig aannemelijk dat u zo slecht op de

hoogte bent van de uitdagers van de door u zo bekritiseerde president Lukashenko. Rekening houdend

met bovenstaande elementen kunnen ernstige kanttekeningen geplaatst worden bij uw politieke profiel,

meer bepaald bij uw verklaringen over het ontluiken van uw politieke bewustzijn en de aanleiding van

uw actieve politieke strijd tegen het huidige regime in Wit-Rusland… Zo verklaart u dat u op 14 april

2012 werd gearresteerd omdat u brochures aan het uitdelen was met daarop het standpunt van het BNF

tegen de dictatuur, maar wat er precies in die tekst stond weet u niet. U verklaart dat u deze organisatie

zelf organiseerde met nog drie andere personen (meer bepaald ene N., P. en F.) van wie u denkt dat

één van hen BNF-lid was. U hielp ook mee in de organisatie van de demonstratie op 9 mei 2012 samen

met andere personen, volgens u ook sympathisanten van het BNF maar meer weet u over deze

personen niet te zeggen (’ik ken die mensen niet goed’) (CGVS p. 9-10). Als u daadwerkelijk deze

demonstraties mee hielp organiseren en er brochures uitdeelde tegen Lukashenko en u gezien de

huidige politieke situatie in Wit-Rusland bijgevolg een heel reëel risico liep om problemen met de

autoriteiten te ondervinden (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier), kan van u

redelijkerwijs verwacht worden dat u weet wat er precies op deze brochures stond en duidelijker kan

aangeven wie de medeorganisatoren waren. Dit is hier echter niet het geval.”

Aangaande het gebrek aan kennis betreffende de evolutie van zijn problemen, meent de Raad dat het

voor een asielzoeker normaal is dat hij zoveel mogelijk moeite doet om van de algemene situatie in zijn

land van herkomst op de hoogte te zijn, alsook, en in het bijzonder de evolutie van zijn persoonlijke

problemen, omdat hij zijn relaas moet baseren op elementen uit zijn land van herkomst die bij hem een

reële vrees voor vervolging doen ontstaan.

Hetzelfde geldt voor de redelijke verwachting die in hoofde van verzoeker bestaat om enigszins ernstige

inspanningen te leveren om aan bewijzen van de aangehaalde vervolgingsfeiten te geraken, daar hij zelf

verklaarde een convocatie en een ontvangstbewijs van een boete ontvangen te hebben, maar ze

achtergelaten te hebben in zijn woonst te Gomel.

Het gebrek hieraan is een negatieve indicatie voor de aannemelijkheid van het asielrelaas van

verzoeker.

De verzoekende partij klaagt de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan. Het

zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissingen op een

zorgvuldige wijze voor te bereiden, wat inhoudt dat hij zijn beslissingen moet stoelen op een correcte

feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 14 januari 2013 op het

Commissariaat-generaal werd gehoord, waarbij zij de mogelijkheid kreeg om haar asielmotieven

omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. Tijdens het volledige gehoor

was zij in het gezelschap van een tolk die het Russisch machtig is en heeft zij zich laten bijstaan door

een raadsman. De bestreden beslissing is grotendeels gesteund op de verslagen van dit gehoor. De

commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van de verzoekende partij op een individuele wijze

beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de

zaak. Aldus kan niet worden vastgesteld dat de commissaris-generaal hier onzorgvuldig heeft

gehandeld.

De Raad stelt ook vast en dat er geen essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet

kan komen tot een bevestiging of hervorming van de bestreden beslissing zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen.

De verzoekende partij klaagt de schending van het redelijkheidsbeginsel aan. Het redelijkheidsbeginsel

is enkel dan geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen de motieven en de

inhoud van de beslissing (RvS, nr. 82.301, 20 september 1999; RvS nr. 65.919, 18 april 1997). De

schending van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden, aangezien de bestreden

beslissing niet in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

Wanneer het naar voren gebracht asielrelaas niet aannemelijk is, is er geen reden om dit te toetsen aan

de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld door artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet en artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève.
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De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de

persoon van burgers als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes juni tweeduizend dertien door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


