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nr. 105 088 van 14 juni 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: 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 Kazachse nationaliteit te zijn, op 11 januari 2013 heeft

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

13 december 2012.

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 25 februari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 maart 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat K. BLOMME en van attaché H. JONCKHEERE, 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 bent een Kazaks staatsburger van Oeigoerse origine. U verklaarde problemen te hebben

gehad omwille van uw Oeigoerse origine.

Ter staving van uw asielaanvraag haalde u volgende feiten aan.

In mei of juni 2011 kwam u van de sporttraining toen er mensen u beledigden. Er ontstond een

gevecht en uiteindelijk werd de politie erbij gehaald. U werd geslagen, al was het niet heel erg.

In juni 2011 deed u mee aan een worsteltornooi in Almaty. Er deden jongeren van verschillende afkomst

mee. Ook een jongen uit uw dorp, E., deed mee in dezelfde gewichtsklasse als u. E. is een

zogenaamde Oeralman, een Chinese Kazak die teruggekeerd is uit China naar Kazakstan.
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Tijdens de finale wedstrijd tussen u en E. brak u per ongeluk de arm van E. U werd hiervoor niet gestraft

aangezien dit als ‘normaal’ werd beschouwd in uw sport. U verkreeg, net als de andere winnaars in hun

gewichtsklasse, een speciale licentie om te mogen worstelen.

Na het tornooi ontstond in de sporthal een gevecht tussen u en de broers van E. Volwassenen kwamen

tussenbeide en u ging naar huis. In uw dorp, Chilik, kwam u de broers van E. tegen. Ze begonnen weer

over de wedstrijd en u excuseerde zich voor wat er was gebeurd. Ze beweerden dat u het expres

gedaan had.

Op 2 augustus 2011 was u in een sporthal aan het trainen toen er een politiecontrole plaatsvond.

Uw coach was er niet en u had geen documenten om aan te tonen dat u er mocht trainen. U ging naar

het ‘Akimaat’ om de documenten te regelen. Nadien bleek dat daar alle documenten verloren raakten.

Er ontstond een discussie en die dag, 4 augustus 2011, werd u een nacht vastgehouden door de politie.

Ze sloegen u, al was het niet zo erg.

Op 15 augustus 2011 werd u onderweg naar huis geslagen door drie mannen.

Twee waren broers van E. en de derde was een vriend van E. Ze spraken opnieuw over het incident in

de sporthal. Ze verwondden uw been met een mes en u werd heel zwaar geslagen. Het gebeurde niet

ver van uw woning. Uw ouders lieten een ziekenwagen komen. Twee of drie weken bleef u in het

ziekenhuis, u had een hersenschudding.

Nadat u terug thuiskwam ging u samen met uw ouders klacht indienen bij de politie (ROVD). U werd niet

geholpen door de politie.

In augustus en september werden twee of drie keer stenen door de ruiten van uw huis gegooid door de

broers van E. Uw ouders dienden opnieuw klacht in zonder resultaat.

U had wel vaker problemen met Kazakken omwille van uw origine, zoals gevechten op straat, maar dat

werd altijd geregeld. De problemen met E. waren veel ernstiger.

Op 20 september 2011 werd u geconvoceerd door de politie. Ze vertelden dat u, als Oeigoer, trainde om

dan later te kunnen vechten en insinueerden dat u conflicten met mensen van een andere etnie uitlokte.

Ze dreigden ermee dat uw moeder een ‘accident’ zou overkomen of dat uw vader geslagen zou worden.

Op 26 september 2011 werd de sportclub in brand gezet. Er was toen niemand in het gebouw

aanwezig. Uw vader stuurde u de dag nadien naar uw oom, R., in Almaty.

Op 9 oktober 2011 reisde u samen met een kennis van uw vader per vliegtuig naar Oekraïne. Van

daar reisde u verder per vliegtuig naar Polen. In Polen werden jullie opgewacht door een man die u naar

een woning bracht. De volgende dag reisde u met een auto naar België.

Op 11 oktober 2011, twee weken voor uw achttiende verjaardag, vroeg u asiel aan bij de Belgische

asielinstanties.

U heeft geen idee waar de kennis van uw vader zich momenteel ophoudt.

In België werd u benaderd door een man van een Oeigoerse organisatie “World Uyghur Congress”.

Hij bracht u in contact met R. K., de voorzitster van deze organisatie. Zij voorzag u van

een aanbevelingsbrief.

B. Motivering

U verklaarde problemen te hebben gehad omwille van uw Oeigoerse origine.

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie is toegevoegd aan

uw dossier blijkt dat Oeigoeren, die zich inlaten met de kwestie van de Chinese Oeigoeren en betrokken

zijn bij separatisme, wel problemen kunnen ondervinden in uw land.

Echter, nergens uit uw verklaringen blijkt dat u zou behoren tot dit profiel.

Immers, uit uw verklaringen valt niet af te leiden dat u zich bezig hield met activiteiten die zouden

kunnen gepercipieerd worden als meeheulen met separatisme.

Het feit dat u in België contact had met de voorzitster van het “World Uyghur Congress” doet daaraan

geen afbreuk. Uit dezelfde informatie blijkt immers dat deze organisatie in Kazakstan behoort tot de

veelheid aan culturele organisaties en niet wordt beschouwd als een terroristische organisatie, in

tegenstelling tot in China.

Uit boven reeds vernoemde informatie blijkt bovendien dat er geen sprake is van vervolging

van Oeigoeren, louter omwille van hun origine.

Bijgevolg dient u aannemelijk te maken dat u een uitzondering vormt op de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt.

Er dient echter te worden vastgesteld dat u uw asielrelaas niet aannemelijk kunt maken.

Zo dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen, omtrent de kern van uw asielrelaas, niet consistent

zijn.

Immers, in uw vragenlijst verklaarde u dat u op 15 augustus 2011 door drie onbekenden op straat werd

aangevallen, waarbij ze ‘u met een mes in uw dij staken’. U verklaarde dat u nadien drie weken in het

ziekenhuis werd opgenomen (Vragenlijst, vraag 5).
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Nochtans blijkt uit uw verklaringen afgelegd tijdens het interview voor het Commissariaat-generaal dat u

de drie aanvallers bij naam kende. U verklaarde dat het twee broers van E. waren en nog een vriend

van E. (CGVS, p. 9). U voegde er zelfs aan toe dat u de namen doorgaf aan de politie (CGVS, p. 9).

Tijdens het interview voor het Commissariaat-generaal werd u gewezen op de inconsistentie in uw

verklaringen.

Hierop heeft u verklaard dat het moeilijk was de eerste keer, dat u depressief was en dat u niet wist wat

u mocht zeggen. U verklaarde ook nog dat u wist dat u de details pas in het tweede interview zou

kunnen zeggen (CGVS, p. 13).

Dit is echter geen afdoende uitleg.

Immers, het al dan niet kennen van de daders van een zware fysieke aanval kan bezwaarlijk als een

‘detail’ beschouwd worden. Er kan toch van u verwacht worden dat u consistente verklaringen

aflegt over dergelijk zwaar incident waarvoor u naar eigen zeggen gedurende drie weken moest

worden opgenomen in het ziekenhuis.

Deze inconsistentie ondermijnt de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Daarbij dient nog te worden opgemerkt dat u een medisch attest voorlegt ter staving van de

ziekenhuisopname na dit incident (document 3).

Echter, in dit attest wordt geen uitleg gegeven over de omstandigheden waarin u de vernoemde

verwondingen opliep.

Bovendien gaat het om een kopie, waarvan de bewijswaarde gering is. Opmerkelijk is tevens dat er in

de rubrieken ‘naam’, ‘geboortedatum’, ‘adres’ en ‘diagnose’ tekenen te zien zijn van overschrijvingen

van stukjes tekst. Zo is te zien dat de lijntjes waarop genoteerd is, deels verdoezeld zijn.

Dit wekt het vermoeden dat het niet om een authentiek document gaat.

Hoe dan ook kan dit document de geloofwaardigheid van uw verklaringen hieromtrent niet herstellen.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat u weinig interesse betoont in uw actuele situatie.

Zo verklaarde u dat de sportclub in brand werd gestoken op 26 september 2011 (CGVS, p. 11). Echter,

u verklaarde dat u zich over de stand van zaken van dit incident niet eens informeerde bij uw ouders

(CGVS, p. 13).

Ook in de actuele vervolgingen door de politie van uw persoon bent u weinig geïnteresseerd. Zo

verklaarde u dat er, sinds uw vertrek naar België, nog convocaties gekomen zijn om u uit te nodigen bij

de politie (CGVS, p. 12).

Echter, u verklaarde dat u niet eens gevraagd heeft om dergelijke convocaties naar u op te sturen. U

voegde eraan toe dat u geen speciale reden had om er niet achter te vragen (CGVS, p. 12).

Indien deze zaken (meerdere keren opgeroepen door de politie, brandstichting van de sporthal)

werkelijk hebben plaatsgevonden, kan toch verwacht worden dat u moeite doet om deze zaken aan te

tonen. Het feit dat u zo weinig onderneemt om zich te informeren over de actuele situatie voor u in

Kazakstan, en om deze situatie aan te tonen voor het Commissariaat-generaal, ondermijnt verder de

geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat u uw verklaringen omtrent uw reisroute en de daarbij

gebruikte reisdocumenten niet aannemelijk maakt.

Zo verklaarde u dat u per vliegtuig vanuit Kazakstan naar Polen reisde via Oekraïne.

Uit uw verklaringen blijkt dat de kennis van uw vader, die samen met u reisde, uw reispaspoort bijhield.

U verklaarde niet eens te weten of het reispaspoort op uw eigen naam was en of er een visum in het

paspoort stond (CGVS, p. 13 – 14).

Het is echter weinig aannemelijk dat u niet op de hoogte zou zijn van de basisgegevens in uw paspoort

(zoals identiteitsgegevens en visum), gezien de mogelijkheid tot persoonlijke controle in Europese

luchthavens.

Dit doet vermoeden dat u uw reispaspoort achterhoudt voor de Belgische asielinstanties om aldus

bepaalde informatie (reisdata en mogelijke visa) verborgen te houden voor deze diensten.

Bovendien tast dit de algehele geloofwaardigheid van uw asielrelaas op bijkomende wijze aan.

Gezien bovenstaande vaststellingen maakt u niet aannemelijk dat u een uitzondering zou zijn op

de algemene informatie, betreffende de situatie van Oeigoeren in Kazakstan, waarover

het Commissariaat-generaal beschikt.

Bijgevolg kan er in het kader van uw asielaanvraag niet besloten worden tot het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming.

De door u voorgelegde documenten ter staving van uw asielaanvraag (identiteitskaart,

sportlicentie, medisch attest en brief van R. K.) kunnen bovenstaande conclusie niet wijzigen.

Uw identiteitskaart en sportlicentie bevatten uitsluitend gegevens betreffende uw identiteit en

sportactiviteit, doch handelen niet over de door u aangehaalde problemen.

Het medisch attest werd hierboven reeds besproken.
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De brief van R. K., van het “World Uyghur Congress”, handelt vooral over de algemene situatie van

Oeigoeren in China en van Oeigoeren buiten China die Oeigoerse dissidenten uit ‘East Turkestan’

helpen of die zich kritisch uiten tegenover de Kazakse of Chinese overheid.

Zoals reeds aangehaald blijkt nergens uit uw verklaringen dat u behoort tot dit profiel. Over uw eigen

problemen wordt in deze brief enkel in zeer algemene bewoordingen geschreven over ‘oneerlijke

behandeling en vervolging vanwege de overheid’.

Bijgevolg kan deze brief de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas niet herstellen.

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. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 11 januari 2013 aan dat de vragenlijst van het Commissariaat-

generaal summier is en dat het beantwoorden van vragen zonder deelvragen, geen correct beeld geeft

van wat een asielzoeker wenst weer te geven.

Wanneer hem gevraagd werd naar de feiten die aanleiding hebben gegeven voor zijn vrees voor

vervolging of op het risico op het lijden van ernstige schade, stelt verzoeker dat hem een “kort overzicht”

werd gevraagd. Door eerst geen uitgebreid relaas te kunnen/mogen doen, en bij een later verhoor meer

details op te geven, wordt er gesuggereerd dat er zaken verzwegen werden hoewel dit geenszins het

geval is.

Verzoeker stelt dat hij werd aangevallen door drie onbekende mannen. Het feit dat hij naderhand wist

wie de onbekende mannen waren, wordt dan als ongeloofwaardig aangemerkt.

Verzoeker wijst er echter op dat gezien hij het relaas kort diende te houden, dergelijke zaken niet verder

werden toegelicht.

Verzoeker stelt verder dat hij behoudens een brief van “World Uyghur Congress”, geen stukken heeft

bijgebracht; dat deze organisatie in Kazachstan als een culturele organisatie wordt aanvaard, terwijl het

in China als een terroristische organisatie wordt beschouwd.

Hij stelt echter dat men uit ervaring weet dat welke naam een organisatie krijgt, niet kan worden aanzien

als zijnde bedreigend of niet. Hij gaat verder dat door een organisatie te aanvaarden, controle en invloed

mogelijk is, daar waar een organisatie die constant wordt bedreigd door de overheid, ondergronds gaat

werken en aldus kan ontsnappen aan overheidscontrole.

Betreffende zijn reisroute voert verzoeker aan dat hij uit een regio komt waar de levenswijze zeer

primitief is, de mensen niet beschikken over internet en zelfs telefoneren niet evident is.

Hij stelt dat zijn paspoort door zijn vader aan een reisgezel werd meegegeven gezien hij nog minderjarig

was en hij helemaal niets afwist van reizen, laat staan van een vlucht naar België.

Hij wijst erop dat hij zijn paspoort zelf niet in handen heeft gekregen en begeleid werd, maar wel contact

opnam met zijn land van herkomst om de identiteitsgegevens en het verblijf van zijn begeleider te

kennen om op die manier zijn documenten te kunnen recupereren.

Verzoeker verklaart dat veel passeurs de paspoorten van hun klanten inhouden tot wanneer de familie

de hele reissom heeft betaald en dat hij niet weet in hoeverre zijn ouders nog afbetalingen dienen te

doen, doch zal proberen zich ook hieromtrent te informeren.

Volgens verzoeker is het ook geweten dat passeurs aan hun klanten de raad geven om hun paspoort te

verbergen; hij heeft evenwel van de passeur geen informatie gekregen.

Hij stelt dat hij via zijn ouders zal trachten te achterhalen waar zijn paspoort zich bevindt, zodat hij het

nog kan voorleggen; hij verklaart dat hij evenwel niet de intentie had enig document achter te houden.

Aangaande de situatie van Oeigoeren in Kazachstan voert verzoeker aan dat de situatie bedreigender is

dan de commissaris-generaal laat uitschijnen: zo werd de sportclub in brand gestoken omdat de

overheid wil verhinderen dat mensen van Oeigoerse afkomst er komen trainen en is ook de uitbater

reeds geruime tijd spoorloos. De achterliggende reden zou zijn dat de overheid meent dat degene die er

trainen, zich voorbereiden op conflicten tussen de verschillende etnische groepen.

Hij stelt dat ook al behoort hij niet tot een welbepaalde politieke of culturele organisatie die opkomt voor

gelijke rechten voor alle mensen ongeacht ras of etnische afkomst, dit niet belet dat wanneer hij als een

dergelijk lid wordt aanzien, hij blootgesteld wordt aan de vervolgingen die daarmee samenhangen.
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Verzoeker merkt op dat de commissaris-generaal in zijn beslissing erkent dat Oeigoeren in Kazachstan

effectief van vervolging te lijden kunnen hebben, doch stelt dat dit voor verzoeker niet het geval is,

gezien hij zich niet met dergelijke activiteiten bezighoudt. Verzoeker erkent dat dit zo is maar wijst erop

dat zowel de politie als andere overheden van mening zijn dat verzoeker zich wél met dergelijke

activiteiten inlaat wat voldoende is om hem bloot te stellen aan folteringen en andere vervolgingen.

Wat zijn verzorging in het ziekenhuis betreft, stelt verzoeker dat hij zijn ouders zal vragen een kopie van

zijn medisch dossier te verkrijgen.

Aangaande het lastens hem weerhouden gebrek aan interesse en de vaststelling dat hij verklaard had

niet te hebben gevraagd om hem de convocaties van de politie op te sturen, laat verzoeker gelden dat

hij niet wist dat deze stukken belangrijk waren voor zijn dossier en dat hij zijn ouders zal vragen om

zoveel mogelijk stukken op te sturen.

Het is volgens hem foutief om te besluiten dat het feit dat hij zich onvoldoende heeft geïnformeerd

voorkomt uit desinteresse. Verzoeker verklaart dat dit integendeel te maken heeft met angst voor zowel

zijn eigen leven als dat van zijn ouders die nog in Kazachstan leven.

Bijgevolg vraagt verzoeker om zijn beroep ontvankelijk te verklaren en hem de mogelijkheid te geven

stukken bij te brengen.

Verzoeker verwijst naar de inhoud van artikel 1 van het Internationaal Verdrag betreffende de status van

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

Vluchtelingenverdrag) en van artikel 3 en 14 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM).

Vervolgens wijst verzoeker op het recht op een eerlijk proces en stelt dat bij het verhoor op het

Commissariaat-generaal een tolk Russisch-Engels aanwezig was zodat het voor hem bijgevolg

onmogelijk was om na te gaan of alles correct werd vertaald.

Verzoeker haalt aan dat vooreerst vanuit het Russisch naar het Engels werd vertaald “om naderhand

nogmaals vrij te gaan vertalen van het Engels naar het Nederlands, en dit laatste niet door een

beëdigde tolk, doch middels loutere vrije vertaling van de interviewer zelf”.

Verzoeker stelt dat het niet mogelijk is om uit te maken of de vertaling overeenstemt met wat hij heeft

verklaard, gezien de Russische tolk geen Nederlands kent.

Hij meent dat deze handelswijze een inbreuk betekent gezien de vertaling van zijn gezegden niet naar

de taal van de procedure, zijnde het Nederlands, gebeurde maar naar het Engels en deze dan door de

ambtenaar die het verhoor afnam omgezet werden naar het Nederlands. Verzoeker merkt ook nog op

dat noch aan hem, noch aan zijn raadsman een afschrift van het verhoorverslag werd overhandigd.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet over

de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

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

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

bestreden beslissing is gesteund.

2.2.2. Bewijslast

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

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

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

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

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

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

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

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

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).



RvV X - Pagina 6

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.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad stelt vast dat verzoeker er niet in slaagt zijn vrees voor vervolging zoals bedoeld in artikel 48/3

van de vreemdelingenwet, aannemelijk te maken.

Vooreerst merkt de Raad op dat verzoeker verklaarde problemen te hebben gehad omwille van zijn

Oeigoerse origine.

Uit informatie waarvan door de commissaris-generaal een kopie werd toegevoegd aan het administratief

dossier, blijkt dat Oeigoeren, die zich inlaten met de kwestie van de Chinese Oeigoeren en betrokken

zijn bij separatisme, wél problemen kunnen ondervinden in Kazachstan.

Echter blijkt uit de verklaringen van verzoeker niet hij dergelijk profiel bezit.

Verzoeker erkent dat hij geen separatistische ideeën aankleeft maar wijst erop dat zowel de politie als

andere overheden van mening zijn dat hij dit wél doet wat voldoende is om blootgesteld te kunnen

worden aan vervolging.

De Raad stelt echter vast dat uit de verklaringen van verzoeker niet af te leiden valt dat hij zich bezig

hield met activiteiten die als daden van separatisme zouden kunnen worden beschouwd, noch dat de

politie of andere autoriteiten hem dit zouden toeschrijven en hem omwille daarvan zouden vervolgen. In

dit verband dient erop gewezen te worden dat bij het einde van het verhoor op het Commissariaat-

generaal aan verzoeker en zijn advocaat gevraagd werd of ze nog iets toe te voegen hadden, en ze in

hoofde van verzoeker geen gewag maakten van een vermeende betrokkenheid bij het separatisme en

problemen daaromtrent.

De Raad is bijgevolg van mening dat het verweer van verzoeker dat, alhoewel hij geen separatist

beweert te zijn, hij door de overheid aldus beschouwd wordt, niets anders is dan een post-factum

verklaring die na reflectie tot stand gekomen is na kennisname van de bestreden beslissing, en die

derhalve niet wordt aangenomen.

Het feit dat verzoeker in België contact had met de voorzitster van het “World Uyghur Congress” doet

geen afbreuk aan voorgaande vaststellingen.

Uit voormelde informatie blijkt immers dat deze organisatie in verzoekers land van herkomst behoort tot

de veelheid aan culturele organisaties en niet wordt beschouwd als een terroristische organisatie, in

tegenstelling tot in China.

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift aan (zie p. 2) dat “men nochtans uit ervaring weet dat welke naam

een organisatie krijgt, niet kan aanzien worden als zijnde bedreigend of niet”; hij laat evenwel na in

concreto aan te tonen dat het “World Uyghur Congress” door de overheden van zijn land wél degelijk

beschouwd wordt als een terroristische organisatie.

Waar hij verder stelt dat door een organisatie te aanvaarden controle en invloed mogelijk is, daar waar

een organisatie die constant wordt bedreigd door de overheid, ondergronds gaat werken en dus aan

overheidscontrole kan ontsnappen, ontgaat het de Raad hoe dit getheoritiseer de bovenstaande

vaststelling, die steunt op informatie in het administratief dossier, kan weerleggen.

Uit bovenvermelde informatie blijkt bovendien dat er geen sprake is van vervolging van Oeigoeren,

louter omwille van hun origine.

Verzoeker dient aannemelijk te maken dat hij een uitzondering vormt op deze informatie.

De Raad stelt echter vast dat hij er niet in slaagt zijn asielrelaas aannemelijk te maken.

Immers, in de vragenlijst van het Commissariaat-generaal verklaarde verzoeker dat hij op 15 augustus

2011 door drie onbekenden op straat werd aangevallen, waarbij ze hem met een mes aan de dij

verwondden ten gevolge waarvan hij drie weken in het ziekenhuis werd opgenomen ( zie “vragenlijst”, p.

3, vraag 5).
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Nochtans blijkt uit zijn verklaringen afgelegd tijdens het verhoor op 30 november 2012 op het

Commissariaat-generaal, dat hij de drie aanvallers wél kon identificeren als de twee broers en een

vriend van E. (zie het verhoorverslag, p. 9); verzoeker voegde er zelfs aan toe dat hij de namen doorgaf

aan de politie (zie p. 9).

Gewezen op de inconsistentie in zijn verklaringen, antwoordde verzoeker dat het moeilijk was om

namen te geven op de Dienst Vreemdelingenzaken, dat hij toen depressief was en dat hij niet wist wat

hij mocht zeggen; hij verklaarde ook nog dat hij wist dat hij de details van zijn verhaal pas bij het tweede

verhoor zou kunnen zeggen (zie p. 13).

Deze uitleg wordt niet aangenomen; immers het al dan niet -kunnen- opgeven van de identiteit van

daders van een zware fysieke aanval kan bezwaarlijk als een “detail” beschouwd worden.

Er mag van verzoeker verwacht worden dat hij consistente verklaringen aflegt over dergelijk zwaar

incident waarvoor hij, naar hij verklaart, drie weken in het ziekenhuis moest blijven. Ook het verweer in

het verzoekschrift dat hij zich de namen van zijn belagers pas nadien herinnerde, wordt door de Raad

niet aangenomen; indien verzoeker werkelijk hun namen vergeten was -wat weinig aannemelijk is in het

licht van de centrale rol die zij bekleden in zijn relaas- verklaart dit niet waarom verzoeker tijdens het

beantwoorden van de “vragenlijst” expliciet vermeldde dat het om drie onbekende personen ging.

Om dezelfde reden kan ook de uitleg dat hij korte antwoorden moest geven bij het invullen van de

“vragenlijst” niet volstaan.

Dat verzoeker eerst verklaart dat ze onbekenden waren en nadien toch hun namen kon geven, tast de

geloofwaardigheid van zijn relaas aan.

De Raad merkt bovendien op dat uit het verhoor op het Commissariaat-generaal blijkt dat verzoeker

weinig interesse betoont in zijn actuele situatie.

Zo verklaarde hij dat de sportclub in brand werd gestoken op 26 september 2011 (zie p. 11). Verzoeker

verklaarde echter ook dat hij zich over de stand van zaken van dit incident niet eens geïnformeerd had

bij zijn ouders (zie p. 13).

De Raad merkt bovendien op dat verzoeker tijdens zijn verhoor op het Commissariaat-generaal

verklaarde niet te weten wat er is gebeurd (zie p. 11), terwijl hij in zijn verzoekschrift als reden voor de

brandstichting aanvoert dat de sportclub in brand werd gestoken omdat de overheid wil verhinderen dat

personen van Oeigoerse afkomst er komen trainen als voorbereiding op conflicten tussen de

verschillende etnische groepen en vermeldt dat ook de uitbater reeds geruime tijd spoorloos is.

De insinuatie dat de overheid hierachter zou zitten, zonder dit te staven wordt door de Raad niet

aangenomen.

Ook blijkt dat verzoeker in de actuele vervolgingen door de politie in zijn land van herkomst, blijkbaar

weinig geïnteresseerd is. Zo verklaarde hij dat er na zijn vertrek uit zijn land, nog convocaties

toegekomen zijn maar dat hij niet gevraagd heeft deze naar hem op te sturen (zie p. 12).

Indien deze voorvallen (meerdere oproepingen door de politie, brandstichting van de sporthal)

werkelijk hebben plaatsgevonden, kan in redelijkheid verwacht worden dat verzoeker enige moeite zou

hebben gedaan om deze te bewijzen. De vaststelling dat hij nalaat om omtrent de voorvallen enig begin

van bewijs bij te brengen en zich te informeren over de actuele situatie voor hem in Kazachstan, keert

zich tegen zijn geloofwaardigheid.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift laat gelden dat hij niet wist dat de stukken belangrijk waren, wijst

de Raad verzoeker erop dat hij reeds bij het invullen van de “vragenlijst” er attent op werd gemaakt alle

stukken die zijn identiteit, herkomst, reisweg en de door hem aangehaalde feiten kunnen bewijzen, voor

te leggen.

Derhalve kan van verzoeker worden verwacht dat hij minstens ernstige pogingen ondernam om stukken

te bekomen, temeer daar verzoeker verklaarde dat zijn ouders hem op de hoogte brachten van de

convocaties die op zijn naam toekwamen.

Waar verzoeker zich in zijn verweer verder beroept op angst voor zijn leven en dat van zijn ouders, wijst

de Raad erop dat de asielaanvraag op zich al een verzoek tot en een uiting van vertrouwen is in de

bescherming die de Belgische autoriteiten verzoeker bieden.

De behandeling van een asielaanvraag geschiedt in vertrouwen en “vrees” kan geen reden om de

convocaties, die in handen van zijn ouders zijn, op te vragen en neer te leggen in het kader van zijn

asielprocedure.

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat verzoeker zijn verklaringen omtrent zijn reisroute en de

gebruikte reisdocumenten niet aannemelijk maakt.

Zo verklaarde hij dat hij aan boord van een vliegtuig vanuit Kazachstan naar Polen reisde via Oekraïne,

dit met behulp van een kennis van zijn vader, die hem vergezelde en zijn reispaspoort bijhield.

Verzoeker verklaarde niet te weten of het reispaspoort op zijn naam stond en of er een visum in was

aangebracht (zie p. 13 – 14).
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Het is niet aannemelijk dat verzoeker niet op de hoogte zou zijn van de basisgegevens in zijn paspoort

zoals identiteitsgegevens en visum, gezien de mogelijkheid tot persoonlijke controle in Europese

luchthavens.

Dit doet vermoeden dat hij zijn reispaspoort achterhoudt voor de Belgische asielinstanties om aldus voor

hen bepaalde informatie als reisdata en mogelijke visa, verborgen te houden.

De uitleg van verzoeker dat hij uit een “primitieve” regio komt waar nog geen internet beschikbaar is en

telefoontoestellen een zeldzaamheid zijn, dat zijn paspoort door zijn vader aan een begeleider werd

meegegeven daar hij op dat ogenblik nog minderjarig was en van reizen geen kaas had gegeten, doet

geen afbreuk aan de vaststelling omtrent verzoekers onwetendheid over de basisgegevens in zijn

paspoort.

De Raad wijst er nogmaals op dat een vlucht uit het land van herkomst uit lijfsbehoud, een uiterst

precaire onderneming is; gezien het persoonlijk belang dat verzoeker had bij het welslagen ervan, is het

niet aannemelijk dat verzoeker zo weinig weet over de gegevens in zijn paspoort.

Zijn uitleg dat hij zijn paspoort zelf niet in handen heeft gekregen en naar België begeleid werd door de

vriend van zijn vader -van wie hij overigens niet weet waar die momenteel verblijft- overtuigt de Raad

niet. Gezien het risico op ernstige sancties voor mensensmokkelaars bij het ontdekken van clandestiene

passagiers bij het binnenkomen in de EU, is het onwaarschijnlijk dat de begeleider zijn klant, zijnde de

zoon van een vriend, niet op de hoogte heeft gebracht van de reisdocumenten en geen concrete

afspraken heeft gemaakt bij binnenkomst in de EU.

Zijn bewering dat passeurs normaliter hun klanten aanraden hun paspoort achter te houden maar hij

dergelijke raad niet heeft gekregen, is geen verontschuldiging van zijn onwetendheid.

De Raad herhaalt dat het met het oog op het welslagen van de vlucht, onwaarschijnlijk is dat verzoeker

niet beter werd voorbereid werd door zijn begeleider.

Aangaande de bewering van verzoeker in zijn verzoekschrift dat hij contact opnam met zijn land van

herkomst om vooralsnog de identiteitsgegevens en het verblijf van zijn begeleider te weten te kunnen

komen om op die manier zijn documenten te recupereren en dat hij zal trachten te achterhalen of er

door zijn ouders nog afbetalingen dienen te gebeuren van de reissom -aangezien volgens hem veel

begeleiders de paspoorten van hun klanten inhouden tot de familie de hele reissom heeft betaald-,

merkt de Raad op dat verzoeker tot op heden zijn paspoort niet heeft neergelegd, noch een

aannemelijke reden heeft verschaft waarom hij hier niet in geslaagd is.

Zijn verklaring in zijn verzoekschrift dat het absoluut zijn intentie niet is om enig document achter te

houden is slechts een vrome bewering.

De Raad heeft het sterke vermoeden dat verzoeker zijn reispaspoort achterhoudt om bepaalde

informatie verborgen te houden voor de Belgische asielinstanties.

De door hem voorgelegde documenten ter staving van zijn asielaanvraag met name identiteitskaart,

sportlicentie, medisch attest en brief van R. K., kunnen de geloofwaardigheid van zijn relaas niet

herstellen.

Zijn identiteitskaart en sportlicentie bevatten gegevens betreffende zijn identiteit en sportactiviteit, doch

handelen niet over de door hem aangehaalde problemen.

Het medisch attest ter staving van de ziekenhuisopname geeft geen uitleg over de omstandigheden

waarin hij de vernoemde verwondingen opliep en wordt slechts onder de vorm van een fotokopie

voorgelegd waaraan de Raad geen bewijsaarde hecht gezien dergelijke stukken gemakkelijk te

vervalsen zijn. In dit verband mag niet onvermeld worden gelaten dat er in de rubrieken

“‘naam”, “geboortedatum”, “adres” en “diagnose” restjes te zien zijn van stukjes tekst die overschreven

zijn; zo is te zien dat de lijntjes waarop genoteerd is, deels verdoezeld zijn.

Dit sterkt het vermoeden dat het om een niet authentiek document gaat.

Hoewel verzoeker in zijn verzoekschrift van 10 januari 2013 beloofde dat hij aan zijn ouders een kopie

van zijn medisch dossier zou opvragen, stelt de Raad vast dat hij buiten voormeld dubieus attest, geen

bijkomende stukken bijbracht over zijn verwonding.

De brief van R. K., van het “World Uyghur Congress”, handelt vooral over de algemene situatie van

Oeigoeren in China en van Oeigoeren buiten China die Oeigoerse dissidenten uit ‘East Turkestan’

helpen of die zich kritisch uiten tegenover de Kazakse of Chinese overheid. Zoals reeds aangehaald

blijkt nergens uit verzoekers verklaringen dat hij behoort tot dit profiel. Over zijn eigen problemen wordt

in deze brief enkel in zeer algemene bewoordingen geschreven over ‘oneerlijke behandeling

en vervolging vanwege de overheid’. Bijgevolg kan deze brief de ongeloofwaardigheid van zijn

asielrelaas niet herstellen.
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Verzoeker maakt in zijn verzoekschrift ten slotte nog gewag van het feit dat bij het verhoor op het

Commissariaat-generaal enkel een tolk Russisch-Engels aanwezig was en de ambtenaar die het

verhoor afnam, het Engels zelf naar het Nederlands vertaalde wat het voor verzoeker onmogelijk

maakte om uit te maken of de vertaling overeenstemt met wat hij heeft verklaard.

De Raad benadrukt dat uit vaste rechtspraak van de Raad van State blijkt dat uit artikel 51/4 van de

vreemdelingenwet niet kan worden afgeleid dat de tolk die de verklaringen van de asielzoeker vertaalt,

dit rechtstreeks moet doen in de taal van de procedure, noch dat de taal van het onderzoek uitsluitend

het Nederlands moet zijn (RvS, nr. 114.257 van 6 januari 2003 en RvS, nr. 128.986 van 9 maart 2004).

Het verhoorverslag geeft bovendien precieze en gedetailleerde gegevens van het asielrelaas weer en er

kunnen geen aanwijzingen uit afgeleid worden dat er zich bepaalde tolk- of taalproblemen zouden

hebben voorgedaan.

Waar verzoeker nog opmerkt dat hij, noch zijn raadsman een afschrift kreeg van het verhoorverslag,

wijst de Raad erop dat het zijn raadsman vrij stond om, indien gewenst, de nodige kopieën met

betrekking tot verzoekers asielaanvraag op te vragen door zich eenvoudigweg te richten tot de Dienst

Advocaten van het Commissariaat-generaal, hetgeen echter niet gebeurd is. Daarenboven gaat

verzoeker er aan voorbij dat advocaten en personen die de asielzoekers bij hun procedure begeleiden

het dossier van een asielzoeker, conform artikel 32 van de Grondwet, steeds mogen komen inkijken op

de zetel van het Commissariaat-generaal.

Verzoeker toont geenszins aan dat hij geen gebruik kon maken van zijn inzagerecht. In zoverre

verzoeker dan ook zou bedoelen dat hij geen volledige kennis van zijn dossier zou hebben gehad, mist

deze grief feitelijke grondslag.

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan aan het asielrelaas van verzoeker geen geloof gehecht

worden; er is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 (RvS

12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

Een ongeloofwaardig relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoekster

brengt geen overige elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de zin van

voormelde wetsbepalingen.

Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt 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, § 2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

2.2.5. Besluit

In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantoont.



RvV X - Pagina 10

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 veertien juni tweeduizend dertien door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


