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nr. 105 390 van 20 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 27 februari 2013

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

staatlozen van 28 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 29 maart 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 april 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat J. PETIT verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

“A. Feitenrelaas

U bent een Kazachs staatsburger van Oeigoerse origine. U woonde bij uw ouders in de stad Almaty

in Kazachstan.

Eind 2010 of begin 2011 leerde u in Almaty een Tsjetsjeense man kennen, M. S.. Jullie begonnen uit te

gaan.

Na een tijdje probeerde uw vriend, die lid was van een fundamentalistische islamitische groepering, zijn

strikte interpretatie van de islam op te dringen.

Toen u hier afwijzend op reageerde, begon hij u te mishandelen. U werd verschillende keren hard

aangepakt. Toch bleef u bij hem omdat u hem graag zag.

In 2011 werd er een tumor in uw hoofd ontdekt. Een arts vertelde u dat deze tumor het gevolg kon zijn

van de mishandelingen of de stress.

Tot tweemaal toe diende u na een mishandeling een klacht in bij de politie, telkens zonder resultaat. Uw

vriend kocht de politie immers om. U denkt dat hij ook hoge contacten had die hem beschermden.
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Na enige tijd dreigde uw vriend dat hij u zou ‘verkopen’ indien u zijn wil niet volgde. U besloot om te

vertrekken uit Kazachstan.

Op 21 oktober 2012 reisde u met de trein van Almaty naar Moskou. Vanuit Moskou reisde u met

het vliegtuig naar Düsseldorf.

Gezien uw vriend uw reispaspoort in zijn bezit had, was u gedwongen om met een vals paspoort te

reizen.

U weet niet of de smokkelaar een visum in uw paspoort had voorzien. Vanuit Duitsland reisde u met een

auto verder naar België, waar u op 26 oktober 2012 aankwam en dezelfde dag asiel vroeg.

Het was niet de eerste keer dat u in België kwam. In 2006 en 2011 was u al voor korte tijd (legaal) naar

België gekomen om een vriendin te bezoeken.

B. Motivering

U vreest dat u in Kazachstan zult worden vermoord door uw ex-vriend, die lid zou zijn van

een extremistische islamitische groepering.

Het Commissariaat-generaal kan echter geen geloof hechten aan uw asielrelaas.

Ten eerste zijn uw verklaringen over uw relatie met een fundamentalistische moslim

weinig geloofwaardig.

Zo bleek u onaannemelijk weinig te kunnen vertellen over uw beweerde vriend. U vertelde dat jullie

gedurende twee jaar een relatie met elkaar hadden. Hoewel jullie niet samen woonden, zagen jullie

elkaar bijna elke dag (CGVS, p. 9-10).

In dit verband lijkt het dan ook niet geloofwaardig dat u zelfs niet kon vertellen welk werk uw vriend

deed. U wist dus niet hoe hij zijn brood verdiende (CGVS, p. 11). Uw bewering dat hij niets vertelde over

zijn beroepsactiviteit, klinkt weinig overtuigend.

Welk beroep iemand uitoefent is één van de meest basale dingen die men over een persoon behoort

te weten.

Verder is het hoogst opvallend dat u zijn patroniem niet bleek te kennen (CGVS, p. 10). Indien

u gedurende twee jaar een relatie met iemand hebt, kan redelijkerwijs worden verwacht dat u de naam

van zijn vader zou kennen.

Het is eveneens zeer opmerkelijk en weinig geloofwaardig dat u onzeker bleek toen u gevraagd werd

welk staatsburgerschap uw vriend had: “Ik denk staatsburger van Tsjetsjenië, Grozny [sic]”. (…) “Ik denk

dat hij geen Kazachs staatsburgerschap had.” (CGVS, p. 11).

U kon met andere woorden niet met zekerheid vertellen of uw vriend het Russisch dan wel het

Kazachs staatsburgerschap had, hetgeen opnieuw niet geloofwaardig kan worden genoemd.

Wat betreft uw beweerde relatie met deze man, moet daarenboven worden opgemerkt dat het wel heel

erg onwaarschijnlijk lijkt dat iemand als M. - volgens uw verklaringen een overtuigd lid van

een fundamentalistische moslimsekte, iemand die openlijk verklaart dat overspelige vrouwen en

goddelozen moeten worden vermoord, die lid zou zijn van een organisatie die waarschijnlijk

terroristische aanslagen pleegt, etc. (CGVS, p. 9, 11-12) – een relatie zou beginnen met iemand als u.

U vertelde immers zelf dat u niet echt gelovig bent. U werd opgevoed volgens de sovjettraditie, waarbij

de islam niet zo aanwezig was. U draagt geen hoofddoek en volgens uw verklaringen volgt u de

voorschriften van de islam (zoals vijf keer bidden per dag, naar de moskee gaan, etc.) eigenlijk niet op,

behalve wat betreft het verbod op het eten van varkensvlees (CGVS, p. 11-12).

Uw houding ten opzichte van het naleven van de religieuze voorschriften van de islam lijken dus weinig

compatibel met die van iemand die er een strikte opvatting van de islam op na zou houden.

Toen u met deze vaststelling werd geconfronteerd, antwoordde u dat hij ‘misschien gevoelens voor u

had’ en dat hij u ‘misschien wilde veranderen’ (CGVS, 12).

Deze uitleg kan echter nog steeds niet overtuigen waarom iemand met fundamentalistische

overtuigingen over de islam een relatie zou aangaan met iemand die de elementaire voorschriften van

deze religie niet opvolgt.

Voorts legde u weinig geloofwaardige verklaringen af over zijn lidmaatschap van een

extremistische islamitische organisatie.

Zo kon u niet vertellen wanneer uw vriend lid zou zijn geworden van deze groepering, al voor het begin

van jullie relatie of pas later. U wist ook niet wat de naam van deze organisatie was en of deze

groepering een bepaalde leider had. U bleek evenmin duidelijkheid te kunnen verschaffen over hoe

vaak uw vriend naar bijeenkomsten van deze organisatie ging, waar deze bijeenkomsten precies

werden gehouden en welke activiteiten deze organisatie erop nahield. U vermoedde dat zijn organisatie

betrokken was bij terroristische aanslagen in Kazachstan, maar u wist het eigenlijk niet zeker. U wist ook

niet of uw vriend eventueel persoonlijk betrokken zou zijn geweest bij dergelijke aanslagen (CGVS, p. 9,

14).

Op basis van bovenstaande vaststelling moet het Commissariaat-generaal besluiten dat uw verhaal

over uw relatie met een extremistische moslim niet geloofwaardig zijn te noemen.
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Ten tweede is het niet aannemelijk dat u in Kazachstan geen bescherming zou kunnen krijgen tegen

uw beweerde vriend.

U vertelde dat u tweemaal een klacht had ingediend bij de politie, telkens zonder resultaat. U vertelde

dat uw vriend weliswaar door de politie zou zijn opgeroepen, maar dat uw klacht nadien gewoon werd

geklasseerd. U zei dat de politie in Kazachstan corrupt is en dat uw vriend telkens betaalde om de

klachten tegen hem te laten vallen.

Voorts verklaarde u dat hij ook ‘hoge contacten’ had die hem beschermden. Toen u werd gevraagd

welke ‘hoge contacten’ uw vriend precies zou hebben, moest u het antwoord echter schuldig blijven

(CGVS, p. 13-16).

Het Commissariaat-generaal meent dat uw verklaringen dat u geen bescherming zou kunnen krijgen

omwille van de corruptie bij het overheidsapparaat en omwille van de ‘hoge contacten’ die uw vriend zou

hebben gehad, ook niet geloofwaardig zijn te noemen in het licht van algemene situatie in Kazachstan.

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt (cf. artikels in bijlage), blijkt immers dat

de Kazachse overheid hard optreedt tegen vormen van islamitisch extremisme.

U verklaarde zelf ook dat er heel veel controle is van de overheid op ‘dit soort mensen’ (i.e. extremisten)

en dat uw vriend daardoor zijn overtuigingen geheim probeerde te houden (CGVS, p. 9).

In de hypothese dat u werkelijk een relatie had met een islamitische fundamentalist die lid was van een

organisatie die betrokken zou zijn bij terroristische activiteiten, quod non, is het dan ook niet

geloofwaardig dat de autoriteiten u niet zouden willen helpen en dat zij niet zouden optreden om hem te

arresteren.

Ten derde moet worden opgemerkt dat u ongeloofwaardige verklaringen aflegde over uw reisroute

van Kazachstan naar België.

U vertelde dat u met het vliegtuig vanuit Moskou naar Düsseldorf reisde. De smokkelaar zou een vals

paspoort voor u hebben voorzien omdat uw eigen reispaspoort door uw vriend in beslag zou zijn

genomen.

In dit verband is het echter zeer opmerkelijk dat u niet kon vertellen met welk visum u naar Europa

reisde. U verklaarde dat de smokkelaar uw paspoort bij zich hield en dat u niet in het paspoort hebt

gekeken (CGVS, p. 7-8).

Dit is niet geloofwaardig.

Uit de informatie waar het Commissariaat-generaal over beschikt (cf. Antwoorddocument ‘Toegang

Schengenzone’ in bijlage), blijkt dat erop de Europese luchthavens strenge en individuele controles

worden uitgevoerd op vreemdelingen die de Schengenzone willen binnenkomen. Gezien u dus vragen

zou kunnen krijgen over uw identiteit, uw reisbestemming en het doel van uw reis is het niet

geloofwaardig dat u niet zou weten welk visum (door welk land uitgereikt, welk type visum, etc.) u in uw

paspoort had.

De vaststelling dat u bedrieglijke verklaringen aflegde over uw reisroute vormt aldus een verdere

bevestiging van het ongeloofwaardige karakter van uw asielrelaas.

Ten vierde, wat betreft uw bewering dat etnische Oeigoeren in Kazachstan te maken krijgen met

racisme en discriminatie, moet worden opgemerkt dat uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt (cf. SRB ‘Situatie van de etnische Oeigoeren in Kazachstan’ in bijlage), blijkt dat de

relatie met andere etnische groepen en met de Staat als doorgaans goed worden omschreven

door vertegenwoordigers van de Oeigoerse gemeenschap.

Uit deze informatie blijkt tevens dat er de laatste jaren geen sprake is van daden van vervolging ten

aanzien van Oeigoeren omwille van hun origine.

Het loutere feit dat u een etnische Oeigoer uit Kazachstan bent geeft dus geen aanleiding om in uw

hoofde een gegronde vrees voor vervolging te weerhouden.

Wat betreft het racisme en de discriminatie die zelf zou hebben ondervonden, met name het feit dat de

politie u naar uw mening onvoldoende geholpen zou hebben toen uw tas werd gestolen op straat en het

feit dat uw broer één keer het slachtoffer zou zijn geweest van racistische gemotiveerd geweld door

medeburgers (CGVS, p. 16-17), meent het Commissariaat-generaal dat dit onvoldoende zwaarwichtig is

om als vervolging, in de zin van de Vluchtelingenconventie, of als ernstige schade, zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming, te worden beschouwd.

De documenten die u voorlegde, kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen.

Uw identiteitskaart, geboorteakte en werkkaart attesteren uw identiteit en beroepsactiviteit, maar voegen

verder niets toe aan uw asielrelaas.

Het medisch attest vermeldt dat u een tumor hebt in uw hoofd, maar kan niet aantonen dat deze tumor

het gevolg zou zijn van de mishandelingen door uw ex-vriend.

Aansluitend moet ook worden opgemerkt dat de door u ingeroepen medische problemen (CGVS, p. 3-

4) geen verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming.
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Voor de beoordeling van medische elementen wordt verwezen naar een andere procedure, namelijk

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.

Op basis van bovenstaande vaststellingen oordeelt het Commissariaat-generaal dat er geen geloof

kan worden gehecht aan de feiten waarop u zich beroept om een 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.

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

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 27 februari 2013 een schending aan van artikel 3 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); van artikel 26 van het

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, ondertekend te New York op

19 december 1966 en goedgekeurd bij wet van 6 juli 1983 (hierna: IVESCR); van artikel 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);

van artikel 4 van het vierde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden, tot het waarborgen van bepaalde rechten en vrijheden die niet reeds in het

Verdrag en in het eerste Protocol daarbij zijn opgenomen, ondertekent te Straatsburg op 16 november

1963 en goedgekeurd bij wet van 21 september 1970 (hierna: 4de Protocol EVRM) en artikel 1 van het

twaalfde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

vrijheden, ondertekent te Rome op 4 november 2000 (hierna: 12de Protocol EVRM).

Verzoekster meent vooreerst dat er gebrek is aan een geïndividualiseerde beslissing.

Zij wijst erop dat artikel 3 van het Vluchtelingenverdrag stelt dat de contracterende Staten de bepalingen

van het verdrag moeten toepassen zonder discriminatie op basis van ras, godsdienst of afkomst en dat

de vermelde verdragen bepalen dat elke Staat de opdracht heeft de asielaanvragen geval per geval te

onderzoeken.

Zij stelt dat België repatriëringsakkoorden met andere landen sluit en dat dit in casu het geval is.

Deze akkoorden zouden tot doel hebben “massieve en collectieve repatriëringen van kandidaat-

vluchtelingen, van wie de asielaanvraag is afgewezen, naar hun land van herkomst te organiseren” (zie

het verzoekschrift, p. 3).

Volgens verzoekster is de commissaris-generaal “anders bejegend naargelang ze wel of niet afkomstig

zijn van een land waarmee België een repatriëringsakkoord afsloot” (zie het verzoekschrift, p. 3).

Zij meent dan ook dat haar asielaanvraag niet ernstig werd onderzocht omwille van haar land van

herkomst en “dat de Belgische overheid alvorens het verhaal van verzoekende partij te horen al een

negatief a priori tegen haar hadden” (zie het verzoekschrift, p. 3).

Verzoekster verwijst vervolgens naar haar vrees in geval van terugkeer naar haar land van herkomst,

waarbij zij voor haar leven en dat van haar kinderen vreest. Zij wijst erop dat haar broers haar immers

actief opzoeken en al poogden het eerste kind “van het echtpaar” (zie het verzoekschrift, p. 3) te

ontvoeren.

Verzoekster voert ook een schending aan van artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten

van de Mens, ondertekend te Parijs op 10 december 1948 (hierna afgekort: UVRM); van artikelen 1 en

33 van het Vluchtelingenverdrag; van artikel 3 UVRM, alsmede van artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Verzoekster geeft de definitie van het begrip ‘vluchteling’ volgens het Vluchtelingenverdrag.

Zij laat vervolgens gelden dat de vrees een geestestoestand is, en geen subjectieve voorwaarde en dat

de vaststelling ervan een beoordeling impliceert van de persoonlijkheid van de asielzoeker vermits de

reacties van personen onder dezelfde omstandigheden niet altijd identiek zijn.

Zij stelt dat de bestreden beslissing de vermelde bepalingen schendt.
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Waar in de bestreden beslissing gesteld wordt dat haar echtelijke relatie van verzoekster met een

extremistische fundamentalist, ongeloofwaardig is, stelt verzoekster dat zij nog steeds bij haar ouders

woonde en niet elke dag bij haar vriend was. Zij verklaart dat haar vriend in de autohandel werkte maar

niet veel zei over zijn werk, noch over de organisatie waartoe hij behoorde. Volgens verzoekster is het

aldus niet abnormaal dat zij niet veel kan zeggen. Wel stelt zij te weten dat hij regelmatig uitging en

vocht.

Betreffende -het ontbreken van- de bescherming door de overheidsdiensten, wijst zij erop dat zij

tweemaal een klacht indiende, evenwel zonder succes. Zij stelt dat haar vriend immers relaties had en

de politie omkocht, wat zij stelt evenwel niet te kunnen bewijzen.

Verzoekster stelt aangaande de vlucht uit haar land van herkomst, dat zij vijftienduizend dollar heeft

betaald aan de smokkelaar die alles georganiseerd had zodat zij geen last zou krijgen van controle op

de luchthaven.

Het verzoekschrift stelt dat uit “recent nieuws” (zie het verzoekschrift, p. 4) blijkt dat het niet zo moeilijk

is om zonder documenten door de grenscontrole van een internationale luchthaven te geraken. Zij

verwijst hierbij naar de Belgische jongen van twaalf jaar die zonder identiteitsdocumenten naar Spanje is

gereisd, alsook naar de diefstal van diamanten in een vliegtuig op de luchthaven van Brussel, wat er

volgens haar duidelijk op wijst dat bepaalde personen werkzaam op de luchthaven, corrupt zijn.

Over haar etnische afkomst stelt verzoekster dat “hoewel relaties tussen etnische goed zijn, dat de niet

Kazachs geen recht hebben (sic)” (zie het verzoekschrift, p. 5) en dat in haar geval haar klachten nooit

in overweging zijn genomen.

Verzoekster vraagt de Raad de bestreden beslissing “nietig te hervormen (sic) ” (zie het verzoekschrift,

p. 5) en van haar de hoedanigheid van vluchteling te erkennen; in subsidiaire orde vraagt zij om

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

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).

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
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Verzoekster voert aan dat zij in Kazachstan bevreesd is om te worden vermoord door haar ex-vriend,

die lid is van een extremistische islamitische groepering.

De Raad stelt vast dat verzoekster er echter niet in slaagt haar vrees voor vervolging zoals bedoeld in

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, aannemelijk te maken.

Ten eerste stelt de raad vast dat haar verklaringen over haar relatie met een fundamentalistische

moslim, ongeloofwaardig zijn.

Zo bleek verzoekster onaannemelijk weinig te kunnen vertellen over haar beweerde vriend.

Zij vertelde dat ze gedurende twee jaar een relatie met elkaar hadden en dat ze alhoewel ze niet samen

woonden, elkaar bijna elke dag zagen(zie het verhoorverslag van 21 januari 2013, p. 9,10).

In dit verband lijkt het dan ook niet geloofwaardig dat zij zelfs niet kon vertellen welk werk haar vriend

deed en dus niet wist hoe hij zijn brood verdiende.

Haar uitleg dat hij niets vertelde over zijn beroepsactiviteit, zij het niet mocht vragen maar hiertoe ook

geen behoefte had, wordt niet aanvaard.

Tussen echtgenoten en/of mensen die met elkaar een relatie hebben of willen aangaan, is kennis van

de beroepsbezigheid en inkomsten van de partner, één van de meest essentiële zaken.

Dat verzoekster dit na twee jaar nog niet wist, zet de geloofwaardigheid van haar verklaringen omtrent

de omgang met haar vriend op de helling.

Waar in het verzoekschrift gesteld wordt dat de vriend van verzoekster werkzaam was in de autohandel,

is de Raad van mening, gelet op haar eerdere onwetendheid van verzoekster, dat zij een post-factum

verklaring opdist die na reflectie tot stand is gekomen in een poging om haar onwetendheid alsnog te

vergoelijken. Verzoekster brengt trouwens dienaangaande geen enkel begin van bewijs bij.

Verder bleek verzoekster de naam van zijn vader niet te kennen.

Indien twee personen gedurende een paar jaar een relatie hebben, kan redelijkerwijs worden verwacht

dat zij de naam van de vader van haar partner kent.

Verzoekster kon ook niet met zekerheid vertellen of haar vriend het Russische dan wel het

Kazachse staatsburgerschap bezat.

Op de vraag welk staatsburgerschap haar vriend had, antwoordde zij: “Ik denk staatsburger van

Tsjetsjenië, Grozny [sic]”. (…) “Ik denk dat hij geen Kazachs staatsburgerschap had.” (zie het

verhoorverslag, p. 11).

Wat betreft haar beweerde relatie met M.S. merkt de Raad op dat het wel erg onwaarschijnlijk is dat

deze, volgens de verklaringen van verzoekster een overtuigd lid van een fundamentalistische

moslimsekte, die openlijk verklaart dat overspelige vrouwen en goddelozen moeten worden gedood, die

lid is van een organisatie die waarschijnlijk terroristische aanslagen pleegt, …. (zie het verhoorverslag,

p. 9, 11,12), een relatie zou beginnen met een vrouw als verzoekster.

Zij vertelde immers zelf dat zij niet echt gelovig is, dat zij werd opgevoed volgens de sovjettraditie

waarbij de islam niet zo aanwezig is, dat zij geen hoofddoek droeg en de voorschriften van de islam,

zoals vijf keer bidden per dag, naar de moskee gaan,…, niet opvolgt, behalve wat betreft het verbod

op het eten van varkensvlees (zie het verhoorverslag, p. 11, 12).

Haar houding ten opzichte van het naleven van de religieuze voorschriften van de islam lijken dus

weinig compatibel met die van een persoon die er een strikte opvatting van de islam op na houdt.

Toen zij met deze vaststelling werd geconfronteerd, antwoordde verzoekster dat hij “misschien

gevoelens voor haar had” en dat hij haar “misschien wilde veranderen” (zie het verhoorverslag, p. 12).

Deze uitleg wordt niet aanvaard.

Voorts legde verzoekster ongeloofwaardige verklaringen af over het lidmaatschap van haar vriend een

extremistische islamitische organisatie.

Zo kon zij niet vertellen wanneer haar vriend lid was geworden van deze groepering, al vóór het begin

van hun relatie of pas later. Zij wist ook niet wat de naam van deze organisatie was, noch of deze

groepering een bepaalde leider had.

Zij bleek evenmin te weten hoe vaak haar vriend naar bijeenkomsten van deze organisatie ging, waar

deze bijeenkomsten precies werden gehouden en welke activiteiten deze organisatie erop nahield.

Verzoekster vermoedde dat zijn organisatie betrokken was bij terroristische aanslagen in Kazachstan,

maar stelde eigenlijk het niet zeker te weten, noch te weten of haar vriend eventueel persoonlijk

betrokken zou zijn geweest bij dergelijke aanslagen (zie het verhoorverslag, p. 9, 14).

Waar in het verzoekschrift aangevoerd wordt dat haar vriend vaak uitging en regelmatig vocht, ziet de

Raad niet in hoe dit afbreuk doet aan bovenstaande vaststellingen.
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Voor het overige stelt de Raad vast dat verzoekster zich in het verzoekschrift beperkt tot het herhalen

van reeds eerder afgelegde verklaringen voor het Commissariaat-generaal. Het louter herhalen van

dezelfde ongeloofwaardige verklaringen, is echter niet van aard om de motieven van de bestreden

beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278); het komt

aan verzoekster toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een

ander daglicht te stellen, waar zij in casu in gebreke blijft.

Verzoekster slaagt er aldus niet in haar relaas over haar relatie met een extremistische moslim

aannemelijk te maken.

De Raad vindt het ook niet aannemelijk dat verzoekster in Kazachstan geen bescherming zou kunnen

krijgen tegen haar vriend.

Zij vertelde dat zij tweemaal een klacht had ingediend bij de politie, telkens zonder resultaat. Zij

verklaarde dat haar vriend weliswaar door de politie werd opgeroepen, maar dat haar klacht nadien

gewoon werd geklasseerd, aangezien naar zij stelt de politie in Kazachstan corrupt is en haar vriend

telkens betaalde om de klachten tegen hem te laten vallen. Voorts verklaarde verzoekster dat hij ook

“hoge contacten”’ had die hem beschermden.

Op de vraag welke “hoge contacten” haar vriend precies had, bleef verzoekster het antwoord schuldig

(zie het verhoorverslag, p. 13-16).

De Raad meent de verklaringen van verzoekster dat zij geen bescherming kon krijgen omwille van

corruptie bij het overheidsapparaat en omwille van de “hoge contacten” van haar vriend, niet aan mede

in het licht van algemene situatie in Kazachstan.

Uit de informatie welke door de commissaris-generaal aan het administratief dossier werd toegevoegd

en die de Raad aanneemt, blijkt immers dat de Kazachse overheid hard optreedt tegen vormen van

islamitisch extremisme.

Verzoekster verklaarde bovendien zelf dat er heel veel controle is van de overheid op “dit soort mensen”

(i.e. extremisten) en dat haar vriend daardoor zijn overtuiging geheim probeerde te houden (zie het

verhoorverslag, p. 9). In de veronderstelling dat zij werkelijk een relatie had met een fundamentalist die

lid was van een organisatie die betrokken zou zijn bij terroristische activiteiten, quod non, is het dan ook

niet geloofwaardig dat de autoriteiten verzoekster niet zouden willen helpen.

De Raad stelt vast dat verzoekster zich ook hier beperkt tot het louter herhalen van reeds eerder

afgelegde verklaringen..

De Raad stelt ook vast dat verzoekster ongeloofwaardige verklaringen aflegde over haar reisroute

van Kazachstan naar België.

Zij verklaarde dat zij aan boord van een vliegtuig vanuit Moskou naar Düsseldorf (Duitsland) reisde en

dat de passeur voor haar een vals paspoort had geregeld omdat haar eigen reispaspoort door haar

vriend afgenomen was.

In dit verband is het echter zeer opmerkelijk dat zij niet kon vertellen met welk visum zij naar Europa

reisde.

Zij verklaarde dat de passeur het paspoort bij zich hield en dat hoewel zij het paspoort van de

smokkelaar kreeg toen zij door de grenscontrole moest voorbijgaan, -en het paspoort enkele minuten in

haar handen had- zij niet in het paspoort heeft gekeken (zie het verhoorverslag, p. 7-8), wat

ongeloofwaardig is. Uit informatie welke door de commissaris-generaal aan het administratief dossier

werd toegevoegd, blijkt dat er op de Europese luchthavens strenge en individuele controles worden

uitgevoerd op vreemdelingen die de Schengenzone willen binnenkomen. Gezien verzoekster dus

vragen zou kunnen krijgen over haar identiteit, haar reisbestemming en het doel van haar reis, is het

niet geloofwaardig dat zij niet zou weten welk visum in het paspoort was geplaatst dat zij in handen had.

De vaststelling dat zij bedrieglijke verklaringen aflegde over haar reisroute, voegt zich bij de reeds

eerder weerhouden ongeloofwaardigheden.

Waar verzoekster in haar verzoekschrift voorhoudt dat zij vijftienduizend dollar heeft betaald en de

passeur alles georganiseerd had zodat zij geen last zou krijgen van grenscontrole op de luchthaven,

stelt de Raad vooreerst vast dat zij er niet in slaagt deze bewering ook maar enigszins aannemelijk te

maken hoe zij een dergelijk grote som aan haar smokkelaar kon betalen.

De bewering dat de smokkelaar alles georganiseerd heeft, opdat zij geen last zou krijgen van controles,

is een dooddoener. Verzoekster kan niet uitleggen welke contacten de passeur eventueel zou hebben of

welke maatregelen zou hebben genomen om ongehinderd de grenscontrole te passeren.

Het geval van een Belgische tiener die erin geslaagd is om zonder identiteitsdocumenten naar Spanje te

reizen, waarnaar verzoekster refereert, bewijst helemaal niet dat de verklaringen van verzoekster

omtrent haar inreis in de Schengen, met de waarheid overeenstemmen.
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De Raad ziet bovendien niet in hoe een verwijzing naar de diamantroof uit een vertrekkensklaar

vliegtuig op tarmac van de luchthaven in Zaventem, aantoont dat zij met valse documenten ongehinderd

in Dusseldorf het Schengen gebied kon betreden.

Aangaande de stelling van verzoekster dat etnische Oeigoeren in Kazachstan te maken krijgen met

racisme en discriminatie, moet worden opgemerkt dat uit de informatie, welke door de commissaris-

generaal aan het administratief dossier werd toegevoegd (cf. SRB ‘Situatie van de etnische Oeigoeren

in Kazachstan’ in bijlage), blijkt dat de relatie met andere etnische groepen en met de Staat als

doorgaans goed worden omschreven door vertegenwoordigers van de Oeigoerse gemeenschap.

Uit deze informatie blijkt tevens dat er de laatste jaren geen sprake is van daden van vervolging ten

aanzien van Oeigoeren omwille van hun origine.

Het loutere feit dat verzoekster een etnische Oeigoer uit Kazachstan is, geeft dus geen aanleiding om in

haar hoofde een gegronde vrees voor vervolging te weerhouden.

Wat betreft het racisme en de discriminatie die zij zou hebben ondervonden, met name het feit dat de

politie haar naar haar mening onvoldoende geholpen heeft toen haar tas werd gestolen op straat en het

feit dat haar broer één keer het slachtoffer zou zijn geweest van racistische gemotiveerd geweld door

medeburgers (zie het verhoorverslag, p. 16-17), is de Raad van oordeel dat dit onvoldoende

zwaarwichtig is om als vervolging, in de zin van het vluchtelingenverdrag te worden aangenomen.

Waar in het verzoekschrift (zie p. 5) gesteld wordt dat “hoewel relaties tussen etnische goed zijn, dat de

niet Kazachs geen recht hebben (sic)”, is de Raad van oordeel dat verzoekster er niet in slaagt deze

bewering in concreto aannemelijk te maken wat haar eigen problemen betreft.

Waar zij aanvoert dat haar klachten nooit in overweging zijn genomen, stelt de Raad echter vast dat zij

tijdens het verhoor op het Commissariaat-generaal verklaarde dat de politie was rondgereden in de wijk

op zoek naar de daders van de diefstal van haar handtas en dat zij bovendien een officiële klacht had

ingediend (zie het verhoorverslag, p. 17).

Waar verzoekster nog aanvoert dat er gebrek is aan een geïndividualiseerde beslissing, verwijst naar

artikel 3 van het Vluchtelingenverdrag en meent dat de commissaris-generaal “anders bejegend (is)

naargelang ze wel of niet afkomstig zijn van een land waarmee België een repatriëringsakkoord afsloot”

(zie het verzoekschrift, p. 3), alsook dat haar asielaanvraag niet ernstig werd onderzocht omwille van

haar land van herkomst en “dat de Belgische overheid alvorens het verhaal van verzoekende partij te

horen al een negatief a priori tegen haar hadden” (zie het verzoekschrift, p. 3), repliceert de Raad dat uit

het administratief dossier wel degelijk blijkt dat onderzoek werd gevoerd naar de individuele verklaringen

van verzoekster en dat op basis van verschillende objectieve elementen werd besloten dat geen geloof

kan worden gehecht aan haar asielrelaas.

Het feit dat een repatriëringsakkoord werd gesloten met haar land van herkomst, doet immers geen

afbreuk aan de vaststellingen omtrent de ongeloofwaardigheid van haar relaas.

De Raad wijst er bovendien op dat in het kader van huidig beroep tegen de beslissing van de

commissaris-generaal waarbij, zonder een verwijderingsmaatregel te nemen, uitsluitend over de

erkenning van de hoedanigheid van vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus uitspraak wordt gedaan (RvS 26 mei 2009, nr. 193.552).

Het bestaan van een repatriëringsakkoord is in deze dan ook irrelevant.

Als antwoord op de bedenking van verzoekster dat zij in geval van terugkeer naar haar land van

herkomst, voor haar leven en dat van haar kinderen vreest en stelt dat haar broers haar immers actief

opzoeken en al poogden het eerste kind “van het echtpaar” (zie het verzoekschrift, p. 3) te ontvoeren,

volstaat een enkele verwijzing naar de “vragenlijst” van 30 oktober 2012, nr. 17, waar verzoekster op de

vraag of zij kinderen had “geen” antwoordde en de naam opgaf van één broer (zie nr. 18).

De documenten die verzoekster op het Commissariaat-generaal voorlegde, kunnen bovenstaande

beoordeling niet wijzigen.

Haar identiteitskaart, geboorteakte en werkkaart attesteren haar identiteit en beroepsactiviteit, maar

voegen verder niets toe aan haar asielrelaas.

Het medisch attest vermeldt dat zij een tumor in haar hoofd heeft, maar kan niet aantonen dat deze

tumor het gevolg zou zijn van de mishandelingen door haar vriend.

Aansluitend moet ook worden opgemerkt dat de door haar ingeroepen medische problemen geen

verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald

in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.
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Gelet op bovenstaande vaststellingen wordt aan het asielrelaas van verzoekster geen geloof gehecht; er

is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Vluchtelingenverdrag (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 andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de zin van

voormelde wetsbepalingen.

Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij in

geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade loopt zoals

bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad 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 voormelde wet aantoont.

Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken, zodat er

geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1,

tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een onherstelbare

substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor hij niet over de

grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op het

voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.
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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 twintig 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


