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nr. 105 575 van 21 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 Kirgizische nationaliteit te zijn, op 29 maart 2013 heeft

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

28 februari 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 7 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 juni 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

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

advocaat E. STESSENS en van attaché K. GOOSSENS, 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 staatsburger van Kirgizië en van Kirgizische origine. U woonde samen met uw

echtgenoot, S. M. (…), en jullie zoontje in de stad Bishkek.

Uw man had een persoonlijke band met N. T. (…), een parlementslid van de oppositiepartij Ata-Zhurt. T.

(…) was onder het bewind van ex-president Kurmanbek Bakiyev, die in april 2010 werd verdreven van

de macht, nog burgemeester van Bishkek geweest. In maart 2011 werd uw man personeelschef bij

‘Sapatcom’, een telecombedrijf dat eigendom was van T. (…). Tijdens de parlementsverkiezingen in

2011 werkte uw man ook bij het campagneteam van T. (…).

In juli 2012 werd N. T. (…) gearresteerd door de SNB (nationale veiligheidsdienst) op beschuldiging van

corruptie. Hij zou betrokken zijn geweest bij frauduleuze praktijken. Uw man vertelde u dat de financiële

inspectie over de vloer kwam op zijn werk. Verschillende andere bedrijven van T. (…) werden gesloten.
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Op 20 september 2012 ging uw man zoals gewoonlijk naar zijn werk. Die avond kwam hij niet naar

huis. Pas in de avond van 22 september 2012 belde hij u op. Hij zei dat hij uit Kirgizië was gevlucht,

maar hij vertelde u niet waar hij precies verbleef. Uw man gaf ook geen informatie over wat er precies

aan de hand was. Hij zei enkel dat dat u een reisvisum moest aanvragen en dat u zo snel mogelijk uit

het land moest vertrekken. Hij gaf u de contactgegevens van een reisbureau. Op 24 september 2012

nam u contact op met het reisbureau om een visum te regelen.

Begin oktober kreeg u op een avond thuis bezoek van enkele mannen van de SNB. Ze vroegen u

om mee te komen naar hun kantoor. Bij de SNB werd u gedurende een etmaal vastgehouden

en ondervraagd. De onderzoekers waren vooral geïnteresseerd in de relatie tussen uw man en N. T.

(…). Ze vroegen of uw man ooit met grote sommen geld naar huis was gekomen. Ze wilden ook weten

waar uw man was. Na 24 uur mocht u beschikken.

Op 25 oktober 2012 vertrok u samen met uw zoontje uit Kirgizië. U reisde met het vliegtuig van

Manas naar Düsseldorf. Daar werd u opgewacht door een man aan wie u uw paspoort moest afgeven

en aan wie u geld moest betalen voor de reis naar België. U kwam met de auto naar België, waar u op

30 oktober 2012 asiel vroeg.

In het kader van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten voor: uw rijbewijs,

uw geboorteakte, de geboorteakte van uw kind, een lijst met geregistreerde medewerkers van N. T. (…)

tijdens de kiescampagne in 2011 en een kopie van het werkboekje van uw man.

B. Motivering

U verklaart dat u uit Kirgizië bent gevlucht op aandringen van uw echtgenoot, S. M. (…). Uw man zou

problemen hebben gekregen omwille van zijn band met N. T. (…), een parlementslid van de

oppositiepartij Ata-Zhurt. Uw man zou momenteel ondergedoken leven op een onbekende plaats. U

weet niet precies wat u zelf te vrezen hebt van de Kirgizische autoriteiten, maar u vermoedt dat men

u eventueel zou kunnen gebruiken uw man te chanteren (CGVS, p. 13-20).

Vooreerst moet worden opgemerkt dat uit objectieve informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt (cf. diverse internetartikels in bijlage), blijkt dat N. T. (…), parlementslid van

de oppositiepartij Ata-Zhurt, op 21 juni 2012 werd gearresteerd door de nationale veiligheidsdienst SNB

op beschuldiging van corruptie. Hij zou zich in 2008, in zijn vroegere functie als burgemeester van

Bishkek, schuldig hebben gemaakt aan frauduleuze praktijken. Volgens de meest recente informatie

(dd. 18/02/2013) zou T. (…) momenteel nog steeds in voorarrest zitten in afwachting van zijn proces.

Wat betreft de precieze toedracht van zijn aanhouding en detentie zijn de geraadpleegde bronnen

niet eensluidend. Enerzijds wordt gewezen op het feit dat N. T. (…) niet voor de eerste keer in verband

wordt gebracht met onfrisse praktijken en dat de Kirgizische overheid momenteel inspanningen levert

om de endemische corruptie in Kirgizië te bestrijden (de NGO ‘Transparency International’ rangschikte

Kirgizië als 164ste van 183 landen in haar ‘Corruption Perception Index’). Anderzijds

wijzen verschillende commentatoren op het feit dat T. (…) behoort tot de oppositiepartij Ata-Zhurt en dat

de timing van zijn aanhouding in juni 2012 misschien in verband kan worden gebracht met de

lokale verkiezingen die in november 2012 in Bishkek werden gehouden. Op basis van de

beschikbare informatie kan dus moeilijk worden vastgesteld of de arrestatie en gerechtelijke vervolging

van N. T. (…) van louter strafrechtelijke aard is, of er eventueel politieke vervolging in het spel is, of dat

het misschien gaat om een combinatie van beide.

Wat er ook van zij, het Commissariaat-generaal meent dat u niet aannemelijk kunt maken dat er in

uw hoofde 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 subsidiaire bescherming,

zou bestaan.

Ten eerste lijkt uw verhaal over de vervolging van uw echtgenoot door de Kirgizische autoriteiten

niet geloofwaardig. Zo kon u nagenoeg niets vertellen over de beweerde problemen van uw man. U

vertelde dat zijn problemen begonnen in de zomer van 2012, na de arrestatie van N. T. (…). U wist

echter niet of uw man voordien ooit problemen had gekend omwille van zijn band met T. (…). U

wist bijvoorbeeld niet of hij ooit problemen had gekend tijdens zijn werk voor het campagneteam van T.

(…) in de aanloop naar de verkiezingen (CGVS, p. 9). U kon ook helemaal niets vertellen over de

problemen die uw man in september 2012 zou hebben gekregen. U vertelde dat hij op 20 september

2012 spoorloos verdween en dat hij u op 22 september 2012 liet weten dat hij was ondergedoken.

Welke problemen hij toen zou hebben gekregen, wist u niet. U bleek evenmin te weten waar uw man

zou zijn ondergedoken, behalve dat hij naar het buitenland zou zijn vertrokken. U beweerde dat uw man

u verder niets vertelde over zijn problemen (CGVS, p. 13, 15). Dit is niet geloofwaardig. Indien uw

echtgenoot werkelijk zo’n ernstige problemen zou hebben gekregen dat hij meteen moest onderduiken,

dan kan redelijkerwijs worden verwacht dat hij u toch enigszins zou hebben geïnformeerd over de

toedracht van zijn problemen en over de reden waarom hij de drastische beslissing zou hebben

genomen om u en jullie zoontje naar Europa te sturen. Verder is het hoogst opmerkelijk en niet

geloofwaardig dat u niet bleek te weten waarom de SNB eigenlijk op zoek zou zijn naar uw echtgenoot.
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U wist niet of uw man al dan niet officieel wordt gezocht door de autoriteiten. U wist niet waarom de SNB

met uw echtgenoot wilde spreken: gewoon als getuige in het onderzoek tegen zijn vroegere chef N. T.

(…) of eventueel als verdachte of beschuldigde omdat hij zelf iets op zijn kerfstok zou hebben. U bleek

dus niet te weten of uw man eigenlijk persoonlijk iets ten laste wordt gelegd (CGVS, p. 18-19). Uit

uw verklaringen blijkt ook dat u na het onderduiken van uw man eind september 2012 geen

enkele inspanning zou hebben geleverd om opheldering te krijgen over zijn situatie. Zo bent u

bijvoorbeeld niet naar de autoriteiten gestapt (persoonlijk of via een advocaat) om te vragen of er een

onderzoek liep tegen uw man. U hebt bijvoorbeeld ook geen contact opgenomen met de entourage van

N. T. .(..) of met de partij Ata-Zhurt om te informeren wat er precies aan de hand was met uw man,

om eventueel advies te vragen of om te informeren of zij u of uw man misschien juridische bijstand

konden verlenen (CGVS, p. 17). Het Commissariaat-generaal meent dat het niet geloofwaardig is dat u

in de periode van meer dan een maand, tussen het moment waarop uw man onderdook op 20

september 2012 en uw vertrek uit Kirgizië op 25 oktober 2012, helemaal niets zou hebben ondernomen

om opheldering te krijgen over de problemen van u of uw man. In dit verband moet ook nog

worden opgemerkt dat u niet bleek te weten of andere medewerkers van N. T. (…) eventueel

ook problemen hadden gekregen. U wist bijvoorbeeld niet of collega’s van uw man bij Sapatcom, het

bedrijf van T. (…), problemen hadden gekregen. Toen u werd gevraagd of andere medewerkers van

het campagneteam van T. (…) problemen hadden kregen, zei u dat dit inderdaad het geval was. Toen

u werd gevraagd of u voorbeelden kon geven van personen uit het campagneteam die problemen

zouden hebben gekregen, moest u het antwoord echter schuldig blijven (CGVS, p. 16-17). Dit is

niet geloofwaardig. Indien uw man werkelijk problemen zou hebben gekend als medewerker van T.

(…), dan kan redelijkerwijs worden verwacht dat u navraag zou hebben gedaan of andere mensen

eventueel gelijksaardige problemen zouden hebben gekend en, indien dit effectief het geval zou zijn, dat

u hier toch iets over zou kunnen vertellen. Aansluitend moet worden gesteld dat uw verklaringen over

uw eigen aanvaring met de nationale veiligheidsdienst SNB weinig overtuigend zijn. Zo is het heel

opvallend dat u deze gebeurtenis, toen u gedurende 24 uur werd ondervraagd in het kantoor van de

SNB, niet kon dateren. U zei dat dit ergens ‘begin oktober’ 2012 zou zijn gebeurd, doch u kon dit niet

nauwkeuriger plaatsen (CGVS, p. 18). Het Commissariaat-generaal meent dat het weinig geloofwaardig

is dat u deze belangrijke gebeurtenis, de eerste en enige keer dat u met de SNB in contact zou zijn

gekomen, niet juist kon plaatsen. Er moet immers worden opgemerkt dat u voor andere gebeurtenissen,

zoals de dag waarop uw man verdween, de dag waarop hij u contacteerde, de dag waarop u contact

nam met het reisbureau of de dag van uw vertrek uit Kirgizië telkens wél een exacte datum kon

opgeven.

Ten tweede meent het Commissariaat-generaal dat zelfs indien uw man vervolgd zou worden door

de Kirgizische autoriteiten (op basis van louter strafrechtelijke motieven, op basis van politieke motieven

of eventueel een combinatie van beide), wat zoals gezegd niet geloofwaardig lijkt, u ook niet

aannemelijk kunt maken dat u om deze redenen persoonlijk vervolging zou moeten vrezen. Zelfs in de

hypothese dat uw echtgenoot effectief vervolgd zou worden omdat hij een medewerker van N. T. (…)

was, kunt u niet aannemelijk maken waarom de Kirgizische overheid ook u specifiek zou viseren. U bent

een huisvrouw zonder specifiek politiek profiel en u bent ook helemaal niet op de hoogte van de details

van de relatie tussen uw man en N. T. (…). U bent zelf nooit op enige wijze politiek actief geweest;

u bent gewoon de echtgenote van een medewerker van een politicus die gerechtelijk vervolgd wordt

voor corruptie (waarbij de aanklacht al dan niet politiek geïnspireerd is). Afgaande op uw verklaringen,

zijn er ook geen indicaties dat u effectief vervolging zou moeten vrezen vanwege de Kirgizische

autoriteiten. U vertelde dat u slechts één keer werd meegenomen naar het kantoor van de SNB, waar u

werd ondervraagd over de verblijfplaats van uw man en over zijn relatie met N. T. (…). Indien de

SNB effectief met uw man zou willen speken (als getuige, verdachte of beschuldigde) en indien uw

man effectief reeds uit het land was vertrokken, lijkt het ook normaal dat de SNB u enkele vragen over

uw man zou willen stellen. Dit kan dan ook bezwaarlijk als ‘vervolging’ worden beschouwd. De

vaststelling dat u na uw ondervraging door de SNB nog enkele weken in Kirgizië bent gebleven en dat u

in de periode géén problemen hebt gekend, gekoppeld aan de vaststelling dat u het land op een

legale manier, met het vliegtuig en gebruik makend van uw eigen reispaspoort, hebt verlaten (CGVS, p.

11-12), doet nog verder afbreuk aan uw verklaring dat u persoonlijk vervolging zou moeten vrezen

vanwege de Kirgizische autoriteiten. Wat betreft uw bewering dat de autoriteiten u eventueel zouden

kunnen gebruiken om uw man te ‘chanteren’ (CGVS, p. 13-20), moet worden opgemerkt dat deze

uitspraak geen objectieve grondslag lijkt te hebben. Zoals hier reeds werd opgemerkt, kon geen

voorbeelden geven van (familieleden van) medewerkers van N. T. (…) die eventueel onder druk zouden

zijn gezet door de autoriteiten. In de beschikbare bronnen (cf. diverse internetartikels in bijlage) wordt

ook nergens melding gemaakt van het feit dat (familieleden van) medewerkers van N. T. (…) problemen

zouden hebben gehad met de autoriteiten. U legde zelf ook geen enkel stuk voor waaruit het tegendeel

zou kunnen blijken.
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De documenten die u voorlegde, kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Uw rijbewijs en

uw geboorteakte attesteren uw identiteit, die in deze beslissing niet in vraag wordt gesteld. De

geboorteakte van uw kind attesteert uw band met uw man, S. M. (…), die evenmin in vraag wordt

gesteld. Het werkboekje van uw man en lijst met geregistreerde medewerkers van N. T. (…) tijdens

de kiescampagne in 2011 bewijzen dat uw man voor een bedrijf van T. (…) werkte en dat hij

als medewerker betrokken was tijdens de kiescampagne. Deze stukken kunnen echter niet aantonen

dat uw man omwille van zijn band met T. (…) problemen zou hebben gekregen met de SNB of dat

hij momenteel gezocht zou worden. Omwille van redenen die hier reeds uiteen werden gezet, kan

ernstig worden getwijfeld aan uw verhaal over de (politieke) vervolging van uw man door de

Kirgizische autoriteiten.

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 middel wordt door verzoekende partij de schending ingeroepen van artikel 8 juncto

artikel 14 EVRM, van artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

vreemdelingenwet), van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen en van “de rechtspraak van de Raad van State (dd. 25 september 1986 nr.

26933)”. In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op “de schending van het

zorgvuldigheidsbeginsel en de fundamentele rechten van de Mens, zoals die blijken uit het Europees

Verdrag van de Rechten van de Mens”. De door verzoekende partij aangevoerde middelen worden,

omwille van hun onderlinge verwevenheid, samen behandeld.

2.2.1. De Raad stelt vast dat verzoekende partij louter de artikelen 8 juncto 14 EVRM vermeldt zonder

ook maar de minste verwijzing naar de bestreden beslissing of aanduiding hoe deze de voormelde

artikelen zou hebben geschonden. Vaste rechtspraak bij de Raad van State stelt echter dat de

uiteenzetting van een middel vereist dat zowel de rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die

zou geschonden zijn als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden

beslissing werd geschonden (RvS 20 oktober 2006, nr. 163.900; RvS 8 januari 2007, nr.166.392).

Gezien verzoekende partij zich zelfs niet de moeite getroost ook maar één concrete aanwijzing te geven

van hoe de bestreden beslissing voormelde artikelen van het EVRM zou hebben geschonden, is dit

onderdeel van de middelen onontvankelijk. Hetzelfde dient te worden gesteld aangaande de verwijzing

naar het arrest nr. 26933 van de Raad van State. Verzoekende partij duidt op generlei wijze aan hoe dit

arrest inhoudelijk enige betrekking heeft op onderhavige asielaanvraag.

2.2.2. In verband met de opgeworpen schending van “de fundamentele rechten van de mens, zoals die

blijken uit het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens”, waarbij verzoekende partij door de

vermelding te vrezen het slachtoffer te zullen worden van gewelddaden impliciet duidt op de schending

van artikel 3 EVRM, wijst de Raad erop dat dit artikel inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b

van de vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekende partij een reëel risico op

ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing

voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Derhalve kan worden verwezen naar hetgeen hierna desbetreffend wordt gesteld.

2.2.3. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari

2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt

dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht.

Zij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke

juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor

niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad

stelt vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

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

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en



RvV X - Pagina 5

de staatlozen, 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. Dit onderdeel

van het eerste middel dient dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr.

133.153).

2.2.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

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

vertellen (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. 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 (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de

feiten onwaar zouden zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de

lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.5.1. Verzoekende partij oppert dat uit de bestreden beslissing op geen enkele wijze blijkt dat haar

verklaringen niet met de werkelijkheid zouden overeenstemmen. Hierna vestigt zij de aandacht op het

feit dat zij zeer traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt, waardoor bepaalde feiten bewust

werden verdrongen en het ophangen van een coherent verhaal zeer moeilijk is geworden. De enorme

stress die zij heeft geleden, heeft geheugenproblemen met zich meegebracht. Dat zij in die

omstandigheden details zou zijn vergeten, is dan ook volkomen normaal en menselijk.

2.2.5.2. Vooreerst duidt de Raad erop dat de bemerking van verzoekende partij dat uit de bestreden

beslissing op geen enkele wijze blijkt dat haar verklaringen niet met de werkelijkheid overeenstemmen,

feitelijke grondslag mist. Immers, in de bestreden beslissing wordt op uitvoerige en gedetailleerde wijze

uiteengezet hoe verwerende partij tot de conclusie is gekomen dat er geen geloof kan worden gehecht

aan haar asielrelaas.

De Raad merkt verder op dat uit de bestreden beslissing en uit de verklaringen die verzoekende partij

tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal heeft afgelegd (administratief dossier, stuk 5)

ondubbelzinnig kan worden vastgesteld dat geenszins sprake is van “vergetelheden”. Verzoekende

partij is eenvoudigweg zo goed als totaal onwetend met betrekking tot de problemen van haar

echtgenoot, de reden waarom hij de drastische beslissing nam om haar en haar zoontje naar Europa te

sturen, de plaats waar hij is ondergedoken en de eventuele problemen die andere medewerkers van N.

T. zouden hebben ondervonden. Uit de bestreden beslissing valt duidelijk af te leiden dat verzoekende

partij dienaangaande een manifest gemakzuchtige houding heeft aangenomen. Zij heeft gedurende de

maand dat zij nog in Kirgizië is gebleven nadat haar man was ondergedoken immers helemaal niets

ondernomen om opheldering te krijgen over de situatie, hetgeen volgens de Raad uiterst bizar overkomt

aangezien haar echtgenoot van de ene op de andere dag verdwenen is en hij haar nooit heeft gezegd

waarom hij is moeten vluchten, naar waar hij is gevlucht en waarom zij zo nodig met hun kind het land

moest verlaten. Dat verzoekende partij zich zo gemakkelijk zou hebben neergelegd bij dergelijke

mysterieuze verklaringen en instructies, die nochtans haar leven en dat van haar hele gezin op

drastische wijze hebben veranderd, komt zeer ongeloofwaardig over. De Raad ziet niet in hoe de (quasi)

totale onwetendheid met betrekking tot de problemen van haar man en dus ook die van haarzelf,

zouden kunnen worden goedgepraat door het beweerde trauma dat zij heeft opgelopen, de stress die zij

heeft geleden en de geheugenstoornissen die daar het gevolg van zouden zijn. Net zo min kunnen deze

verklaringen als verschoningsgrond worden aanvaard voor de door verwerende partij gedane

vaststelling dat verzoekende partij niet in staat was om haar vierentwintig uur durende arrestatie door de

SNB duidelijk in de tijd te situeren. Verwerende partij heeft dienaangaande immers opgemerkt dat het

weinig geloofwaardig is dat zij deze belangrijke gebeurtenis, de eerste en enige keer dat zij met de SNB

in contact zou zijn gekomen, niet juist kon plaatsen, te meer nu verzoekende partij voor andere

gebeurtenissen, zoals de dag waarop haar man verdween, de dag waarop hij haar contacteerde, de dag

waarop zij contact nam met het reisbureau of de dag van haar vertrek uit Kirgizië telkens wel een

concrete datum kon opgeven.
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De Raad merkt volledigheidshalve nog op dat uit het gehoorverslag blijkt dat verzoekende partij zich

tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal even niet goed voelde, naar eigen zeggen omdat zij

zenuwachtig was (administratief dossier, stuk 5, p. 12). Uit het feit dat zij zeer zenuwachtig was en

hoofdpijn had tijdens (een deel van) het gehoor, kan echter niet worden afgeleid dat zij niet in staat was

om een coherent en consistent relaas naar voor te brengen. Dit blijkt niet uit de inhoud van het

gehoorverslag. Evenmin wordt door verzoekende partij een medisch attest aangereikt waaruit blijkt dat

haar cognitieve geheugen dermate is aangetast dat zij in de onmogelijkheid zou zijn op een coherent en

consistent wijze haar asielrelaas te vertellen.

2.2.6.1. Verzoekende partij betoogt dat verwerende partij in haar beslissing vooreerst uiteen heeft gezet

dat haar asielrelaas ongeloofwaardig is, nu N. T. op 21 juni 2012 werd gearresteerd op beschuldiging

van corruptie. Verzoekende partij oppert dat N. T. om politieke redenen werd gearresteerd en tot op

heden wordt vastgehouden, gelet op diens leiderschap van de oppositiepartij Ata-Zhurt. Verwerende

partij zou dit in haar beslissing eveneens erkennen. Verzoekende partij wijst er verder op dat naar

aanleiding van de lokale verkiezingen in november 2012, talrijke leden van de oppositiepartij Ata-Zhurt

werden opgepakt en vastgehouden. Aangezien haar echtgenoot optrad als de rechterhand van N. T.,

zowel in het bedrijfsleven als in de politiek, is het aannemelijk dat de SNB hem eveneens wou

arresteren. Het is volgens verzoekende partij in die optiek allerminst bevreemdend dat haar echtgenoot

wordt opgespoord door de SNB. Die gaat er immers vanuit dat haar echtgenoot zich eveneens schuldig

heeft gemaakt aan corruptie, het ontvreemden van gelden en het met raad en daad bijstaan van N. T.

2.2.6.2. Waar verzoekende partij erop hamert dat N. T. om politieke redenen werd gearresteerd,

hetgeen verwerende partij in haar beslissing volgens haar ook erkent, teneinde aannemelijk te maken

dat haar echtgenoot, die de rechterhand was van N. T. op verschillende vlakken, eveneens geviseerd

wordt door de SNB, stelt de Raad vast dat de stelling dat N. T. omwille van politieke redenen zou zijn

opgepakt, berust op een selectieve lezing van de bestreden beslissing: “Wat betreft de precieze

toedracht van zijn aanhouding en detentie zijn de geraadpleegde bronnen niet eensluidend. Enerzijds

wordt gewezen op het feit dat N. T. (…) niet voor de eerste keer in verband wordt gebracht met onfrisse

praktijken en dat de Kirgizische overheid momenteel inspanningen levert om de endemische corruptie in

Kirgizië te bestrijden (de NGO ‘Transparency International’ rangschikte Kirgizië als 164ste van 183

landen in haar ‘Corruption Perception Index’). Anderzijds wijzen verschillende commentatoren op het feit

dat T. (…) behoort tot de oppositiepartij Ata-Zhurt en dat de timing van zijn aanhouding in juni 2012

misschien in verband kan worden gebracht met de lokale verkiezingen die in november 2012 in Bishkek

werden gehouden. Op basis van de beschikbare informatie kan dus moeilijk worden vastgesteld of de

arrestatie en gerechtelijke vervolging van N. T. (…) van louter strafrechtelijke aard is, of er eventueel

politieke vervolging in het spel is, of dat het misschien gaat om een combinatie van beide.

Wat er ook van zij, het Commissariaat-generaal meent dat u niet aannemelijk kunt maken dat er in

uw hoofde 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 subsidiaire bescherming,

zou bestaan.” In tegenstelling tot wat verzoekende partij voorhoudt, kan uit de objectieve informatie

waarover verwerende partij beschikt geenszins met duidelijkheid worden vastgesteld welke motieven

precies een rol hebben gespeeld bij de arrestatie van N. T. Verzoekende partij toont niet met objectieve

elementen aan dat N. T. wel degelijk het slachtoffer is geworden van politieke vervolging.

Daar waar verzoekende partij er verder op wijst dat naar aanleiding van de lokale verkiezingen in

november 2012, talrijke leden van de oppositiepartij Ata-Zhurt werden opgepakt en vastgehouden,

verwijst de Raad wederom naar de bestreden beslissing: “Zoals hier reeds werd opgemerkt, kon geen

voorbeelden geven van (familieleden van) medewerkers van N. T. (…) die eventueel onder druk zouden

zijn gezet door de autoriteiten. In de beschikbare bronnen (cf. diverse internetartikels in bijlage) wordt

ook nergens melding gemaakt van het feit dat (familieleden van) medewerkers van N. T. (…) problemen

zouden hebben gehad met de autoriteiten. U legde zelf ook geen enkel stuk voor waaruit het tegendeel

zou kunnen blijken.” Het in haar verzoekschrift aangebrachte excuus dat zij de namen van deze leden

inderdaad niet kan weergeven, omdat zij deze, uit angst om zelf te worden geviseerd, niet durfde te

achterhalen, overtuigt niet.

Gelet op het voorgaande, stelt de Raad vast verzoekende partij haar voorgehouden link tussen de

problemen van haar echtgenoot en de problemen die N. T. en zijn medewerkers/partijleden (zouden)

hebben meegemaakt, niet kan hardmaken. De Raad merkt in dit verband nog op dat, hoewel

verzoekende partij in haar verzoekschrift een ganse theorie uiteenzet over de problemen waarvan haar

echtgenoot het slachtoffer zou zijn geworden – hij zou als de rechterhand van N. T. eveneens worden
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opgespoord door de SNB omdat die er vanuit gaat dat hij zich eveneens schuldig heeft gemaakt aan

corruptie, het ontvreemden van gelden en het met raad en daad bijstaan van N. T. – zij tijdens haar

gehoor helemaal niets kon vertellen over de problemen die haar echtgenoot in september 2012 zou

hebben gekregen, zoals eerder al werd aangehaald in onderhavig arrest. Verzoekende partij kon tijdens

haar gehoor niet zeggen waarom de SNB eigenlijk op zoek was naar haar man (“Waarom zochten ze u

man? Dat weet ik niet. Ik heb zelf de conclusie getrokken dat ze geïnteresseerd waren in geld. (…) Maar

werd hij van iets beschuldigd? Werd hem iets ten laste gelegd? Aan mij hebben ze niets gezegd.”,

administratief dossier, stuk 5, p. 18-19). Het post factum aanbrengen van deze uitleg komt dan ook

allerminst geloofwaardig over.

2.2.7.1. Verzoekende partij vindt het logisch en aannemelijk dat zij geen nadere informatie kan

verschaffen omtrent de “precieze werkzaamheden” van haar echtgenoot en diens problemen. Ten

eerste heeft zij reeds geruime tijd geen enkel contact meer met haar echtgenoot. Zij weet dan ook niet

waar hij op heden verblijft en onder welke omstandigheden. Ten tweede haalt verzoekende partij ter

vergoelijking aan dat haar man haar en haar zoon trachtte te beschermen, reden waarom hij haar niet

op de hoogte stelde van diens problemen, de draagwijdte ervan en de plaats waar hij zou onderduiken.

Indien zij hiervan op de hoogte zou zijn gesteld, had men haar immers onder druk kunnen zetten,

teneinde zijn verblijfplaats te achterhalen. Om diezelfde reden heeft zij dan ook geen eigen zoektocht

gevoerd bij de autoriteiten, welke zij bovendien vreest.

2.2.7.2. De Raad is van oordeel dat de uitleg dat verzoekende partij sinds geruime tijd geen contact

meer heeft gehad met haar echtgenoot, niet als een geldig excuus kan worden aanzien voor het feit dat

zij helemaal niet op de hoogte is van zijn problemen en de plaats waar hij naartoe is gevlucht.

Verzoekende partij heeft verklaard dat haar man haar heeft opgebeld met de melding dat hij problemen

had en dat hij is moeten vertrekken, en dat zij en hun zoontje eveneens dienden te vertrekken uit

Kirgizië. Verzoekende partij heeft gezegd dat zij hier geen enkele toelichting bij heeft gekregen en dat

zij, buiten het feit dat zij naar zijn collega heeft gebeld en met zijn moeder had gesproken (administratief

dossier, stuk 5, p. 15), aan niemand vragen heeft gesteld hierover en bij niemand hulp heeft gezocht.

Zoals eerder in punt 2.2.5.2. werd uiteengezet, komt dergelijke gang van zaken allerminst geloofwaardig

over.

Dat haar echtgenoot haar niets heeft willen vertellen over zijn problemen om haar en zichzelf niet in de

problemen te brengen, overtuigt evenmin. Indien verzoekende partij werkelijk gevaar zou hebben

gelopen in Kirgizië en zij door haar man werd aangemaand om het land te verlaten, had hij haar

logischerwijze toch wel enige informatie moeten geven over zijn situatie, zodat verzoekende partij wist

welke risico’s zij en haar man liepen. Het komt volstrekt ongeloofwaardig over dat deze problematiek

niet door beide echtelingen zou zijn doorgenomen waardoor verzoekende partij niet in staat was om de

ernst van de problemen in te schatten. Verzoekende partij voert verder nog aan dat zij om diezelfde

reden geen eigen zoektocht is begonnen bij de autoriteiten, die zij bovendien vreest. Nogmaals verwijst

de Raad naar hetgeen werd uiteengezet onder punt 2.2.5.2. om te besluiten dat dergelijk verweer niet

kan worden aanvaard als verschoningsgrond. De Raad merkt hierbij nog op dat, hoewel van

verzoekende partij inderdaad niet kan worden verwacht dat zij zich (rechtstreeks) bij de autoriteiten zou

hebben geïnformeerd over de situatie van haar echtgenoot, verwerende partij eveneens heeft

gemotiveerd dat verzoekende partij heeft nagelaten om contact op te nemen met de entourage van N.

T. of met de partij Ata-Zhurt om te informeren wat er precies aan de hand was met haar man, om

eventueel advies te vragen of om te informeren of zij haar of haar man misschien juridische bijstand

konden verlenen.

2.2.8.1. Verzoekende partij geeft aan dat zij een zeer angstige, gestresseerde periode meemaakte,

waarbij zij werd gescheiden van haar echtgenoot en haar leven compleet diende om te gooien, met

depressie tot gevolg en zelfs verlammingsverschijnselen. Haar lichaam heeft zich dan ook ter

bescherming volledig afgesloten van de werkelijkheid. Gelet op deze context, is het volgens

verzoekende partij aannemelijk dat zij geen exacte data meer kon geven.

2.2.8.2. De Raad meent uit bovenstaand betoog te kunnen afleiden dat verzoekende partij de

vaststelling dat zij haar arrestatie en vasthouding door de SNB niet precies in de tijd kon situeren,

wederom tracht goed te praten. In casu volstaat het volgens de Raad om te verwijzen naar hetgeen

gesteld werd onder punt 2.2.5.2.

2.2.9. Waar verzoekende partij nog aanhaalt dat zij “werd opgeroepen voor de SNB, anonieme telefoons

kreeg en onder druk werd gezet teneinde de verblijfplaats van haar echtgenoot weer te geven”, reden
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waarom zij, op aanraden van haar echtgenoot, het land ontvluchtte, wijst de Raad verzoekende partij

erop dat het louter herhalen van de asielproblematiek – al dan niet aangevuld met enkele details – niet

van aard is om de motieven van de bestreden beslissing in een ander daglicht te stellen. Zij dient

hiervoor concrete argumenten aan te brengen.

2.2.10.1. Verzoekende partij is zeer formeel dat de feiten zich hebben voorgedaan zoals deze door haar

werden verklaard. Zij benadrukt dat haar verklaringen zonder meer coherent en plausibel zijn, niet in

strijd zijn met de algemeen bekende feiten en bovendien worden ondersteund “door de praktijk”.

Verzoekende partij haalt verder aan dat haar verklaringen zonder meer een voldoende bewijs kunnen

zijn van haar hoedanigheid van vluchteling en dat de juistheid van alle aangehaalde feiten niet meer met

zekerheid kunnen worden vastgesteld. Zij is de mening toegedaan dat haar dan ook minstens het

voordeel van de twijfel dient te worden toegekend.

2.2.10.2. De Raad wijst verzoekende partij erop dat het louter volharden in het geloofwaardige karakter

van de verklaringen die zij heeft afgelegd op het Commissariaat-generaal, abstractie maakt van de

verschillende motieven in de bestreden beslissing, waaruit kan worden besloten dat aan haar relaas

geen geloof kan worden gehecht. Dergelijk verweer doet op geen enkele wijze afbreuk aan deze

motieven.

De Raad herinnert eraan dat haar verklaringen inderdaad een voldoende bewijs kunnen zijn van haar

hoedanigheid van vluchteling, doch op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn en dat

het voordeel van de twijfel slechts kan worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en

men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen. Uit de bestreden beslissing

blijkt onomstotelijk dat dit in casu niet het geval is, waardoor het voordeel van de twijfel haar niet kan

worden toegekend. Volledigheidshalve wenst de Raad nogmaals aan te stippen dat de

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas niet alleen kan worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Het is dus niet omdat er geen

tegenstrijdigheden werden vastgesteld tussen haar opeenvolgende verklaringen, dat haar relaas als

geloofwaardig dient te worden bestempeld.

2.2.11. Uit het geheel van voorgaande vaststellingen, dient te worden besloten dat aan de

asielproblematiek van verzoekende partij geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de

vluchtelingenstatus met toepassing van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.12. Waar verzoekende partij aanvoert dat helemaal niet is gemotiveerd waarom haar de subsidiaire

beschermingsstatus niet wordt toegekend, stelt de Raad vast dat de eenvoudige lezing van de

bestreden beslissing aantoont dat de weigering van de subsidiaire bescherming is ingegeven door de

motieven die aan de conclusie voorafgaan, zodat het middel dienaangaande feitelijke grondslag mist.

Bovendien wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met

de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen echter niet betekent dat de

beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partij, waarop zij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet. Verzoekende partij beperkt zich tot de stelling dat “uit uniforme informatie blijkt dat

de mensenrechten in Kirgizstan op grote schaal worden geschonden”, waarmee zij echter niet aantoont

dat er in Kirgizië een situatie heerst van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands

gewapend conflict die een ernstige bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.13. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn
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beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, respectievelijk stuk

12 en stuk 13) en dat verzoekende partij tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal van 31

januari 2013 de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende

bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoekende partij

op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante

feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215).

Het zorgvuldigheidsbeginsel is derhalve niet geschonden.

2.2.14.Verzoekende partij voert aan dat de motieven van de bestreden beslissing niet evenredig zijn en

zelfs in wanverhouding zijn met “het gestelde doel,” dat de motieven op onevenredige wijze haar

“ingeroepen rechten” aantasten en dat uit de bestreden beslissing geenszins een afweging blijkt tussen

haar belangen enerzijds en de belangen van de staat anderzijds.

De Raad stelt vast dat verzoekende partij geen schending van het evenredigheidsbeginsel aannemelijk

maakt. Waar verzoekende partij de nadruk legt op de belangenafweging wijst de Raad erop dat het

proportionaliteitsbeginsel, dat een vorm uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel, in onderhavige

procedure niet aan de orde is. Het komt immers de verwerende partij in haar declaratieve opdracht

enkel toe na te gaan of een vreemdeling voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4

van de vreemdelingenwet teneinde hem al dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Een beoordeling van de belangen van de vreemdeling of een

afweging van deze jegens de belangen van het onthaalland ressorteert derhalve niet onder voormelde

zeer specifieke declaratieve bevoegdheid van verwerende partij.

2.2.15. De middelen kunnen niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.

Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van deze wet worden aangenomen.

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 eenentwintig juni tweeduizend dertien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.
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De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


