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nr. 106 202 van 1 juli 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kirgizische nationaliteit te zijn, op 4 april 2013 heeft

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

1 maart 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 22 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 juni 2013.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. MAJD TEYMOURI, die 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

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Kirgizisch staatsburger van Oeigoerse origine. U werd geboren op 4 februari 1977 in

Bishkek (Kirgizië).

Van mei 2005 tot mei 2006 werkte u bij het bedrijf ‘BishkekEnergoKompleks’ (BEK), dat goederen

als ventielen, valven en pijpen verkocht aan elektriciteit- en gasleveranciers en waar u verantwoordelijk

was voor het onderhoud van de contracten met deze elektriciteit- en gasleveranciers. Dit bedrijf stond

tevens geregistreerd op uw naam, op verzoek van S(…) A(…), een naaste medewerker en

raadgever van toenmalig president BAKIYEV Kurmanbek, die de facto aan het hoofd van BEK stond,

net als hij de facto aan het hoofd stond van een tiental gelijkaardige bedrijven die opereerden in de

elektriciteits- en gassector.

Op 11 februari 2006 huwde u officieel met P(…) R(…). Uw schoonvader, P(…) A(…), die toen ook

officieel als raadgever werkte voor de toenmalige president BAKIYEV Kurmanbek, bood u een u
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interessante en beter betaalde job aan in diens onwettig opererende transportbedrijf ‘Karga’. In juni

2006 ging u in het bedrijf van uw schoonvader aan de slag. Omdat u bij BEK wegging gaf u, die de jure

dit bedrijf leidde, de toestemming aan T(…) U(…) K(…) om verder als directeur van het bedrijf te

opereren. Het bedrijf bleef echter geregistreerd staan op uw naam. Omdat door het bedrijf BEK echter

op frauduleuze wijze miljoenen werden verdiend, eiste u in 2008 dat het bedrijf werd gesloten. Hiervoor

ging u datzelfde jaar naar een notaris waar u uw handtekening plaatste opdat het bedrijf werd gesloten.

Op 28 september 2009 scheidden u en uw vrouw uit de echt. Na uw echtscheiding bleef u wel bij

uw schoonvader werken. Na de revolutie, toen het Bakiyev-regime op 7 april 2010 omver werd

geworpen, vluchtte uw ex-schoonvader, net als andere medewerkers van voormalig president

BAKIYEV Kurmanbek, het land uit. Hij deelde u mee dat zijn bedrijf, dat onwettig opereerde, diende te

worden gesloten. U leverde hierop de laatste bestellingen en bracht de opbrengst naar de broer van

uw ex-schoonvader.

Op 20 of 22 april 2010 werd u door twee politieagenten van de Financiële politie aangehouden

en vervolgens drie dagen vastgehouden op hun dienst, waar u werd ondervraagd door

de hoofdonderzoeker over de verblijfplaats van S(…) A., die eveneens na de revolutie het land

was uitgevlucht, en uw eerdere samenwerking met hem. U vernam er dat het bedrijf BEK, dat op uw

naam geregistreerd stond en dat u, omwille van de frauduleuze praktijken waarvoor dit bedrijf gebruikt

werd, in 2008 had laten sluiten, toch niet werd gesloten en tot aan de revolutie van 7 april 2010 verder

bleef opereren. Eind mei en eind juni 2010 werd u tevens aangehouden door de stedelijke afdeling

Binnenlandse Zaken (GUVD) van Bishkek en ondervraagd over de verblijfplaats van uw ex-

schoonvader, waarna u diezelfde dag telkens weer werd vrijgelaten.

Eind juli of begin augustus 2010 werd u nabij de winkel en het appartementsgebouw van uw ex-

schoonvader op straat aangevallen en geslagen door twee medewerkers van diezelfde GUVD. U werd

zodanig verwond dat u naar het ziekenhuis werd afgevoerd, waarna u tot het einde van september 2010

thuis van uw blessures diende te herstellen. Begin augustus 2010 diende u een schriftelijke klacht in bij

de dienst waar zij werkzaam waren. Uw klacht werd aanvaard, doch werden uw belagers niet bestraft.

Eind oktober 2010 vielen dezelfde twee medewerkers van de GUVD bij u thuis binnen.

Ze waarschuwden u dat uw klacht negatieve gevolgen zou teweegbrengen en stelden u wederom

vragen over de verblijfplaats van uw ex-schoonvader. Vervolgens besloot u uw land uit te vluchten.

Op 20 februari 2011 reisde u per trein via Almaty (Kazachstan) en Moskou (Rusland) naar Brest (Wit-

Rusland), van waar u samen met een smokkelaar te voet via het bos een grens, vermoedelijk de Poolse

grens, overstak. Hierna werd u met een wagen tot in België vervoerd, waar u aankwam op 3 maart 2011

en diezelfde dag een asielaanvraag indiende.

Na uw vlucht uit uw herkomstland vernam u van een vriend uit Kirgizië dat ook uw zussen er

bezocht werden door medewerkers van de GKNB en van de Nationale Veiligheidsdienst (SNB) die hen

vragen stelden over u. Tevens werden op het adres waar u samen met uw oudste zus woonde een

convocatie van de Staatsdienst financiële politie (GSFP), een convocatie van het Staatscomité van

Nationale Veiligheid (GKNB), en een convocatie van de stadsrechtbank, op uw naam, afgeleverd.

In België vernam u van een inwoner van Bishkek dat uw ex-schoonvader zich sinds de zomer van

2011 opnieuw in Bishkek bevond. In januari of februari 2012 werd hij er aangehouden door de

ordediensten, vermoedelijk medewerkers van de OMON. Hij werd echter vrijgelaten nadat hij

vermoedelijk een borgsom betaalde voor zijn vrijlating, waarna hij opnieuw het land uitvluchtte.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten voor: uw Kirgizisch rijbewijs, uw

militair boekje, uw geboorteakte, uw middelbare schoolattest met puntenbijlage, uw echtscheidingsakte

dd. 28.09.2009, een attest van uw klacht dd. 15.09.2010, een medisch attest dd. 31.07.2010, een bewijs

van goed gedrag en zeden op uw naam dd. 11.02.2011, en drie convocaties op uw naam.

B. Motivering

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij

het administratief dossier is gevoegd, blijkt dat er omwille van de strijd tegen Chinees-Oeigoerse

militante organisaties weliswaar een negatieve beeldvorming is van Oeigoeren in Kirgizië die in

bepaalde omstandigheden aanleiding kan geven tot discriminatie op het vlak van tewerkstelling en

huisvesting. Maar dit heeft zich, hoewel er in juni 2010 door het interetnisch geweld tussen Kirgiezen en

Oezbeken tijdelijk een verhoogde spanning was waarbij tevens dreigementen door onbekenden werden

geuit ten aanzien van Oeigoeren, niet vertaald in systematisch, aanhoudend of grootschalig geweld ten

aanzien van Oeigoeren. Daarom kunnen de loutere Oeigoerse origine en de herkomst uit Kirgizië op

zich niet volstaan voor de toekenning van het statuut van vluchteling zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie.

Gelet op bovenstaande elementen is een individuele beoordeling van de vraag naar bescherming

dan ook noodzakelijk.
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Uit uw verklaring blijkt dat u uw land van herkomst hebt verlaten, omdat u in Kirgizië problemen hebt

met de financiële politie, omdat u respectievelijk hebt gewerkt voor S(…) A(…) en uw ex-schoonvader,

P(…) A(…), beiden ex-medewerkers van voormalig president BAKIYEV Kurmanbek, die na de

omverwerping van het Bakiyev-regime op 7 april 2010, gezocht werden door de nieuwe autoriteiten

omdat zij beschuldigd worden van het plegen van (grootschalige) fraude.

U bent er echter niet in geslaagd uw asielrelaas aannemelijk te maken.

Eerst en vooral wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas ondermijnd, daar u onaannemelijk

vaag en inconsistent bleef met betrekking tot een aantal belangrijke aspecten van uw asielrelaas.

Tevens werd met betrekking tot de inschatting van uw persoonlijke situatie in uw hoofde een gebrek

aan interesse vastgesteld.

Zo verklaarde u dat S(…) A(…), naast het bedrijf BEK, dat geregistreerd stond op uw naam, ook de

facto aan het hoofd stond van minstens tien gelijkaardige bedrijven die opereerden in de elektriciteits-

en gassector en die eveneens door hem gebruikt werden voor frauduleuze praktijken binnen deze

sector (CGVS, p. 6, 21, 26). Buiten ‘Severelektro’ en ‘City Holding’, slaagde u er echter niet in de rest

van deze bedrijven te benoemen. Verder wist u hoegenaamd niet of de personen op wiens naam deze

bedrijven geregistreerd werden, gelijkaardige problemen als u ondervonden in dit verband. U wist enkel

dat de hoofden van ‘Severelektro’ en 'City Holding’ na de revolutie in april 2010 het land waren

uitgevlucht, doch kon u hier verder geen bijkomende informatie over verschaffen. Uw uitleg, dat u sinds

2006 deze personen niet meer hebt gecontacteerd, neemt niet weg dat u zich, sinds de aanvang van uw

problemen met de autoriteiten omwille van uw eerdere betrokkenheid bij BEK en S(…) A., verder zou

hebben kunnen informeren over de problemen die zij in dit verband zouden kennen of gekend hebben,

daar dit tevens betrekking heeft op uw situatie (CGVS, p. 26).

Voorts verklaarde u dat niemand werd aangehouden in verband met de fraudezaak (in de elektriciteits-

en gassector) waar S(…) A(…) in verwikkeld was, daar al zijn handlangers samen met hem het land

waren uitgevlucht (CGVS, p. 27). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt

en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratieve dossier, blijkt echter dat CHUDINOV

Igor, de voormalige eerste minister onder het BAKIYEV-regime, die ervan werd beschuldigd in

samenwerking met het bedrijf ‘BEK’, dat sinds mei 2005 op uw naam geregistreerd stond, fraude te

hebben gepleegd bij het verkopen van aardgas, toen hijzelf aan het hoofd stond van het door de staat

beheerde gasbedrijf ‘Kyrgyzgaz’ van 2005 tot 2007, op 10 augustus 2010 werd aangehouden.

Bovendien blijkt uit diezelfde informatie dat CHUDINOV Igor werd vrijgesproken op 14 oktober 2011

door de districtsrechtbank van het Pervomaiskiy district in Bishkek. Deze beslissing werd bevestigd in

beroep door het Hooggerechtshof op 29 maart 2012. Het is uiterst merkwaardig dat u van deze feiten

niet op de hoogte bleek te zijn. Bovendien werd ook T(…) U(…) K(…), die u, toen u wegging bij BEK in

mei 2006, aanstelde als directeur van het bedrijf (CGVS, p. 7-8), als tweede beklaagde in de strafzaak

tegen CHUDINOV vrijgesproken bij verstek. Het is uiterst merkwaardig dat T(…) U(…) K(…), die

slechts directeur was van het bedrijf BEK, in dit verband wel werd berecht, doch tegen u, op wiens naam

dit bedrijf geregistreerd stond, geen zaak werd aangespannen. Uit diezelfde informatie blijkt ten slotte

dat ook S(…) A. op 12 juli 2011 door de districtsrechtbank van het Pervomaiskiy district in Bishkek

bij verstek werd vrijgesproken van de aanklachten van fraude in de energiesector die tegen hem liepen,

in verband met het gebruik van intermediaire privéfirma’s. Het Openbaar Ministerie tekende

evenwel beroep aan tegen deze beslissing.

Terloops zij opgemerkt dat het merkwaardig is dat u, die het bedrijf BEK, dat sinds mei

2005 geregistreerd stond op uw naam, liet sluiten in 2008 omdat u weet had van de frauduleuze

praktijken waarvoor dit bedrijf gebruikt werd, blijkbaar niet op de hoogte was van het feit dat dit bedrijf

toch niet werd gesloten en verder opereerde tot aan de val van het Bakiyev-regime op 7 april 2010

(CGVS, p. 21).

Verder verklaarde u dat uw ex-schoonvader, die na de revolutie in april 2010 het land

uitvluchtte, opnieuw in Bishkek verscheen in de zomer van 2011. In januari of februari 2012 werd hij

er aangehouden door de ordediensten. Hij werd echter opnieuw vrijgelaten waarna hij opnieuw het

land uitvluchtte. U vermoedde dat uw ex-schoonvader na zijn aanhouding kon vrijkomen door een

borgsom te betalen, al wist u dit niet zeker (CGVS, p. 24). Het is in dit verband vooreerst weinig logisch

dat uw autoriteiten die u sinds de revolutie in april 2010 zouden vervolgen, omdat zij uw ex-

schoonvader, in wiens bedrijf u werkte, trachtten op te sporen, uw ex-schoonvader opnieuw vrijlaten

nadat zij hem eindelijk te pakken krijgen (CGVS, p. 5, 22, 24). In dit verband is het ook niet aannemelijk

dat u niet wist of uw ex-schoonvader officieel wordt opgespoord, en dat u zich hier evenmin over hebt

geïnformeerd. U wist verder niet of er een strafrechtelijk onderzoek tegen uw ex-schoonvader loopt. U

veronderstelde dit alleen maar (CGVS, p. 24-25).

Daarnaast herinnerde u zich de namen niet van de twee politieagenten van de financiële

politiedienst door wie u op 20 of 22 april 2010, in verband met uw eerdere samenwerking met S(…)

A(…), werd aangehouden en vervolgens drie dagen werd vastgehouden (CGVS, p. 20-21). U
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herinnerde zich evenmin de naam van de hoofdonderzoeker van de financiële politiedienst die toen drie

dagen lang verklaringen van u had afgenomen en bij wie u zich, wat betreft de eerste convocatie op uw

naam die u neerlegt, diende te melden op 31 maart 2011, terwijl zijn naam tot twee keer toe op deze

convocatie vermeld staat (CGVS, p. 17-18). Ten slotte herinnerde u zich ook de naam niet van de

onderzoeker van de stedelijke afdeling Binnenlandse Zaken (GUVD) van Bishkek door wie u werd

ondervraagd over uw ex-schoonvader, toen u eind mei 2010 en eind juni 2010 door deze dienst werd

aangehouden (CGVS, p. 23), noch de namen van de twee politieagenten van diezelfde dienst die u eind

juli of begin augustus 2010 op straat aanvielen, omwille waarvan u naar het ziekenhuis werd gevoerd en

vervolgens bij dezelfde dienst een schriftelijke klacht tegen hen indiende, en die eind oktober 2010

omwille van uw klacht bij u thuis binnenvielen en u bedreigden (CGVS, p. 14-16, 24).

Aangezien deze elementen de kern van uw asielrelaas raken, kon redelijkerwijze van u worden

verwacht dat u hieromtrent gedetailleerde en accurate informatie kon verschaffen, wat in casu niet het

geval was. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in belangrijke mate onderuit

gehaald.

Er moet verder worden benadrukt dat u de Belgische asielinstanties geen enkel begin van

bewijs aanbracht van het feit dat u van mei 2005 tot mei 2006 (tot september 2006 volgens uw

verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken - zie Vragenlijst, p. 2 en 3) aan het hoofd stond van het

energieconcern Bishkek Energo Komplex (BEK) (CGVS, p. 6). U verklaarde nochtans meer dan eens

dat dit bedrijf op uw naam geregistreerd stond en dat hiervan documenten werden opgemaakt, onder

andere door een notaris van wie u zich merkwaardig genoeg de naam niet kon herinneren (CGVS, p. 6,

7, 8, 9, 18 en 26). Uw uitleg dat u er alle documenten heeft achtergelaten, dat alle documenten van het

bedrijf in de firma moesten blijven en dat uw secretaresse, van wie u de familienaam evenmin kent, alle

documenten van bij de notaris meenam en hiermee naar kantoor ging (CGVS p. 7, 9 en 18), kan

geenszins overtuigen. Het gebrek aan enig begin van bewijs van uw sleutelfunctie binnen het bedrijf

BEK, waardoor u later ernstige problemen zou hebben gekregen met uw autoriteiten (CGVS, p. 9 e.v.),

tast de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder aan.

Voorts kan uw gedrag niet in overeenstemming worden gebracht met de door u verklaarde vrees

voor uw autoriteiten in uw land van herkomst. Zo werd aan u op 10 februari 2011, nauwelijks twee

weken voor uw vlucht uit uw herkomstland, door nota bene de afdeling Binnenlandse Zaken (MVD) van

de Kirgizische Republiek, nog een attest van goed gedrag en zeden uitgereikt, waarin vermeld wordt dat

u geen strafblad heeft. Dit attest werd u bovendien uitgereikt op uw verzoek (Groene map, document 8).

U verklaarde dit attest zelf te hebben aangevraagd en afgehaald om uw Kirgizisch rijbewijs om te

kunnen wisselen tegen een internationaal rijbewijs (CGVS, p. 16-17). Dat u die sinds de revolutie van 7

april 2010 werd vervolgd door uw autoriteiten, omdat zij via u de ex-medewerkers van voormalig

president BAKIYEV K., S(…) A. en uw ex-schoonvader P(…) A., voor wie u hebt gewerkt, trachtten op

te sporen, als gevolg waarvan u bij uw aanhouding van 20 of 22 april 2010 tevens een uitreisverbod

werd opgelegd (CGVS, p. 22), vlak voor uw vlucht uit uw herkomstland diezelfde autoriteiten benaderde

opdat zij u zowaar een attest zouden uitreiken waarin verklaard wordt dat u door de staat niets ten laste

wordt gelegd, in functie van uw aanvraag tot het verkrijgen van een internationaal rijbewijs, valt evenmin

te rijmen met de door u verklaarde vrees (CGVS, p. 16-17, 22). Hierdoor wordt zowel de ernst van de

door u voorgehouden vrees als de geloofwaardigheid van uw asielrelaas onderuit gehaald.

Verder blijkt dat de periode tussen het ontstaan van uw problemen en uw vlucht uit uw

herkomstland opvallend lang was. Eind oktober 2010 vielen de twee medewerkers van de GUVD die u

eerder eind juli of begin augustus 2010 hadden aangevallen binnen bij u thuis, waarbij ze u bedreigden

en wederom vragen stelden over de verblijfplaats van uw ex-schoonvader. U verklaarde na dit incident

geen problemen meer te hebben gekend (CGVS, p. 16, 23). Tot aan uw vlucht uit uw herkomstland

verbleef u in dezelfde woonst waar u sinds uw scheiding in september 2009 woonde (CGVS, p. 3). U

verliet uiteindelijk uw herkomstland op 20 februari 2011, toen u uw reis naar België aanving (CGVS, p.

19-20). Toen u werd gevraagd waarom u pas in februari 2011 uw land van herkomst bent ontvlucht,

antwoordde u dat u hoopte dat ze u met rust zouden laten, maar dat uw problemen steeds erger werden

en u zich realiseerde dat u zich in de plaats van anderen zou moeten verantwoorden (CGVS, p. 28-29).

Dit antwoord biedt echter geen verklarende uitleg voor uw laattijdig vertrek uit uw herkomstland,

aangezien u verklaarde na de inval van de twee medewerkers van de GUVD bij u thuis eind oktober

2010, geen problemen meer te hebben gekend (CGVS, p. 23). Van iemand die besluit zijn herkomstland

te ontvluchten om zich elders te beroepen op internationale bescherming, uit vrees voor zijn leven,

kan immers verwacht worden dat hij zo snel mogelijk het land waar hij een ernstige vrees koestert voor

zijn leven, vrijheid en/of fysieke integriteit probeert te verlaten. Het feit dat u pas vier maanden na het

laatste incident met uw autoriteiten uw land verliet en u in de periode tussen dit incident en uw

uiteindelijke vertrek steeds in dezelfde woning verbleef waar u sinds uw scheiding in september 2009

woonde en waar uw autoriteiten u eind oktober 2010 nog belaagden (CGVS, p. 3, 23), relativeert de



RvV X - Pagina 5

ernst van de door u beweerde vrees voor vervolging ten aanzien van uw land van herkomst en tast

eveneens de geloofwaardigheid van uw asielrelaas aan.

Daarnaast kan er geen geloof worden gehecht aan uw reisweg van Kirgizië naar België. Zo verklaarde

u dat u per trein via Almaty (Kazakhstan) en Moskou (Rusland) naar Brest (Wit-Rusland) reisde, van

waar u samen met een smokkelaar te voet via het bos een grens overstak. U vermoedde dat dit de

Poolse grens betrof, al wist u dit niet met zekerheid. Ten slotte werd u met een wagen tot in België

gebracht (CGVS, p. 19-20). U was onderweg van Kirgizië naar België niet in het bezit van een

geldig reisdocument om de Schengenzone binnen te komen en u werd onderweg van Wit-Rusland naar

België niet persoonlijk gecontroleerd (CGVS, p. 13-14-20). Deze verklaring is weinig aannemelijk. Uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, en waarvan een kopie werd toegevoegd aan

het administratief dossier, blijkt immers dat aan de buitengrenzen van de EU en zeker ook aan

de buitengrenzen van de Schengen-zone zeer strikte controles worden uitgevoerd. Ook aan de

“groene grens” worden dag en nacht met hoogtechnologisch materiaal controles uitgevoerd. Het is

bijgevolg quasi onmogelijk de EU of de Schengen-zone te betreden of via een bos binnen te wandelen,

zonder opgemerkt of gecontroleerd te worden. Er kan dan ook geen geloof gehecht worden aan uw

verklaring dat u via een bos, zonder gevonden of gecontroleerd te worden, de EU vermoedelijk via

Polen bent binnengekomen (CGVS, p. 19-20). Gezien het risico op ernstige sancties voor

de smokkelaars/chauffeurs bij het ontdekken van clandestiene passagiers, is het in dit verband

ook onwaarschijnlijk dat u geen afspraken zou hebben gemaakt met één van uw reisbegeleiders, indien

er onderweg van Kirgizië naar België iets mis zou lopen, in het bijzonder met de persoon die u te voet

van Wit-Rusland naar Polen begeleidde, aangezien u illegaal reisde (CGV, p. 14, 20). Deze

vaststellingen van ongeloofwaardigheid aangaande uw verklaarde clandestiene afreis doen het

vermoeden ontstaan dat u uw Kirgizische internationale paspoort, waarvan u verklaarde dat dit werd

afgenomen door de financiële politie tijdens uw aanhouding op 20 of 22 april 2010, waarna u tevens een

uitreisverbod werd opgelegd, waarvan u zowaar niet wist hoelang dit verbod gold (CGVS, p. 14, 20, 22),

bewust achterhoudt voor de Belgische asielinstanties om zo de hierin vervatte informatie over het

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

vertrokken bent of de EU bent binnengekomen, verborgen te houden. Hierdoor wordt de algehele

geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder aangetast.

In verband met de door u aangehaalde problemen legde u een attest van uw klacht, drie convocaties

op uw naam, en een medisch attest voor. De documenten die betrekking hebben op de door u

aangehaalde problemen kunnen enkel een ondersteunende werking hebben, namelijk het vermogen om

de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Gelet op de

argumenten die hierboven werden uiteengezet en op basis waarvan uw asielrelaas ongeloofwaardig

werd bevonden, kunnen deze documenten nog weinig ondersteuning bieden. Wat betreft de

convocaties op uw naam en het attest van uw klacht zijn er bovendien elementen die twijfel doen rijzen

over de authenticiteit van deze documenten. Zo ontbreekt op elke convocatie een stempel van de

officiële uitreikingsinstantie, alsook de datum waarop ze werden opgesteld. Geen van de drie

convocaties waarvan u verklaarde dat zij toekwamen op het adres waar u met uw zus woonde (CGVS,

p. 5), bevat bovendien informatie over de manier waarop zij werden afgeleverd. Het daartoe voorziene

strookje op de derde convocatie op uw naam, die uitgaat van de stedelijke rechtbank van Bishkek, werd

geheel niet ingevuld. De eerste en tweede convocatie, die respectievelijk uitgaan van de GCFP

(Staatsdienst Financiële Politie) en de GKNB (Staatscomité van Nationale Veiligheid), bevatten

daarnaast geen informatie over de zaak in het kader waarvan u werd opgeroepen, noch in welke

hoedanigheid u zich diende te melden. Zij in dit verband opgemerkt dat u wat betreft de derde

convocatie, die uitgaat van de stedelijke rechtbank van Bishkek, slechts als getuige werd opgeroepen in

de zaak tegen S(…) A.Y., die bovendien op 27 oktober 2011 door de districtsrechtbank van het

Pervomaiskiy district in Bishkek bij verstek werd vrijgesproken van verscheidene aanklachten wegens

fraude (zie supra).

Ook aangaande het attest van uw klacht, die u indiende op 1 augustus 2010 bij de stedelijke

afdeling Binnenlandse Zaken (GUVD) van Bishkek tegen de twee medewerkers van diezelfde dienst,

omdat zij u op 31 juli 2010 op straat hadden aangevallen, dat u op uw verzoek werd uitgereikt op 15

september 2010, dient te worden opgemerkt dat dit attest geen stempel bevat van de officiële

uitreikingsdienst. Hoe dan ook kan uit dit attest nergens worden afgeleid dat de twee personen tegen

wie deze klacht is gericht, en tegen wie luidens dit attest naar aanleiding van uw klacht een strafzaak

werd geopend waarna zij tevens werden opgespoord, medewerkers zijn van de GUVD van Bishkek,

dezelfde dienst waar u deze klacht indiende, zoals u verklaarde (CGVS, p. 15-16).

Het door u neergelegde medische attest dd. 31.07.2010 bevestigt ten slotte louter dat u behandeld

werd wegens verscheidene kneuzingen, maar biedt geen sluitend bewijs van de omstandigheden

waarin u deze verwondingen hebt opgelopen. De overige door u in het kader van uw asielrelaas

voorgelegde documenten (uw Kirgizisch rijbewijs, uw militair boekje, uw geboorteakte, uw diploma en
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puntenbijlage, en uw echtscheidingsakte dd. 28.09.2009) zijn niet van dien aard dat ze bovenstaande

beslissing kunnen wijzigen. Deze documenten bevatten louter informatie over uw identiteit, uw

militaire dienstplichtregistratie, uw opleiding en uw echtscheiding, die niet betwist wordt, doch niet met

betrekking tot de door u aangehaalde problemen.

Uit het voorgaande blijkt dat er ten aanzien van u geen gegronde vrees in de zin van

de Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die

erop zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals beschreven in de definitie van de subsidiaire bescherming.

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 voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 1, 2 en 3 van

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: wet

van 29 juli 1991), van de artikelen 48, 49, 57/6 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

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

vreemdelingenwet) en de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheids- en

redelijkheidsbeginsel en de motiveringsverplichting, van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van

28 juli 1951 betreffende de status van vluchteling (hierna: vluchtelingenverdrag) en de schending van

het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoeker brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële

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

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

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

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

feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 15 mei 2012 op het

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

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

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

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

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

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

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

gehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



RvV X - Pagina 7

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

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

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

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

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

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

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

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

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

2.1.2. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij het kernmotief van de bestreden beslissing betwist

noch weerlegt waar deze stelt: “Er moet verder worden benadrukt dat u de Belgische asielinstanties

geen enkel begin van bewijs aanbracht van het feit dat u van mei 2005 tot mei 2006 (tot september

2006 volgens uw verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken - zie Vragenlijst, p. 2 en 3) aan het

hoofd stond van het energieconcern Bishkek Energo Komplex (BEK) (CGVS, p. 6). U verklaarde

nochtans meer dan eens dat dit bedrijf op uw naam geregistreerd stond en dat hiervan documenten

werden opgemaakt, onder andere door een notaris van wie u zich merkwaardig genoeg de naam niet

kon herinneren (CGVS, p. 6, 7, 8, 9, 18 en 26). Uw uitleg dat u er alle documenten heeft achtergelaten,

dat alle documenten van het bedrijf in de firma moesten blijven en dat uw secretaresse, van wie u de

familienaam evenmin kent, alle documenten van bij de notaris meenam en hiermee naar kantoor ging

(CGVS p. 7, 9 en 18), kan geenszins overtuigen. Het gebrek aan enig begin van bewijs van uw

sleutelfunctie binnen het bedrijf BEK, waardoor u later ernstige problemen zou hebben gekregen met uw

autoriteiten (CGVS, p. 9 e.v.), tast de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder aan.”

Daarenboven bleek –zoals de bestreden beslissing stelt- de verzoekende partij ook niet op de hoogte

van de aanhoudingen, gerechtelijke vervolgingen en vrijspraak van een aantal betrokkenen bij de fraude

bij het bedrijf BEK dat op naam van de verzoekende partij geregistreerd zou zijn.

De bestreden beslissing wijst ook terecht op de aanvraag en aflevering van een attest van goed gedrag

en zeden op naam van de verzoekende partij.

Ook deze motieven worden door de verzoekende partij betwist noch weerlegd.

De bestreden beslissing wijst terecht op de ondersteunende functie van de voorgelegde documenten en

op een aantal vormgebreken. De loutere verwijzing van verzoeker dat dit de fout is van de instanties die

de documenten opgesteld hebben, overtuigt niet.

Wat het beoordelen van de authenticiteit en bewijskracht van neergelegde stukken betreft wijst de Raad

erop dat dit behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad. Om bewijskracht aan een

document te kunnen ontlenen dient dit ondersteund te worden door geloofwaardige, coherente en

plausibele verklaringen hetgeen in casu niet het geval is (RvS, beschikking nr. 7257, 14 juli 2011).

Daarenboven betreffen de convocaties kopies en geen originelen. Gekopieerde documenten hebben

slechts een relatieve bewijswaarde. Zij zijn immers gemakkelijk via knip- en plakwerk te vervalsen. Deze

documenten hebben geen bewijswaarde.

Wat het medisch attest betreft, stelt de bestreden beslissing terecht: “Het door u neergelegde medische

attest dd. 31.07.2010 bevestigt ten slotte louter dat u behandeld werd wegens verscheidene

kneuzingen, maar biedt geen sluitend bewijs van de omstandigheden waarin u deze verwondingen hebt

opgelopen.”

De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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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 één juli tweeduizend dertien door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VAN DEN BOSSCHE G. de MOFFARTS


