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nr. 106 264 van 3 juli 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 Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op 26 april 2013

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

staatlozen van 29 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 3 juni 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juni 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. DE FEYTER loco advocaat E.

LANGEROCK en van attaché C. MISSEGHERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

A. Feitenrelaas

U verklaart een Azerbeidzjaans staatsburger van Azerbeidzjaanse origine te zijn, afkomstig uit

Baku, Azerbeidzjan. U bent gehuwd met M. S. (OV X), met wie u samen twee kinderen hebt.

In 2012 doceerde u de vakken Principes van de Grondwet van Azerbeidzjan en Geschiedenis van

Azerbeidzjan aan de Slavische Universiteit van Baku, waar u ook aan uw doctoraat werkte.

In januari 2012 legde een van uw studenten een slecht examen af voor één van uw vakken. Drie dagen

later sprak een onbekende persoon u aan op de campus. De man vertelde u dat u deze studente toch

goede punten moest geven. Hij bood u smeergeld aan. De man drong aan en verduidelijkte dat

de vader van de studente een machtig persoon was. U weigerde op het verzoek in te gaan.

Een dag later werd u na het verlaten van het werk tegengehouden door een auto. U werd aangemaand

om in te stappen, hetgeen u deed. De man in de auto, van wie u later vernam dat het de vader van de

studente was, drong er nogmaals aan. U bleef evenwel weigeren.
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In maart 2012 kreeg u twee boetes omdat u sigaretten zou hebben verkocht in uw winkel zonder de

nodige taksen te hebben betaald. Dit was echter niet waar.

Op 31 mei 2012 werd u op straat in Baku aangevallen. Hierbij werd uw arm gebroken. U ging de dag

nadien klacht indienen bij de politie. De agent weigerde evenwel uw klacht en verscheurde het medisch

attest dat u had meegebracht als bewijs.

In juli werd u een tweede keer geslagen, ditmaal op straat in de buurt van de universiteit.

Midden augustus werd u geslagen toen u aan het werk was in de tuin van uw dacha.

Een week later werd u opnieuw geslagen, waarbij u een trauma aan het hoofd opliep. Enkele dagen

later ging u opnieuw naar de politie. Ook ditmaal werd uw klacht geweigerd en het medisch attest dat u

bij had verscheurd.

Vanaf september, toen het schooljaar terug begonnen was, waren er verschillende pogingen om uw

kinderen op school te ontvoeren, hetgeen evenwel niet lukte.

Op 4 of 5 oktober was u ’s avonds onderweg naar huis samen met uw zoon toen vier personen

jullie benaderden. U werd door hen geslagen en ze trachtten uw zoon los te rukken. Omdat er

andere mensen naderden, vluchtten jullie belagers weg.

Hierop besloten u en uw vrouw om het land te verlaten.

Op 10 november 2012 vertrokken jullie met het vliegtuig vanuit Baku naar Kiev, Oekraïne. Een

vriend van u bracht u naar Chernovtsi, waar jullie ongeveer een week verbleven in afwachting van het

vervolg van de reis.

In de nacht van 19 op 20 november vertrokken jullie aan boord van een personenwagen naar België,

waar jullie aankwamen op 21 november en dezelfde dag nog asiel aanvroegen.

B. Motivering

U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten omwille van problemen met de vader van één

van uw studenten. Deze zou van u geëist hebben dat u zijn dochters examenresultaat zou aanpassen

zodat zij zou slagen voor uw vak.

Nadat u geweigerd had, werd u door hem onder druk gezet.

Zo kreeg u ten onrechte boetes opgelegd voor uw handelsactiviteiten; dwarsboomde hij de verdediging

van uw doctoraatsthesis; werd u een aantal keer geslagen; en waren er pogingen om uw kinderen te

ontvoeren. (CGVS d.d.15/03/2013, p.9-10)

Bij een eventuele terugkeer vreest u voor de veiligheid van uw kinderen. (CGVS, p.19)

Er dient eerst en vooral te worden opgemerkt dat uw problemen geen verband houden met één van

de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie, namelijk vervolging omwille van ras,

religie, nationaliteit, politieke opinie of het behoren tot een specifieke sociale groep.

Immers, uw problemen houden louter verband met uw werk als hoofddocent en zouden ingegeven zijn

door uw weigering om geen smeergeld aan te nemen in ruil voor het vervalsen van een

examenresultaat van een studente.

Het betreft hier met andere woorden een louter interpersoonlijk, werkgerelateerd conflict.

Evenmin kan u aannemelijk maken dat u omwille van één van de redenen zoals bepaald in de

Vluchtelingenconventie, noch om andere redenen niet op de bescherming van de autoriteiten zou

kunnen rekenen. U zou immers niet geholpen worden door de autoriteiten omwille van de machtspositie

van de vader van de studente. (CGVS, p.15-16)

Er dient daarnaast vastgesteld te worden dat u er niet in slaagt de door u verklaarde problemen en

vrees voor het leven, de vrijheid of de fysieke integriteit van u en uw gezin aannemelijk te maken.

Zo werden er tegenstrijdigheden werden vastgesteld tussen uw verklaringen en deze van

uw echtgenote.

U verklaarde dat u voor het eerst fysiek werd aangevallen op 31 mei 2012. (CGVS, p.10, 11)

Uw echtgenote daarentegen kon niet zeggen wanneer u voor het eerst geslagen werd. Zij ontkende

evenwel uitdrukkelijk dat het incident waarbij u gewond raakte op 31 mei de eerste keer zou zijn

geweest dat u geslagen werd. (S. – CGVS, p.5)

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid stelde uw echtgenote dat ze met haar verklaringen had

bedoeld dat u voor 31 mei enkel licht geslagen werd. Voorts wees zij er nog op dat zij gestresseerd was

in deze periode. (S. – CGVS, p.8)

Dit kan niet volstaan ter verklaring van de vastgestelde tegenstrijdigheid.

Uit uw verklaringen blijkt nergens dat u voor 31 mei reeds licht geslagen zou zijn. Daarnaast mag, zelfs

indien uw echtgenote stress zou hebben ervaren in de periode dat u problemen zou hebben gekend,

verwacht worden dat zij de kernelementen van uw vermeende problemen accuraat kan weergeven.

Voorts kunnen uw verklaringen en deze van uw vrouw over het aantal keren dat u geslagen zou

zijn bezwaarlijk consistent genoemd worden.
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Hiernaar gevraagd antwoordde u dat dit vier keer was. (CGVS, p.13) Echter, uit uw verdere verklaringen

blijkt dat u vijf keer geslagen zou zijn, namelijk één maal in mei, één maal in juni, twee maal in augustus

en een laatste keer in oktober 2012. (CGVS, p.10, 12, 13)

Daarenboven verklaarde u dat u uw echtgenote één keer niet vertelde dat u geslagen werd, met

name het incident dat plaatsvond nabij jullie dacha. (CGVS, p.13) Gelet op uw verklaringen, zou dit

betekenen dat uw echtgenote op de hoogte zou zijn van vier van de vijf incidenten waarbij u geslagen

werd.

Toen uw echtgenote echter gevraagd werd hoeveel keer u werd geslagen, antwoordde zij dat dit

“ongeveer vijf keer” was. (S. – CGVS, p.5) Zoals eerder reeds aangehaald, zou uw echtgenote slechts

op de hoogte kunnen zijn van vier in plaats van vijf aanvallen.

Hiermee geconfronteerd, stelde uw echtgenote enkel dat zij het niet wist, en dat zij had gezegd dat het

ongeveer vijf keer was.

Dit kan evenwel niet volstaan ter verklaring van de discrepantie tussen jullie beider verklaringen.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat van een asielzoeker, ook als deze asiel aanvraagt omwille van

de problemen van zijn of haar partner, verwacht kan worden dat hij of zij accurate verklaringen kan

afleggen aangaande kernelementen van het asielrelaas, zeker wanneer deze feiten zich in het recent

verleden hebben afgespeeld.

Daarenboven is het weinig aannemelijk te noemen dat uw echtgenote niet met zekerheid zou kunnen

aangeven hoe vaak u werd geslagen. Immers, uit haar verklaringen blijkt dat zij zeker wist dat u twee

maal naar het ziekenhuis moest voor verzorging nadat u was geslagen, met name in mei en eind

augustus. (S. – CGVS, p.5, 6) Dit zou overeenkomen met de eerste en vierde aanval uit

uw verklaringen.

Ook over het incident begin oktober bleek uw vrouw op de hoogte. (S. – CGVS, p.6)

Voorts was uw echtgenote volgens u op de hoogte van de tweede aanval (in juni) maar zou u haar niet

verteld hebben over het derde incident (in midden augustus). (CGVS, p.13)

Gelet op het geheel van jullie beider verklaringen mag dan ook aangenomen worden dat uw echtgenote

accurate verklaringen zou moeten kunnen afleggen over het aantal keren dat u geslagen werd.

Ten slotte waren jullie beider verklaringen op een belangrijk punt onaannemelijk vaag.

Met betrekking tot de pogingen van uw belagers om uw kinderen op school mee te nemen, kon u niet

zeggen hoe vaak dit gebeurd zou zijn, noch wanneer dit voor het eerst gebeurde. (CGVS, p.14) U kon

enkel zeggen dat het “meerdere keren” gebeurde en dat de eerste keer “in september” was, toen het

schooljaar terug begonnen was. (CGVS, p.14)

Ook uw echtgenote kon niet zeggen hoe vaak dit gebeurde, noch wanneer de eerste poging was. (S. –

CGVS, p.6)

Nochtans zouden de leraars jullie hierover aangesproken hebben en S. gevraagd hebben wat deze

onbekenden wilden. (CGVS, p.14; S. – CGVS, p.6)

Dat jullie over deze incidenten, de eerste waarbij jullie kinderen geviseerd werden - hetgeen een

ernstige escalatie zou hebben betekend van uw problemen – geen nauwkeurigere verklaringen kunnen

afleggen, is weinig aannemelijk te noemen indien zij werkelijk gebeurd zouden zijn, te meer daar het

zeer recente feiten (september 2012) betreft.

De bovenstaande tegenstrijdigheden, inconsistenties en vaagheden raken aan de kern van

uw asielrelaas, met name de fysieke aanvallen op u en de pogingen tot ontvoering van uw kinderen.

Bijgevolg wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op ernstige wijze ondermijnd.

Voorts dient opgemerkt te worden dat uw handelingen voor uw vertrek uit Azerbeidzjan bezwaarlijk

te rijmen vallen met de door u verklaarde vrees voor het leven, de vrijheid of de fysieke integriteit van u

en uw gezin.

Immers, hoewel de studente aan wie u slechte punten had gegeven volgens u over het algemeen een

slecht studente was (CGVS, p.9), verklaarde u nooit bij uw collega’s te hebben geïnformeerd of zij ook

dergelijke problemen kenden of gekend hadden met haar vader. (CGVS, p.17)

Bovendien kon u niet zeggen of personen hoger in de hiërarchie op de universiteit (decaan,

rector) misschien onder druk waren gezet door de vader van de studente (CGVS, p.17) en dit terwijl

uw problemen voortvloeiden uit pogingen van de vader om de punten van zijn dochter te laten

aanpassen, een zaak waarvan vermoed kan worden dat zij ook op andere manieren of via andere

personen opgelost zou kunnen worden.

Daarenboven zou u evenmin met uw oversten op de universiteit gesproken hebben over uw problemen.

Ter verklaring stelde u dat u “geen bewijs” had. Het valt echter moeilijk in te zien waarom een gebrek

aan bewijzen u zou verhinderen om (officieel of officieus) uw problemen aan te kaarten bij uw oversten,

te meer daar de oorzaak van uw problemen lag in uw werk als docent.

Bovendien kan erop gewezen worden dat u reeds eind mei 2012, i.e. nog tijdens het

academiejaar, fysieke verwondingen op zou hebben gelopen, dewelke mogelijk uw oversten zouden

hebben kunnen overtuigen.
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Gelet op de vaststelling dat uw problemen veroorzaakt werden door een conflict dat gelieerd zou zijn

aan uw werk, kan er ook niet zonder meer geloof gehecht worden aan uw verklaring als zouden uw

oversten niet kunnen zorgen voor een oplossing voor het conflict tussen u enerzijds en de studente en

haar vader anderzijds. (CGVS, p.18)

Ten slotte valt ook uw houding ten aanzien van de door u verklaarde problemen na uw vertrek

uit Azerbeidzjan geenszins te rijmen met een gegronde vrees voor uw leven, vrijheid of fysieke

integriteit.

Hoewel u aangaf dat uw problemen mogelijk opgelost zouden zijn geweest indien u (of iemand

anders) haar punten zou hebben veranderd, blijkt uit uw verklaringen dat u zou hebben nagelaten om

te informeren wat de actuele situatie van de studente aan wie u slechte punten had gegeven, is.

U kon niet zeggen of zij nog steeds aan de universiteit studeert, noch of men haar (slechte) punten

mogelijk alsnog had aangepast. (CGVS, p.18-19)

Gevraagd waarom u niet naar haar situatie informeerde, stelde u dat haar punten u niet meer

interesseren. (CGVS, p.19)

Een dergelijke houding valt echter geenszins te rijmen met een gegronde vrees voor uw leven, vrijheid

of fysieke integriteit. Immers, het waren net de slechte punten die u haar zou hebben gegeven, nota

bene voor één enkel examen, die aan de oorsprong van uw problemen zouden hebben gelegen.

Gelet op het voorgaande mag dan ook verwacht worden dat u zich zou informeren over de huidige

situatie van deze studente, te meer daar haar vader, getuige de problemen die u zou hebben gekend

(ernstige problemen zoals fysieke aanvallen, pogingen tot ontvoering van uw kinderen), zeer ver zou zijn

gegaan om haar resultaten te laten aanpassen.

Bijgevolg kan op basis van uw verklaringen niet besloten worden tot het bestaan in uw hoofde van

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

het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

De door u neergelegde documenten vermogen niet om bovenstaande vaststellingen te wijzigen.

De identiteitskaarten van u, uw echtgenote en uw oudste zoon, alsook uw rijbewijs bevatten

enkel persoonsgegevens die door mij niet in twijfel getrokken worden.

Uw diploma, dissertatie en academisch dossier tonen enkel aan dat u rechten studeerde en dat u aan

uw doctoraat werkte. Deze bevatten echter geen gegevens betreffende de problemen die u verklaart te

hebben gekend. Bovendien dient opgemerkt te worden dat de meest recente (gedateerde) documenten

dateren van 2007. Daar de door u voorgehouden problemen pas in 2012 begonnen, kunnen zij deze

geenszins op objectieve wijze staven.

Wat betreft uw werkboekje ten slotte, dient vooreerst opgemerkt te worden dat het hier een

onvolledige kopie betreft, waarbij enkel de eerste tien pagina’s gekopieerd werden. Bovendien kan bij

een kopie de authenticiteit van het document en de inhoud niet nagegaan worden. Wat er ook van zij, uit

de laatste vermelding blijkt enkel dat u in (het academiejaar) 2009-2010 werkte als hoofddocent. Gelet

op het feit dat de kopie onvolledig is, kan hieruit niet zonder meer besloten worden dat u ook in het

academiejaar 2011-2012 als hoofddocent werkte.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 26 april 2013 aan dat de commissaris-generaal zich voor zijn

weigeringsbeslissing baseert (zie het verzoekschrift, p. 3) op enkele “zogezegde” tegenstrijdigheden,

“terwijl de gelijkenissen die te vinden zijn in de verhoren van mijn verzoeker als mevrouw S. worden

genegeerd, minstens ten onrechte geminimaliseerd”.

Verzoeker stelt vast dat enkele tegenstrijdigheden worden opgesomd wat betreft het aantal keren dat hij

geslagen werd. Hij wijst er echter op dat -en verwijst hierbij naar de motieven in de beslissing- uit de

verklaringen van zijn echtgenote S. blijkt dat zij zeker wist dat verzoeker tweemaal naar het ziekenhuis

moest voor verzorging, met name in mei en eind augustus 2012, wat overeenkomt met volgens zijn

verklaringen de eerste en vierde aanval en dat zij over het incident begin oktober 2012 op de hoogte

was.
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Betreffende de vaststelling in de beslissing dat verzoeker zijn oversten niet op de hoogte bracht van zijn

problemen, voert hij aan dat, gelet op de positie van de vader van de studente die hij gebuisd had, te

zeer bevreesd was om hen in te lichten; ook is het volgens hem hoogst twijfelachtig dat zijn oversten zijn

problemen zouden kunnen oplossen, waardoor het nut voor hem om zijn problemen kenbaar te maken,

nihil zou zijn.

Het vastgesteld gebrek aan interesse in de huidige situatie van de bedoelde studente, verklaart

verzoeker door te stellen dat hij deze episode in zijn leven wil afsluiten en zich wil concentreren op het

uitbouwen van een nieuw leven in België.

Verzoeker besluit dat zijn verklaringen en die van zijn echtgenote consistent zijn en zijn feitenrelaas

bevestigen.

Betreffende de weigering tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus laat hij gelden dat er

wel degelijk een ernstige dreiging in zijn land van herkomst heerst.

Verzoeker voert aan dat op het moment dat hij de studente buisde, haar vader politiecommissaris was in

Baku en kabinetsmedewerker van de Minister van Transport van Azerbeidzjan. Volgens verzoeker hoeft

het dan ook geen betoog dat deze man een machtspositie heeft om hem te bedreigen, fysiek aan te

vallen en zelfs zijn gezin aan te vallen zonder dat de autoriteiten hiertegen iets konden ondernemen.

Volgens verzoeker toont deze machtspositie duidelijk aan dat hij recht heeft op subsidiaire bescherming.

Verzoeker vraagt de Raad de bestreden beslissing te hervormen en van hem de vluchtelingenstatus in

de zin van artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag te erkennen; in subsidiaire orde vraagt

verzoeker dat hem minstens subsidiaire bescherming wordt toegekend.

2.1.2. Stukken

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een attest van 9 april 2013 van het OCMW te Lokeren waarin

vermeld wordt dat hij materiële hulp geniet, een afschrift van het sociaal onderzoek naar verzoeker,

uitgevoerd op 2 april 2013, alsook zijn attest van immatriculatie.

Ter terechtzitting legt verzoeker een oproepingsbrief met betrekking tot een onderzoek van een

strafzaak door de politie van Narimanov met een beëdigde vertaling, neer.

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.
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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

Verzoeker verklaart zijn land van herkomst te hebben verlaten omwille van problemen met de vader van

één van zijn studenten die van hem eiste dat hij zijn dochters examenresultaat positief aanpaste.

Na zijn weigering in te gaan op deze vraag, werd, werd verzoeker door hem onder druk gezet. Zo kreeg

hij ten onrechte boetes opgelegd voor zijn handelsactiviteiten, dwarsboomde de vader de verdediging

van zijn doctoraatsthesis, werd hij een aantal keer geslagen en waren er pogingen om zijn kinderen te

ontvoeren (zie het verhoorverslag van 15 maart 2013, p. 9,10)

Bij een eventuele terugkeer vreest verzoeker ook voor de veiligheid van zijn kinderen (zie p. 19).

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

van de vreemdelingenwet, aannemelijk te maken.

Er dient eerst en vooral te worden opgemerkt dat de problemen van verzoeker geen verband houden

met één van de criteria zoals bepaald in het Vluchtelingenverdrag, namelijk vervolging omwille van ras,

religie, nationaliteit, politieke opinie of het behoren tot een specifieke sociale groep.

Immers, houden de problemen waarvan verzoeker gewag maakt, louter verband met zijn werk als

docent en blijken ingegeven te zijn door zijn weigering om smeergeld aan te nemen in ruil voor het beter

examenresultaat van een studente.

Het betreft hier met andere woorden een louter interpersoonlijk, werk gerelateerd conflict.

Evenmin kan verzoeker aannemelijk maken dat hij omwille van één van de redenen zoals bepaald in het

Vluchtelingenverdrag, noch om andere redenen, niet op de bescherming van de autoriteiten kan

rekenen.

Verzoeker verklaart immers niet geholpen worden door de autoriteiten omwille van de machtspositie van

de vader van bedoelde studente (zie p.15-16).

Daarnaast stelt de Raad nog bepaalde elementen vast die de door verzoeker verklaarde problemen en

zijn vrees voor het leven, de vrijheid of de fysieke integriteit van zichzelf en zijn gezin, geenszins

aannemelijk maken.

Zo werden er tegenstrijdigheden werden vastgesteld tussen de verklaringen van verzoeker en deze van

zijn echtgenote.

Verzoeker verklaarde immers dat hij voor het eerst fysiek werd aangevallen op 31 mei 2012 (zie p.10,

11).

Zijn echtgenote daarentegen kon niet zeggen wanneer hij voor het eerst geslagen werd. Zij ontkende

evenwel uitdrukkelijk dat het incident waarbij hij gewond raakte op 31 mei de eerste keer was dat

hij geslagen werd (zie haar verhoorverslag van 15 maart 2013, p. 5).

Na confrontatie met deze tegenstrijdigheid stelde zijn echtgenote dat zij had bedoeld dat hij vóór 31 mei

enkel “licht geslagen” werd. Voorts wees zij er nog op dat zij gestresseerd was in deze periode (zie p. 8)

Deze uitleg volstaat niet.

Uit verzoekers verklaringen blijkt immers nergens dat hij vóór 31 mei “licht geslagen” zou zijn. Daarnaast

kan, zelfs indien zijn echtgenote in die periode gestresseerd zou zijn geweest, in redelijkheid verwacht

worden dat zij de kernelementen van hun problemen nog precies kan weergeven; het gaat hier niet om

details maar om zaken die bijgedragen hebben tot het besluit om het land te ontvluchten.

Voorts kunnen de verklaringen van verzoeker en deze van zijn vrouw over het aantal keren dat hij

geagresseerd werd, ook niet consistent genoemd worden.

Hierover ondervraagd antwoordde verzoeker dat dit vier keer was (zie p.13). Echter, uit zijn verdere

verklaringen blijkt dat hij vijf keer geslagen werd, namelijk één maal in mei, één maal in juni, twee maal

in augustus en een laatste keer in oktober 2012 (zie p.10, 12, 13).

Daarenboven verklaarde verzoeker dat hij zijn echtgenote één keer niet vertelde dat hij geslagen was,

met name het incident dat plaatsvond nabij hun dacha (zie p.13).

Gelet op deze verklaringen, zou dit betekenen dat zijn echtgenote op de hoogte zou zijn van vier van de

vijf incidenten. Toen haar echter gevraagd werd hoeveel keer verzoeker werd geslagen, antwoordde zij

dat dit “ongeveer vijf keer” was (zie p. 5).
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Zoals eerder reeds aangehaald, kon zijn echtgenote slechts op de hoogte zijn van vier in plaats van vijf

aanvallen.

Hiermee geconfronteerd, stelde de vrouw van verzoeker enkel dat zij het niet precies meer wist, en dat

zij had gezegd dat het ongeveer vijf keer was.

Dit kan evenwel niet volstaan ter verklaring van het verschil in de verklaringen.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat van een asielzoeker, ook als deze asiel aanvraagt omwille van

de problemen van zijn of haar partner, verwacht kan worden dat hij of zij accurate verklaringen kan

afleggen aangaande kernelementen van het asielrelaas, zeker wanneer deze feiten zich in het recent

verleden hebben afgespeeld.

Daarenboven is het weinig aannemelijk te noemen dat de echtgenote van verzoeker niet met

zekerheid zou kunnen aangeven hoe vaak haar man verzoeker precies werd geslagen. Immers, uit haar

verklaringen blijkt dat zij zeker wist dat hij tweemaal naar het ziekenhuis moest voor verzorging nadat hij

was geslagen, met name in mei en eind augustus (zie p. 5, 6).

Dit zou overeenkomen met de eerste en vierde aanval uit verzoekers eigen verklaringen.

Ook over het incident begin oktober bleek zijn vrouw op de hoogte (zie p.6).

Voorts was zij volgens verzoeker op de hoogte van de tweede aanval (in juni) maar zou verzoeker

haar niet verteld hebben over het derde incident, in midden augustus (zie p.13).

Waar verzoeker er in zijn verzoekschrift op wijst dat deze verklaringen gelijkenissen vertonen met de

verklaringen die hij heeft afgelegd, met name dat zijn echtgenote op de hoogte was van vier aanvallen,

antwoordt de Raad dat dit de tegenstrijdigheden niet tenietdoet. Indien de voorgehouden feiten zich

werkelijk hadden voorgedaan, mag verwacht worden dat de echtgenote van verzoekster met precisie

kan vertellen hoeveel incidenten er waren, en wanneer die plaatsvonden. Van een asielzoeker kan

immers verwacht worden dat hij belangrijke gebeurtenissen naar plaats en tijd kan situeren, zeker

degene die aanleiding hebben gegeven tot zijn vlucht, vermits kan verwacht worden dat deze

gebeurtenissen, ongeacht de traumatische ervaring, in het geheugen gegrift zouden staan zo ze zich in

werkelijkheid voorgedaan zouden hebben (RvV, nr. 30 915 van 1 september 2009).

Ten slotte waren de verklaringen van verzoeker en van zijn echtgenote op een belangrijk punt

onaannemelijk vaag.

Met betrekking tot de pogingen van zijn belagers om zijn kinderen op school te ontvoeren, kon

verzoeker niet zeggen hoe vaak dit gebeurd zou zijn, noch wanneer dit voor het eerst gebeurde (zie p.

14). Hij kon enkel zeggen dat het “meerdere keren” gebeurde en dat de eerste keer “in september” was,

toen het schooljaar terug begonnen was (zie p. 14).

Ook zijn vrouw kon niet zeggen hoe vaak dit gebeurde, noch wanneer de eerste poging plaatsvond (zie

p.6). Nochtans zouden de leraars hen hierover aangesproken hebben (zie p. 14) en aan de vader

gevraagd hebben wat deze onbekenden wilden (zie p. 6).

Dat ze over deze incidenten, de eerste waarbij hun kinderen geviseerd werden -hetgeen een ernstige

escalatie zou betekenen van hun problemen- geen meer nauwkeurige verklaringen kunnen afleggen, is

weinig aannemelijk te noemen indien deze werkelijk zouden zijn voorgevallen, te meer daar het zeer

recente feiten van september 2012, betreft.

De bovenstaande tegenstrijdigheden, inconsistenties en vaagheden raken aan de kern van het

asielrelaas, met name de fysieke aanvallen op verzoeker en de pogingen tot ontvoering van hun

kinderen. Bijgevolg wordt de geloofwaardigheid van hun asielrelaas zwaar aangetast.

Voorts dient opgemerkt te worden dat verzoekers handelingen vóór zijn vertrek uit zijn land bezwaarlijk

te rijmen vallen met de door hem verklaarde vrees voor het leven, de vrijheid of de fysieke integriteit van

zichzelf en zijn gezin.

Immers hoewel de studente die een zwak examen had afgelegd, volgens verzoeker over het algemeen

een slecht studente was (zie p. 9), verklaarde hij nooit bij zijn collega’s te hebben geïnformeerd of zij

ook dergelijke problemen kenden of gekend hadden met haar vader (zie p.17). Bovendien kon

verzoeker ook niet zeggen of personen hoger in de hiërarchie op de universiteit (decaan,

rector) misschien ook onder druk waren gezet door de vader van de studente (zie p.17) en dit terwijl

zijn problemen voortvloeiden uit pogingen van de vader om de punten van zijn dochter te laten

aanpassen, een zaak is waarvan vermoed kan worden dat zij ook op andere manieren of via andere

personen opgelost zou kunnen worden.

Daarenboven blijkt dat verzoeker evenmin met zijn oversten op de universiteit heeft gesproken over zijn

problemen; ter verklaring stelde hij dat hij “geen bewijs” had van het incident.
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Het valt echter moeilijk in te zien waarom een gebrek aan bewijzen verzoeker zou verhinderen om zijn

problemen aan te kaarten bij zijn oversten, te meer daar de oorzaak van zijn problemen lag in zijn werk

als docent.

Bovendien kan erop gewezen worden dat verzoeker reeds eind mei 2012, i.e. nog tijdens het

academiejaar, fysieke verwondingen op zou hebben opgelopen, dewelke mogelijk zijn oversten zouden

hebben kunnen overtuigen.

Gelet op de vaststelling dat zijn problemen veroorzaakt werden door een conflict dat gelieerd is aan zijn

werk, kan er ook niet zomaar geloof gehecht worden aan zijn verklaring -welke hij bij verzoekschrift

herhaalt- dat zijn oversten niet kunnen zorgen voor een oplossing voor het conflict tussen verzoeker

enerzijds en de studente en haar vader anderzijds (zie p.18).

Ook de stelling in het verzoekschrift dat verzoeker, gelet op de positie van de vader van de studente, te

bevreesd was om zijn oversten in te lichten, wordt door de Raad niet aangenomen.

De Raad stelt dienaangaande immers vast dat verzoeker zich tot tweemaal toe heeft gericht tot de

politie om een klacht in te dienen (zie p. 15), terwijl hij in zijn verzoekschrift aangeeft dat de vader van

de studente, politiecommissaris was te Baku.

Dat verzoeker omwille van zijn vrees voor de vader van de studente, zijn eigen oversten niet durfde in te

lichten, die mogelijks dezelfde problemen ondervonden, doch wel bij de politie klacht durfde indienen,

doet verder afbreuk aan zijn geloofwaardigheid.

Ten slotte valt ook de houding van verzoekers ten aanzien van de door hem verklaarde problemen na

zijn vertrek uit zijn land, niet te rijmen met een vrees voor zijn leven, vrijheid of fysieke integriteit.

Hoewel hij aangaf dat zijn problemen mogelijk opgelost zouden zijn geweest indien hij of iemand

anders haar punten zou hebben veranderd, blijkt uit zijn verklaringen dat hij heeft nagelaten om

te informeren wat de actuele situatie van bedoelde studente is.

Verzoeker kon niet zeggen of zij nog steeds aan de universiteit studeert, noch of men haar zwakke

resultaat mogelijk alsnog had aangepast (zie p.18,19). Op de vraag waarom hij niet naar haar situatie

had geïnformeerd, antwoordde hij dat haar punten hem niet meer interesseerden (zie p.19). Deze

houding gaat in tegen zijn voorgehouden vrees; het was net zijn beoordeling die aan de oorsprong van

zijn problemen lagen.

Gelet op het voorgaande mag dan ook in redelijkheid verwacht worden dat verzoeker zich zou

geïnformeerd hebben, te meer daar haar vader zeer ver is gegaan, met name fysieke aanvallen op zijn

persoon en pogingen tot ontvoering van zijn kinderen, om haar resultaten te laten aanpassen.

Zijn verklaring in het verzoekschrift dat hij deze episode in zijn leven wil afsluiten en zich wil

concentreren op een nieuw leven in België, is een nietszeggende algemeenheid.

De Raad is van mening dat van een persoon, i.c. een hoofddocent, die zijn land van herkomst is

ontvlucht en zijn academische carrière heeft laten schieten, omwille van bepaalde problemen in verband

met zijn lesopdracht, enige interesse mag worden verwacht in de evolutie van deze problemen.

Het blijkt dat verzoeker dienaangaande een manifest gebrek aan interesse aan de dag heeft gelegd wat

zijn geloofwaardigheid ondermijnt.

De door verzoeker neergelegde documenten op het Commissariaat-generaal vermogen zijn

geloofwaardigheid niet te herstellen.

De identiteitskaarten van verzoeker, zijn echtgenote en zijn oudste zoon, alsook zijn rijbewijs bevatten

enkel persoonsgegevens die niet in twijfel getrokken worden.

Zijn diploma, dissertatie en academisch dossier tonen enkel aan dat hij rechten studeerde en dat hij aan

zijn doctoraat werkte maar bevatten geen gegevens betreffende zijn voorgehouden problemen.

Verzoeker legde van zijn werkboekje enkel een fotokopie voor van eerste tien pagina’s. Uit de

laatste vermelding blijkt enkel dat verzoeker in het academiejaar 2009-2010 werkte als hoofddocent;

gelet op het feit dat de kopie onvolledig is, kan hieruit niet zonder meer besloten worden dat hij ook in

het academiejaar 2011-2012 als hoofddocent werkte. Hoe dan ook hecht de Raad geen bewijswaarde

aan fotokopieën gezien deze door knip- en plakwerk gemakkelijk te vervalsen zijn (RvS 24 maart 2005,

nr. 142.624, X; RvS 25 juni 2004, nr. 133.135, X).

Het attest van het OCMW te Lokeren van 9 april 2013 waarin vermeld staat dat verzoeker materiële hulp

geniet, het afschrift van het sociaal onderzoek uitgevoerd op 2 april 2013, alsook het attest van

immatriculatie dat verzoeker ter terechtzitting bijbrengt, zijn niet dienstig bij het onderzoek van zijn

asielaanvraag.

De oproepingsbrief die verzoeker ter zitting neerlegt, betreft ook een fotokopie, waaraan de Raad geen

bewijswaarde hecht (zie hoger).
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Ook is volgens de Raad het papier van de oproepingsbrief en het papier waarop de vertaling is gesteld,

van dezelfde papiersoort; ook springt in het oog dat het lettertype van de twee stukken hetzelfde is.

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

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

12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

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

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

Verzoeker voert aan dat de vader van de studente politiecommissaris was te Baku en ook

kabinetsmedewerker van de Minister van Transport van Azerbeidzjan.

Gelet op deze machtspositie kan hij volgens verzoeker hem bedreigen, hem en zelfs zijn gezin

aanvallen zonder dat de autoriteiten van zijn land iets kunnen ondernemen. Derhalve meent verzoeker

dat hij minstens in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Een ongeloofwaardig relaas kan echter 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. Verzoeker brengt

geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de zin van voormelde

wetsbepalingen.

Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in

geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad over algemeen

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

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

toegekend.

2.2.5. Besluit

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

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

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


