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nr. 106 381 van 5 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 14 maart 2013

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

staatlozen van 14 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 17 april 2013 met refertenummer

X.

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 advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché C. MISSEGHERS, 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 verklaart een Azerisch staatsburger te zijn van Azerische origine wonende te Sumgait (Azerbeidzjan).

Uw problemen begonnen op 31 januari 2008 toen u deelnam aan een

herdenkingsplechtigheid/betoging ter nagedachtenis van voormalig president Amin Rasulzade.

Deze betoging werd gehouden op het Fisuliplein te Baku. U was er aanwezig met de Organisatie voor

Jongeren waarvan u sinds 2006 lid bent.
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U kwam in aanvaring met de politie toen een politieagent een bejaarde vrouw wegduwde. Hij

vertelde haar dat zij beter thuis was gebleven in plaats van deel te nemen aan deze betoging. U vertelde

deze politieagent dat hij bejaarden niet mocht wegduwen en dat deze vrouw zijn zus of moeder had

kunnen zijn. Dit leidde tot een gevecht met de politie. U sloeg één van de politieagenten en hij viel neer.

Later overleed deze politieagent in het ziekenhuis aan een hartaanval.

Uzelf had een verwonding aan de wervelkolom en de wenkbrauw, een blauw oog, blauwe plekken, een

gebroken neus en rib. U werd gebracht naar het buitenverblijf van uw oom. Hierna bracht uw oom u

naar de privékliniek van zijn vrienden.

Daar verkreeg u de eerste zorgen. U werd diezelfde dag vervoerd naar Dagestan in een ziekenwagen.

U verbleef er drie maanden bij een bevriend koppel van uw oom. Zij zijn beiden arts en u werd er

verzorgd.

U kende geen verdere problemen met de Azerische autoriteiten na uw vertrek uit Azerbeidzjan.

Later vernam uw oom dat de Azerische politie te weten was gekomen dat u in Dagestan verbleef en

daarom nam hij u mee naar Krasnoyarsk (Rusland). Uw oom kwam dit te weten via uw moeder, die het

op haar beurt vernam van wijkagent A. Om deze reden verhuisde u naar Krasnoyarsk waar u ongeveer

zeven maanden verbleef en vervolgens ging u naar Tjumen (Rusland), waar u verbleef tot juli 2010.

U besloot te vertrekken uit Tjumen nadat uw tante, die in België woont, haar man verloor.

Haar man werd door de Belgische politie geslagen en overleed hierna aan een hartaanval. Uw tante

was in een slechte psychologische toestand en bovendien heeft zij geen kinderen.

U vertrok dus naar België niet alleen omwille van uw persoonlijke problemen met de autoriteiten maar

ook om uw tante te helpen.

De problemen die uw overleden oom meemaakte staan los van uw problemen.

U verliet de Russische Federatie vanuit Moskou op 27 juli 2010. U reisde via Minsk en Polen

onder begeleiding van een smokkelaar. U werd in Minsk en in Polen gecontroleerd op identiteit en kreeg

hierbij geen problemen. U reisde onder uw eigen persoonsgegevens maar met een Russisch paspoort.

Dit paspoort werd na uw aankomst in België terug meegenomen door uw smokkelaar.

In de week van 28 januari 2013 ontving u, hier in België, een convocatie die werd afgegeven bij u

thuis in Sumgait. Deze convocatie ontving u van een persoon die reisde van Azerbeidzjan naar België.

Deze persoon gaf de convocatie aan uw tante en vervolgens gaf zij het aan u.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten neer: een inschrijvingsformulier

voor een taalcursus Nederlands, twee arbeidsovereenkomsten (05.09.2012 en 30.04.2012), een attest

van regelmatige deelname aan de cursus maatschappelijke integratie, een kopie van de overlijdensakte

van uw oom s. S., een brief van uw werkgever (06.11.2012), een kopie van uw geboorteakte, uw

vluchtelingenkaart en een kopie van uw domiciliëringsbewijs, een kopie van uw identiteitskaart,

een kopie van uw militair boekje, een opsporingsmandaat en bijhorende vertaling, de vertaling van een

brief waarin u uw asielmotieven uiteenzet, een kopie van een notariële akte ter authentificatie van

de handtekening van D. A.G., een convocatie van 1 februari 2008 en bijhorende vertaling en

een convocatie van 12 april 2012.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst hebt ontvlucht naar aanleiding van de

problemen die u kreeg met de politie.

U wordt namelijk gezocht door de Azerische politie en Interpol wegens de moord op een politieagent.

(CGVS I, p. 4, 6, 8, 10, 11, 12; CGVS II, p. 8).

U kwam ook naar België om voor uw tante te zorgen (CGVS I, p. 8; CGVS II, p. 10).

U vreest bij een terugkeer naar Azerbeidzjan opgesloten of gearresteerd te worden (CGVS II, p. 12).

Na nader onderzoek van de door u aangehaalde elementen stel ik vast dat ik u noch de status

van vluchteling noch de subsidiaire beschermingsstatus kan toekennen aangezien de geloofwaardigheid

van uw asielrelaas ondermijnd wordt door inconsistente en vage verklaringen en een gebrek aan

interesse en initiatief om meer te weten te komen over de incidenten/gebeurtenissen die plaatsvonden

naar aanleiding van de betoging van 31 januari 2008.

Vooreerst was u vaag over elementen die de kern van uw asielrelaas behelzen.

Zo kon u merkwaardig genoeg niet vertellen wat de naam is van de agent die overleed aan een

hartaanval. Noch hebt u getracht van dit te weten te komen (CGVS II, p. 8-9).

Aangezien u wordt beschuldigd deze persoon te hebben vermoord kan er minstens van u verwacht

worden dat u enige poging onderneemt om meer te weten te komen over deze politieagent, te meer u

deze informatie kunt bekomen via de wijkagent A. die voordien al informatie doorspeelde aan uw

moeder en oom (CGVS II, p. 9).

U stelde bovendien ook dat over het incident op 31 januari 2008 gehoor werd gegeven in de media.

Reden te meer om deze informatie te bekomen.
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U stelde dat u na 31 januari 2008 al was vertrokken en dus niet weet wat er gebeurde na uw vertrek

(CGVS II, p. 7).

U verklaarde ook dat vele burgers –waaronder ook studenten werden aangehouden op de betoging van

31 januari 2008.

Opmerkelijk genoeg kon u niet aangeven hoe deze arrestaties afliepen.

U stelde dat u al weg was op dat moment en u niet had getracht om meer te weten te komen (CGVS II,

p. 7).

Er kan verwacht worden dat u meer te weten komt over de aanhoudingen van 31 januari 2008, niet

alleen via de media, maar ook via de studentenorganisatie (‘Organisatie voor Jongeren’) waar u

verklaarde deel van uit te maken en waarvan de leden ook aanwezig waren op de betoging (CGVS II, p.

6-7).

Noch weet u of uw naam werd vermeld in de media naar aanleiding van de incidenten van 31 januari

2008.

U stelde dat u hierover niets aan niemand had gevraagd, ook niet aan uw familie. U weet alleen dat de

politie bij u thuis een convocatie heeft afgegeven (CGVS II, p. 8).

Dit gebrek aan initiatief om meer te weten te komen over de persoon die aan de basis ligt van uw

asielrelaas, over uw eigen eventuele verschijning in de media en het lot van de personen die problemen

kenden op deze betoging ondermijnt dan ook de geloofwaardigheid van uw relaas.

Ter staving van uw asielrelaas legde u twee convocaties neer.

Er kan om onderstaande redenen echter getwijfeld worden aan de authenticiteit ervan. In geen van

beide convocaties wordt vermeld aangaande welke zaak, of om welke reden u moet verschijnen. Noch

wordt de hoofding van de uitgevende instantie vermeld met adres, benaming en contactgegevens.

Bovendien werd merkwaardig genoeg op beide convocaties de datum van uitgifte aangepast. Op de

convocatie van 12.04.2012 kan duidelijk onder het jaartal 2012 het jaartal 199- worden gelezen.

Hiermee geconfronteerd stelde u dat dat normaal is, u het niet weet en u had meegenomen wat u had

(CGVS II, p. 3).

Op deze zelfde convocatie (12.04.2012) werd ook een verschil in schrijfwijze van de naam van de

rechercheur bij wie u zich diende te begeven vastgesteld. Zo is het opmerkelijk dat rechercheur Z. ‘Ku.’

onderaan dezelfde convocatie ook wordt vermeld als rechercheur Z. ‘Ki’.

Ook op de convocatie van 01.02.2008 kan men duidelijk onder het jaartal 2008 het jaartal 199- lezen.

Toen u werd geconfronteerd met het feit dat de datum ook op deze convocatie werd aangepast,

antwoordde u dat u normaal gezien elk jaar wordt opgeroepen en dat er misschien een nieuwe

convocatie zal verschijnen in 2013. U bent evenwel niet zeker want uw zaak is nog steeds lopende

(CGVS II, p. 3-4).

Dit inconsistente antwoord overtuigt echter niet.

Bijgevolg ontstaat het vermoeden dat deze convocaties voorgedrukte convocaties uit de jaren 1990

betreffen en dus vervalst zijn. Bijgevolg ondermijnen ze dan ook verder de geloofwaardigheid van uw

relaas.

Wat betreft uw verklaarde vervolging door Interpol dient opgemerkt te worden dat u reisde onder

uw eigen identiteit en u werd bovendien gecontroleerd op identiteit in Minsk (Belarus) en in Polen

(CGVS I, p. 7, 8; CG II p. 4).

Het feit dat u reisde onder uw eigen persoonsgegevens zonder praktische afspraken te maken met uw

smokkelaar omtrent eventuele identiteitscontroles (CGVS I, p. 8; CGVS II, p. 4) valt niet te verzoenen

met uw beweerde vrees voor vervolging.

Het is zeer merkwaardig dat een persoon die geseind staat bij Interpol zomaar zou reizen onder zijn

eigen identiteit zonder specifieke voorzorgen te nemen.

Ook in België leidt u een openbaar leven; u tekende namelijk een arbeidsovereenkomst, u werkt, volgt

cursussen en u staat geregistreerd in het rijksregister (CGVS I, p. 12-13). Bovendien hebt u een profiel

aangemaakt op het Russische sociale netwerk Odnoklassniki (‘Klasgenoten’) waarop niet alleen uw foto

maar ook de vermelding van uw verblijfplaats (Antwerpen) en geboortedatum te zien valt. Door deze

attitude valt het niet aannemelijk te noemen dat u vreest gearresteerd te worden door Interpol, noch

vervolgd te worden door de Azerische autoriteiten.

Ook het feit dat u in 2009, en dus na het begin van uw problemen met de Azerische instanties,

nog officiële documenten zou uitgereikt krijgen in Azerbeidzjan doet vragen rijzen over de

geloofwaardigheid van uw beweerde vervolgingsproblemen.

Uw moeder verkreeg uw vluchtelingenkaart uitgereikt door de burgerlijke stand van de regio Gubadli en

ook een domiciliëringsbewijs uitgereikt door de ‘Uitvoerende Macht van de Regio Gubadli’, beide

officiële instanties in Azerbeidzjan.

Het feit dat uw moeder deze documenten afhaalde, verandert niets aan deze vaststelling. De uitgereikte

documenten staan immers op uw naam (CGVS II, p. 11).



RvV X - Pagina 4

Deze vaststelling geldt trouwens ook voor uw geboorteakte die werd uitgereikt op 8 april 2010 in de

regio Gubadli op het ogenblik dat u verklaarde ondergedoken te leven in Rusland (CGVS II, p. 9-10).

Het feit dat u zich persoonlijk presenteerde voor de Azerische autoriteiten voor het bekomen van uw

geboorteakte, of iemand anders dat in uw plaats liet doen, ondermijnt de ernst van uw beweerde vrees

voor deze autoriteiten op ernstige wijze.

Aangaande uw reisroute verklaarde u met de trein vanuit Moskou naar België te hebben gereisd via Wit-

Rusland, Polen en Duitsland. U reisde met een vals Russisch paspoort onder uw

eigen persoonsgegevens (CGVS I, p. 5, 6, 7; CGVS II, p. 4).

U weet niet welk type visum in uw paspoort zat noch weet u of desbetreffend paspoort een

internationaal paspoort was. U hebt evenmin praktische afspraken gemaakt met uw smokkelaar over

wat u zou moeten zeggen tijdens mogelijke identiteitscontroles die u zou tegenkomen aan de

buitengrens van de Europese Unie (CGVS I, p. 7, 8).

Gezien de strenge identiteitscontroles die plaatsvinden op de trein in Polen aan de buitengrens van

de Europese Unie waarbij de kans bestaat om grondig ondervraagd te worden over

identiteit, reisdocumenten en reisbedoelingen (zie informatie bijgevoegd aan het administratieve

dossier), is het weinig aannemelijk dat u zo weinig op de hoogte bent van het identiteitsdocument

waarmee u reisde.

Ook legde u dit paspoort niet neer. U stelde namelijk dat u dit document teruggaf aan uw smokkelaar

na aankomst in België. Uw smokkelaar vertelde u immers dat u het niet langer nodig had (CGVS II, p.

4).

Bijgevolg rijst het vermoeden dat u uw Azerisch internationaal paspoort, waarvan u verklaarde er geen

te hebben (CGVS II, p. 4), bewust achterhoudt, om zo de informatie omtrent de omstandigheden van

uw reis die van belang kunnen zijn voor de appreciatie van uw vrees (moment van vlucht,

uitreiking documenten, reisweg, vervoermiddel), hetzij andere informatie verborgen te houden voor de

Belgische asielinstanties.

Hierdoor wordt tevens uw algehele geloofwaardigheid aangetast.

Op basis van bovenstaande vaststellingen oordeelt het Commissariaat-generaal dat u er niet in

slaagt uw vrees voor vervolging zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming aan te tonen ten

opzichte van uw land van herkomst.

Wat betreft de in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten dient te worden

opgemerkt dat het inschrijvingsformulier voor een taalcursus Nederlands, de twee

arbeidsovereenkomsten (05.09.2012 en 30.04.2012), het attest van regelmatige deelname aan de

cursus maatschappelijke integratie, de kopie van uw identiteitskaart en de kopie van uw militair boekje,

enkel persoons-, opleidingsgegevens en ook gegevens over uw tewerkstelling bevatten die hier niet

betwist worden. Bijgevolg veranderen deze documenten niets aan bovenstaande appreciatie.

Wat betreft het opsporingsmandaat dient te worden opgemerkt dat met het blote oog te zien is dat dit

document een ingescande kleurenkopie is. Bovendien werd dit document, opmerkelijk genoeg, enkel

opgesteld in het Russisch terwijl u stelde door de Azerische autoriteiten te worden gezocht.

Over de brief die u schreef, ter staving van uw asielmotieven, dient opgemerkt te worden dat dit

document het ongeloofwaardige karakter van uw asielrelaas niet kan herstellen. Het feit dat u door de

autoriteiten zou gezocht worden werd reeds hoger ondermijnd.

Over de kopie van de notariële akte kon u zelf niet aangeven waarom dit document van belang zou zijn

in uw asieldossier, bijgevolg kan ook dit document geen ander licht werpen op bovenstaande

appreciatie.

De problemen die uw oom S. S. meemaakte zijn niet verbonden aan uw eigen problemen.

De brief van uw werkgever (06.11.2012) toont enkel aan dat u in België werkzaam bent in een

cateringfirma.

Bijgevolg zijn de kopie van de overlijdensakte van uw oom en de brief van uw werkgever niet relevant in

de beoordeling van uw asieldossier.

De kopie van uw geboorteakte, de convocaties, uw vluchtelingenkaart en de kopie van uw

domiciliëringsbewijs werden hoger besproken.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 14 maart 2013 een schending aan van artikel 1, A (2) van het

Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951

en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag); van artikel 3 van het Europees

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM); van de

artikelen 48/4 en 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet); van de

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

bestuurshandelingen, een schending van de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van

behoorlijk bestuur, meer bepaald de zorgvuldigheids- en motiveringsverplichting.

Verzoeker stelt vast dat de commissaris-generaal geen geloof hecht aan zijn asielrelaas, hoewel hij tal

van bewijsstukken bijbrengt welke volgens hem zijn asielrelaas op afdoende wijze staven.

Hij laat gelden dat de commissaris-generaal onvoldoende heeft geargumenteerd waarom met deze

stukken geen rekening werd gehouden bij de beoordeling van zijn relaas. Hij stelt ook dat de

commissaris-generaal nagelaten heeft een objectief authenticiteitsonderzoek in te stellen naar de

neergelegde convocaties en het aanhoudingsmandaat.

Volgens verzoeker is er duidelijk sprake van een manifeste beoordelingsfout, van een schending van de

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

bestuurshandelingen, alsook van de zorgvuldigheids-en motiveringsplicht, gezien de commissaris-

generaal zijn asielaanvraag niet op een ernstige manier heeft onderzocht.

Verzoeker voert aan dat hij wél degelijk een gegronde vrees voor vervolging, zoals omschreven in

artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag en in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, koestert.

Hij herhaalt kort zijn asielrelaas, m. n. dat hij wordt gezocht door de Azerische politie en Interpol voor de

moord op een politieagent tijdens een betoging te Baku. Hij stelt dat hij als lid van de “Organisatie voor

Jongeren”, in zijn land van herkomst niet kan rekenen op een eerlijk proces en op de bescherming van

zijn autoriteiten, “gelet op de (alomtegenwoordige) corruptie van het gerecht, de arbitraire arrestaties en

gewelddadige opsluitingen en de massale schendingen van de rechten van de politieke opposanten”

(zie het verzoekschrift, p. 2).

Verzoeker verwijst hierbij naar een passus uit het rapport “Human rights reports Azerbaijan 2011” van

het US State Department, Bureau of Democracy, human rights and labor.

Verzoeker voert aan dat de commissaris-generaal bij de beoordeling van zijn vrees voor vervolging bij

een terugkeer naar zijn land, nagelaten heeft rekening te houden met voormelde elementen.

Verzoeker herhaalt dat er duidelijk sprake is van een schending van de zorgvuldigheids- en

motiveringsplicht, gezien de commissaris-generaal zijn aanvraag niet op een ernstige manier zou

hebben onderzocht.

Verzoeker voert nog aan dat hij in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst minstens een ernstig

risico op reële schade loopt, met name de doodstraf “of de uitvoering ervan” (zie het verzoekschrift, p.

3), ofwel mensonterende en vernederende behandelingen of straffen omwille van de ernstige

mensenrechtenschendingen, vooral deze van de politieke opposanten.

Verzoeker stelt dat hij aldus in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus en herhaalt dat

de commissaris-generaal de bestreden beslissing niet afdoende motiveerde, de zorgvuldigheidsplicht

schond en een manifeste beoordelingsfout beging.

Hij besluit dat de schending van artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag, artikel 3 EVRM en

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet afdoende bewezen is.

Verzoeker vraagt de Raad de bestreden beslissing te hervormen en van hem alsnog de

vluchtelingenstatus te erkennen, minstens hem de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

In ondergeschikte orde vraagt verzoeker de bestreden beslissing te vernietigen en aan de commissaris-

generaal bijkomende onderzoeksmaatregelen te bevelen, met name om hem opnieuw te horen en

grondig onderzoek te voeren naar de mensenrechtensituatie in Azerbeidzjan.

2.1.2. Stukken

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een rapport van de US Department, Bureau of Democracy,

human rights and labor, “2011 Human Rights Report Azerbeidzjan”, Executive summary en Section 1.

Respect for the Integrity of the Person, including Freedom from: e. Denial of Fair Public Trial.
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2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

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

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

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

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

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

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

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

bestreden beslissing is gesteund.

2.2.2. Bewijslast

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

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

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

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

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

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

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

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

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

men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr.

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

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

Uit de verklaringen van verzoeker blijkt dat hij zijn land van herkomst is ontvlucht omdat hij gezocht

wordt door de Azerische politie en Interpol wegens de moord op een politieagent. (zie het

verhoorverslag van 8 november 2012, hierna afgekort “CGVS I”, p. 4, 6, 8, 10, 11, 12; en het

verhoorverslag van 28 januari 2013, hierna afgekort “CGVS II”, p. 8).

Verzoeker kwam ook naar België om voor zijn tante te zorgen (CGVS I, p. 8; CGVS II, p. 10).

Hij vreest bij een terugkeer naar Azerbeidzjan opgesloten of gearresteerd te worden (CGVS II, p. 12).

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, aangezien de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas

ondermijnd wordt door inconsistente en vage verklaringen en een gebrek aan interesse en initiatief om

meer te weten te komen over de incidenten die plaatsvonden naar aanleiding van de betoging van 31

januari 2008.

Er wordt vastgesteld dat verzoeker de naam niet kon opgeven van de agent voor wiens dood hij

verantwoordelijk wordt gesteld, noch blijkt dat hij getracht heeft dit te weten te komen (CGVS II, p. 8-9).

Aangezien hij wordt beschuldigd deze agent te hebben gedood kan er in redelijkheid van verzoeker

verwacht worden dat hij pogingen heeft ondernomen om van hem meer te weten te komen, te meer

daar verzoeker deze informatie blijkbaar kon via de wijkagent A. in zijn land die voordien al informatie

doorspeelde aan zijn moeder en oom (CGVS II, p. 9).

Verzoeker stelde bovendien ook dat over het incident op 31 januari 2008 bericht werd in de media in zijn

land. Indien de door verzoeker voorgehouden gebeurtenissen zich werkelijk hebben voorgedaan, zou

verzoeker hierover meer informatie moeten kunnen verschaffen.
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In zijn verweer stelt hij dat hij na 31 januari 2008 al vertrokken was uit zijn land en niet weet wat

er gebeurde na zijn vertrek (CGVS II, p. 7).

Hij verklaarde ook dat vele burgers, waaronder ook studenten, werden aangehouden op de betoging

van 31 januari 2008.

Verzoeker kon evenwel niet aangeven hoe deze arrestaties afliepen. Verzoeker verklaart ook hier dat hij

al weg was en dat hij niet had getracht om meer te weten te komen (CGVS II, p. 7).

Er kan van verzoeker worden verwacht dat hij meer trachtte te weten over de aanhoudingen van 31

januari 2008, niet alleen via de media, maar ook via de studentenorganisatie (‘Organisatie voor

Jongeren’) waarvan hij verklaarde deel uit te maken en waarvan ook andere leden aanwezig waren op

de betoging (CGVS II, p. 6-7).

De Raad stelt vast dat verzoeker bovendien niet weet of zijn naam naar aanleiding van de incidenten

van 31 januari 2008 in de media werd vermeld.

Verzoeker stelde dat hij hierover aan niemand iets had gevraagd, ook niet aan zijn familie. Hij kon alleen

melden dat de politie bij hem thuis een convocatie heeft bezorgd (CGVS II, p. 8).

Dit gebrek aan initiatief om meer te weten te komen over de persoon die aan de basis ligt van zijn

asielrelaas, over zijn eigen eventuele verschijning in de media en het lot van de personen die eventueel

ook problemen kenden op deze betoging, keert zich tegen de geloofwaardigheid van zijn relaas.

Ter staving van zijn asielrelaas legde verzoeker op het Commissariaat-generaal twee convocaties neer.

Vastgesteld wordt dat in geen van beide convocaties vermeld wordt aangaande welke zaak, of om

welke reden hij moet verschijnen. Noch wordt de hoofding van de uitreikende instantie vermeld met

adres, benaming en contactgegevens.

Bovendien blijkt dat op beide convocaties de datum van uitgifte aangepast werd.

Op de convocatie van 12 april 2012 kan onder het jaartal 2012 het jaartal 199- worden gelezen.

Hiermee geconfronteerd stelde verzoeker dat dat normaal is, dat hij het niet weet en dat hij had

meegenomen wat hij had (CGVS II, p. 3). Op dezelfde convocatie wordt ook een verschil in schrijfwijze

opgemerkt van de naam van de rechercheur bij wie verzoeker zich diende aan te melden; zo wordt

rechercheur Z. ‘Ku.’ onderaan dezelfde convocatie ook vermeld als rechercheur Z. ‘Ki.’.

Ook op de convocatie van februari 2008 staat onder het jaartal 2008 het jaartal 199- te lezen.

Geconfronteerd met het feit dat de datum ook op deze convocatie werd aangepast, antwoordde

verzoeker dat hij normaal gezien elk jaar wordt opgeroepen en dat er misschien een nieuwe convocatie

zal verschijnen in 2013 maar dat hij het evenwel niet zeker is gezien zijn zaak nog lopende is (CGVS II,

p. 3-4).

Dit antwoord houdt geen steek. Zelfs indien verzoeker elk jaar zou worden opgeroepen, verklaart dit niet

waarom op de Azerische autoriteiten hiervoor documenten gebruiken die aanvangen met 199- .

Bijgevolg ontstaat het vermoeden dat deze convocaties voorgedrukte convocaties uit de jaren 1990

betreffen en dus vervalst zijn.

Ook dit keert zich tegen verzoekers geloofwaardigheid.

Wat betreft de door verzoeker voorgehouden opsporing door Interpol dient opgemerkt te worden dat hij

reisde onder zijn eigen identiteit en hij bovendien werd gecontroleerd in Minsk (Wit-Rusland) en in Polen

(CGVS I, p. 7, 8; CGVS II p. 4).

Het feit dat hij reisde onder zijn eigen persoonsgegevens en naar zijn verklaringen zonder praktische

afspraken te maken met de smokkelaar omtrent eventuele identiteitscontroles (CGVS I, p. 8; CGVS II, p.

4), valt niet te verzoenen met zijn beweerde vrees voor vervolging.

Het is niet aan te nemen dat een persoon die geseind staat bij Interpol zomaar zou reizen onder zijn

eigen identiteit zonder specifieke voorzorgen te nemen.

Ook blijkt dat verzoeker in België een openbaar leven lijdt; hij tekende namelijk een

arbeidsovereenkomst, volgt cursussen en staat geregistreerd in het rijksregister (CGVS I, p. 12-13).

Bovendien blijkt dat verzoeker een profiel heeft aangemaakt op het Russische sociale netwerk

Odnoklassniki (“Klasgenoten”) waarop niet alleen zijn foto maar ook de vermelding van zijn verblijfplaats

in België en geboortedatum te zien valt.

Deze vaststellingen verzetten er zich tegen aan te nemen verzoeker vreest gearresteerd te worden door

Interpol, of vervolgd te worden door de Azerische autoriteiten.

Ook het feit dat aan verzoeker in 2009, en dus na het begin van zijn problemen met de Azerische

instanties, nog officiële documenten uitgereikt werden, houdt een contra-indicatie in voor het bestaan

van vervolging; de vluchtelingenkaart werd uitgereikt door de burgerlijke stand van de regio Gubadli, het

domiciliëringsbewijs werd uitgereikt door de ‘Uitvoerende Macht van de Regio Gubadli’, beide officiële

instanties in Azerbeidzjan.
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Het feit dat volgens verzoeker zijn moeder deze documenten afhaalde, verandert niets aan deze

vaststelling; de uitgereikte documenten staan immers op verzoekers naam (CGVS II, p. 11).

Deze vaststelling geldt trouwens ook voor zijn geboorteakte die werd uitgereikt in de regio Gubadli op 8

april 2010, namelijk op het ogenblik dat verzoeker verklaarde ondergedoken te leven in Rusland (CGVS

II, p. 9-10).

Ook het feit dat hij zich persoonlijk presenteerde voor de Azerische autoriteiten voor het bekomen van

zijn geboorteakte, of iemand anders dat in zijn plaats liet doen, keert zich ook tegen de voorgehouden

vrees voor de autoriteiten.

Verzoeker verklaarde aangaande zijn reisroute dat hij verzoeker met de trein vanuit Moskou via Wit-

Rusland, Polen en Duitsland naar België reisde, in bezit van een vals Russisch paspoort met zijn

eigen persoonsgegevens (CGVS I, p. 5, 6, 7; CGVS II, p. 4).

Verzoeker verklaarde echter niet te weten welk type visum in zijn paspoort stond noch of desbetreffend

paspoort een reispaspoort was. Verzoeker verklaarde evenmin praktische afspraken met de smokkelaar

te hebben gemaakt over wat te verklaren bij mogelijke controles aan de grens van de Europese Unie

(CGVS I, p. 7, 8).

Gezien de strenge identiteitscontroles die plaatsvinden op de trein in Polen aan de buitengrens van

de Europese Unie waarbij de kans bestaat om grondig ondervraagd te worden over

identiteit, reisdocumenten en reisbedoelingen (zie informatie bijgevoegd aan het administratieve

dossier), is het niet aannemelijk dat verzoeker quasi onwetend is over het document waarmee hij

reisde.

Daarenboven stelt de Raad vast dat verzoeker dit paspoort niet neerlegde; hij verklaart het aan de

smokkelaar te hebben teruggegeven na zijn aankomst in België gezien deze hem had verteld dat hij het

niet langer nodig had (CGVS II, p. 4).

Bijgevolg rijst het vermoeden dat verzoeker zijn internationaal paspoort, waarvan hij ontkende er een

te hebben gehad (CGVS II, p. 4), bewust achterhoudt, om zo de informatie omtrent de omstandigheden

van zijn reis die van belang kunnen zijn voor de appreciatie van zijn vrees (moment van vlucht,

uitreiking documenten, reisweg, vervoermiddel), hetzij andere informatie verborgen te houden voor de

Belgische asielinstanties.

Ook dit element keert zich tegen verzoeker.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog aanvoert dat hij als lid van de “Organisatie voor Jongeren” in

zijn land van herkomst, geenszins kan rekenen op een eerlijk proces en de bescherming van de

Azerische autoriteiten, “gelet op de (alomtegenwoordige) corruptie van het gerecht, de arbitraire

arrestaties en gewelddadige opsluitingen en de massale schendingen van de rechten van de politieke

opposanten” (zie het verzoekschrift p. 2), waarvoor hij verwijst naar een passage uit het rapport van het

US State Department, Bureau of Democracy, human rights and labor, “Human rights reports Azerbaijan

2011”, antwoordt de Raad dat een verwijzing naar algemene rapporten over de algemene situatie in het

land niet volstaat om aan te tonen dat verzoeker zelf in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd

en vervolgd.

Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier, gelet op

bovenstaande vaststellingen, in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr.

138.480).

Wat betreft de op het Commissariaat-generaal neergelegde documenten dient te worden opgemerkt dat

het inschrijvingsformulier voor een taalcursus Nederlands, de twee arbeidsovereenkomsten, het attest

van regelmatige deelname aan de cursus maatschappelijke integratie, de kopie van zijn identiteitskaart

en de kopie van zijn militair boekje, enkel persoons-, opleidingsgegevens en gegevens over zijn

tewerkstelling bevatten die echter niet betwist worden.

Wat betreft het opsporingsmandaat wordt zonder veel moeite vastgesteld dat het een gescande

kleurenkopie is. Bovendien blijkt dit document opgesteld in de Russische taal terwijl verzoeker

veerklaarde door de Azerische autoriteiten te worden gezocht.

De brief die verzoeker ter staving van zijn asielmotieven zelf schreef, biedt geen steun aan zijn relaas.

Omtrent de kopie van de notariële akte kon verzoeker zelf niet aangeven wat het belang was van dit

stuk voor zijn asieldossier.

De problemen die zijn oom S. S. meemaakte, staan niet in verband met de eigen problemen van

verzoeker. De brief van zijn werkgever toont aan dat hij in België werkzaam is bij een cateringbedrijf.

Bijgevolg zijn ook de kopie van de overlijdensakte van zijn oom en de brief van zijn werkgever niet

relevant in de beoordeling van zijn asieldossier. De kopie van zijn geboorteakte, de convocaties, zijn

vluchtelingenkaart en de kopie van zijn domiciliëringsbewijs werden hoger besproken.
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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

Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet. Aldus

wordt getoetst of in hoofde van verzoeker 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).

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.

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

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

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

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

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

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

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.
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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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf 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


