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nr. 107 092 van 23 juli 2013

in de zaken RvV X en X

In zake: 1. X

2. 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 en X, die verklaren van Wit-Russische nationaliteit te zijn, op

18 april 2013 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 18 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 de nota’s met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikkingen van 31 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juni 2013.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VANDER CRUYSSEN, die verschijnt voor de verzoekende

partijen, en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de rechtspleging

Verzoekers hebben tegen de bestreden beslissingen twee verzoekschriften ingediend Gezien beide

bestreden beslissingen op dezelfde motieven steunen, waartegen verzoekers hetzelfde middel hebben

aangevoerd, is het aangewezen om beide beroepen wegens verknochtheid samen te behandelen en te

berechten teneinde een goede rechtsbedeling te verzekeren.

2. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt betreffende de eerste verzoekende partij:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Wit-Russisch staatsburger van Wit-Russische origine te zijn, afkomstig uit de

stad Beryozovka, Wit-Rusland. U bent gehuwd met Z. S. […]. In 2004 werd u aangehouden omwille van

uw politieke overtuigingen. U vroeg hetzelfde jaar asiel aan in Tsjechië. Na een negatieve beslissing

keerde u in oktober 2006 terug naar Wit-Rusland. In april 2007 vroeg u asiel aan in Zweden. De
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Zweedse autoriteiten wilden u, onder de Dublinreglementering, doorsturen naar Tsjechië. U ging

hiermee niet akkoord en keerde in november 2007 terug naar Wit-Rusland. In oktober 2010 werd u

enkele dagen vastgehouden door de politie omdat u propaganda had gevoerd voor ‘Spreek de

Waarheid’. U vroeg nogmaals asiel aan in Zweden in 2010. Wederom wilden de Zweedse autoriteiten u

naar Tsjechië sturen. U ging opnieuw niet akkoord en zette uw asielprocedure stop. In januari

2011 keerde u per vliegtuig terug naar Wit-Rusland. Op de luchthaven in Minsk werd u ondervraagd

door een KGB-agent. De KGB wist van uw asielaanvraag in Zweden en zette u onder druk. Indien u met

hen zou samenwerken, zouden ze geen dossier openen tegen u omwille van landverraad. U stemde

hier mondeling mee in. In april 2011 ging u in Grodno wonen. Op 22 juni 2011 was u aanwezig bij een

stille protestactie in Beryozovka. U werd, net als een dertigtal andere mensen opgepakt en naar

het politiekantoor gebracht. Op het politiekantoor sprak een zekere A. met u. Hij herinnerde u eraan

dat u had ingestemd om samen te werken met de KGB. Hij wilde dat u in contact zou komen met S. T.,

een lokaal bekende opposant, en drugs bij hem zou plaatsen. Na een aantal uur werd u vrijgelaten. U

vertelde niemand wat men van u had geëist. In september of oktober werd u opnieuw opgebeld door A.,

die u vroeg wanneer u T. ging ontmoeten. Op 2 november 2011 werd uw vrouw aangevallen in de gang

van het gebouw waar jullie woonden. De mannen zeiden haar dat u moest begrijpen dat u met hen

moest samenwerken. Hierna was de situatie rustig tot juli 2012. Ter gelegenheid van

Onafhankelijkheidsdag, 3 juli, hadden de mensen vrijaf. U ging met enkele vrienden varen op de rivier

Nyeman. Op jullie vlot hesen jullie de oude Wit-Russische vlag, symbool van de oppositie, en onderweg

spraken jullie over politiek met mensen die zich ontspanden op de oever. Op 3 juli werden jullie

gearresteerd door de politie. De agenten begonnen u en uw vrienden op de oever te slaan. Daarna

werden jullie geboeid en weggebracht naar een politiekantoor in Lida. Op 4 juli werd u ondervraagd door

A. Hij zei dat ze een manier hadden gevonden om u de drugs te laten plaatsen bij T. Op 20 juli zou er

een concert georganiseerd worden door de verboden zanger Z. V. in het dorp Vasilevichi. T. zou daar

misschien aanwezig zijn. Indien hij er niet zou zijn, zou u bij iemand anders drugs moeten plaatsen.

Dezelfde dag werd er ook een huiszoeking bij u thuis uitgevoerd door de politie. Op 5 juli werd u

vrijgelaten. U ging naar uw ouders en schoonouders in Beryozovka. Op dezelfde dag werd uw

echtgenote gedwongen om ontslag te nemen. Zij had ook eerder al een conflict gehad omwille van de

verkiezingen. Op 9 juli werd u opnieuw opgeroepen door de politie. Daar werd u verteld dat u

beschuldigd werd van schelden op een openbare plaats, en dat u een boete zou krijgen. Op 17 juli werd

u opnieuw opgebeld door A. Hij vroeg u om af te spreken zodat hij u de drugs zou kunnen

overhandigen. U ging hier niet op in, waarop A. u bedreigde. Na het gesprek schakelde u uw telefoon

uit. Op 6 augustus ontving u vervolgens een nieuwe convocatie van de politie. Daarop besloten jullie het

land te verlaten. U en uw echtgenote vertrokken op 7 augustus uit Grodno aan boord van een

vrachtwagen. Deze bracht jullie clandestien naar België. Jullie vroegen asiel aan bij de Belgische

autoriteiten op 10 augustus 2012. Na uw vertrek kwam de politie nog naar uw ouders omdat u niet was

ingegaan op de convocatie.

B. Motivering

U verklaart uw land van herkomst te zijn ontvlucht na problemen met de KGB. Deze dienst zou van

u geëist hebben dat u met hen zou samenwerken. Zo zouden ze u de opdracht hebben gegeven om

drugs te plaatsen bij S. T., hetgeen u niet wilde doen. Bij een eventuele terugkeer naar Wit-Rusland

vreest u opgesloten te worden. (CGVS d.d.05/11/2012, p.7, 8)

Er dient echter te worden besloten dat u er niet in slaagt het door u voorgehouden

asielrelaas aannemelijk te maken.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u uw vermeende activisme voor de oppositie

geenszins aannemelijk kunt maken.

Zo verklaarde u dat u in 2010 werd aangehouden omwille van uw activiteiten voor de

oppositiebeweging ‘Spreek de Waarheid’. (CGVS, p.15) Over ‘Spreek de Waarheid’ vertelde u dat het

een politieke partij was en dat ze als dusdanig geregistreerd werd. (CGVS, p.16) Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier

werd toegevoegd, blijkt evenwel dat ‘Spreek de Waarheid’ geenszins een politieke partij is maar wel

een maatschappelijke beweging. De voorzitter van de beweging gaf bovendien in 2011 nog aan dat

de beweging zich niet zou omvormen tot een politieke partij. Daarenboven werd de officiële registratie

van ‘Spreek de Waarheid’ als ‘republikeinse onderzoeksvoorlichtende maatschappelijke

vereniging’ geweigerd door het Ministerie van Justitie. Gezien de situatie van de politieke oppositie in

Wit-Rusland en de problemen die opposanten er kunnen kennen, mag evenwel verwacht worden dat

mensen die zich actief zouden hebben ingezet voor de oppositie hierover een zekere basiskennis

hebben. Daarnaast waren uw verklaringen over de problemen die u zou hebben gekend omwille van uw

activisme voor ‘Spreek de Waarheid’ onaannemelijk vaag op bepaalde punten. Zo kon u voor

het Commissariaat-generaal, hoewel u maar melding maakte van één arrestatie, niet met zekerheid
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zeggen in welke maand in 2010 u werd aangehouden, noch kon u accuraat aangeven hoe lang u

werd vastgehouden. (CGVS, p.15)

Voorts maakte u ook melding van een aanhouding in 2004 omwille van politieke redenen. U kon

deze aanhouding echter niet accurater situeren in de tijd, noch kon u zeggen wat u toen had gedaan

waardoor u werd aangehouden. U stelde enkel in zeer algemene bewoordingen dat u ook toen mensen

probeerde te overtuigen. (CGVS, p.16)

Verder dient vastgesteld te worden dat uw beschrijving van de stille protestactie in Beryozovka op

22 juni 2011 en het optreden van de ordediensten die dag niet overeen komt met de informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier

werd toegevoegd. U verklaarde dat er toen dertig mensen werden opgepakt. Gevraagd hoe al deze

mensen naar het politiekantoor werden gebracht, stelde u dat de politie genoeg auto’s had en

dat OMON-agenten met een bus gekomen waren. (CGVS, p.8) Uit voormelde informatie blijkt evenwel

dat slechts negentien aanwezigen werden aangehouden, en dat een deel van de arrestanten in een

auto werd geplaatst maar dat de overige arrestanten te voet naar het politiebureau werden gebracht.

De vaststelling dat uw beschrijving van de feiten niet overeenkomt met voormelde informatie ondermijnt

in ernstige mate de aannemelijkheid van uw verklaringen als zou u op deze protestactie aanwezig

zijn geweest.

Ten slotte kan nog opgemerkt worden dat u verklaarde voor de protestactie op 22 juni 2011 nooit

aan manifestaties te hebben deelgenomen. (CGVS, p.9) U maakte evenmin melding van een deelname

aan latere manifestaties. U stelde dat u in België deelnam aan een protestactie van de ‘Wit-

Russisch Europese Vereniging’. (CGVS, p.5) Er dient echter vastgesteld te worden dat u uw deelname

niet op objectieve wijze kan staven. U legde een nieuwsbrief voor van deze vereniging. Echter, hieruit

blijkt geenszins dat u persoonlijk deelnam aan een protestactie.

De vaststelling dat u foutieve verklaringen aflegde over de oppositiebeweging die u in 2010 nog

zou hebben gesteund; dat u slechts zeer vage verklaringen kon afleggen over de problemen die u in

verband met uw politieke overtuiging zou hebben gekend voor 2011; dat uw verklaringen aangaande

de protestactie in Beryozovka op 22 juni 2011 niet aannemelijk zijn; en dat u slechts aan één

enkele manifestatie of protestactie van de oppositie zou hebben deelgenomen; ondermijnt in ernstige

mate de aannemelijkheid van het door u voorgehouden profiel als politiek opposant en activist.

Bijgevolg is het evenmin aannemelijk te noemen dat de KGB uitgerekend u zou betrekken in een

poging om S. T., een bekende politieke opposant, valselijk te kunnen beschuldigen, te meer daar dit

plan, volgens uw verklaringen, zou vereisen dat u persoonlijk met hem in contact kwam (CGVS,

p.8, 10).

Daarenboven wordt ook de aannemelijkheid van uw asielrelaas zelf ondermijnd door de vaststelling

dat uw verklaringen aangaande uw aanwezigheid op de protestactie in Beryozovka niet aannemelijk

geacht worden. Immers, het zou tijdens het gesprek na uw arrestatie bij deze protestactie zijn geweest

dat u zou hebben vernomen dat u drugs moest plaatsen bij S. T. (CGVS, p.8). Dit zou bovendien aan de

basis gelegen hebben van de verdere vervolgingsfeiten.

Verder dient uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal afgeleid te worden dat uw

problemen met de KGB begonnen zouden zijn in januari 2011 toen u terugkeerde van Zweden (waar u

asiel had aangevraagd) naar Wit-Rusland. Een KGB-medewerker zou u toen, op de luchthaven, hebben

verteld dat ze wisten dat u asiel had aangevraagd in het buitenland en ermee hebben gedreigd om een

dossier tegen u te openen. Volgens u zou u gedwongen zijn geweest hiermee in te stemmen omdat er

sprake was van een wetsartikel over “verraad aan het vaderland”. (CGVS, p.7) Gelet op het feit dat

uw vermeende politieke activiteiten voor 2011 bezwaarlijk aannemelijk genoemd kunnen worden

(supra), en u geen melding maakte van andere problemen voor 2011, kan aangenomen worden dat

deze beschuldiging verband zou houden met uw asielaanvraag in het buitenland. Dit alles is

weinig aannemelijk te noemen. Immers, informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en

waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd, stelt dat het zeer onwaarschijnlijk is

dat asielzoekers bij hun terugkeer naar Wit-Rusland problemen zouden kennen louter omwille van het

feit dat ze asiel hadden aangevraagd in het buitenland. De geconsulteerde bronnen maken geen

melding van dergelijke gevallen. Daar tegenover staat dat er wel gevallen zijn van vooraanstaande

opposanten die na een asielaanvraag zich zonder problemen opnieuw konden vestigen in Wit-Rusland.

Voorts dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal

inconsistent zijn met uw verklaringen in de vragenlijst van het Commissariaat-generaal zoals u deze met

de hulp van een tolk invulde op de Dienst Vreemdelingenzaken. In voormelde vragenlijst verklaarde u

dat een eerste keer werd opgeroepen bij de rechtbank op 9 juli 2012. Daarna zou u nogmaals

opgeroepen zijn. Op deze tweede oproeping zou u niet meer ingegaan zijn. In deze periode zou u ook

meerdere malen telefonisch bedreigd zijn. Voordien was u enkele keren opgebeld met de vraag of u al

informatie had. (vragenlijst CGVS, p.4) Voor het Commissariaat-generaal maakte u echter geen melding

van dergelijke dreigtelefoons in de periode dat u convocaties ontving. U maakte melding van één



RvV X en X - Pagina 4 van 12

telefoongesprek met A. na uw aanhouding op 3 juli 2012. Dit gesprek zou plaatsgevonden hebben op 17

juli. Hierna zou u uw telefoon afgezet hebben. U maakte, buiten de twee convocaties en het

telefoongesprek op 17 juli, geen melding van andere relevante feiten tot aan uw vertrek. (CGVS, p.12,

14) Uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal zijn dan ook bezwaarlijk te rijmen met uw

verklaringen in voormelde vragenlijst. Geconfronteerd met uw verklaringen in de vragenlijst als zouden

er meerdere dreigtelefoons geweest zijn in de periode van de tweede convocatie, verwees u naar uw

verklaringen over A. (CGVS, p.17) Geconfronteerd met de vaststelling dat u in de vragenlijst stelde dat u

meerdere keren werd bedreigd (in de periode van de convocaties), maar dat u voor het Commissariaat-

generaal enkel sprak over het telefoontje van A. op 17 juli, stelde u dat u na het ontvangen van de

tweede convocatie direct het land verliet. (CGVS, p.17) Hiermee verklaart u echter niet uw verklaringen

in de vragenlijst dat er meerdere dreigtelefoons zouden zijn geweest in de periode van de convocaties.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat u bij aanvang van het gehoor op het Commissariaat-generaal

over het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat uw verklaringen over uw problemen

in Wit-Rusland aan u werden voorgelezen door de tolk, en dat u hierna enkele verbeteringen

aanbracht alvorens te ondertekenen. (CGVS, p.3) Deze inconsistentie raakt aan de kern van uw

asielrelaas, met name de problemen die u kort voor uw vertrek uit Wit-Rusland zou hebben gehad.

Bijgevolg wordt de aannemelijkheid ervan verder ondermijnd.

Ten slotte dient nog opgemerkt te worden dat uw verklaringen aangaande de directe aanleiding voor

uw vertrek inconsistent zijn met de inhoud van de door u neergelegde documenten. U verklaarde dat u

op 6 augustus 2012 een convocatie kreeg waarin u werd opgeroepen om u te melden bij de politie. De

dag erna zouden u en uw vrouw gevlucht zijn. (CGVS, p.7, 12) U zou een tweede oproeping niet

verwacht hebben, en dacht dat u niet meer naar huis zou terugkeren indien u naar de politie ging.

(CGVS, p.7, 14) Ook een maand eerder, op 9 juli, zou u opgeroepen zijn door de politie. (CGVS, p.12)

Uit de twee door u neergelegde convocaties blijkt echter dat u werd opgeroepen om u op 9 juli en 7

augustus 2012 aan te bieden bij de rechtbank inzake een administratieve zaak. Dit valt bezwaarlijk te

rijmen met uw verklaringen als zou u op 9 juli zijn opgeroepen naar de politie en er effectief naartoe zijn

gegaan, en als zou u ook op 6 augustus een convocatie van de politie ontvangen hebben.

Uit de convocaties kan bovendien niet afgeleid worden waarover de zaak waarin u werd

opgeroepen, handelde, noch staat de hoedanigheid waarin u werd opgeroepen vermeld in de

convocaties.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het proces-verbaal aangaande uw aanhouding op 3 juli 2012

als reden voor uw aanhouding enkel “klein hooliganisme” vermeldt. Bijgevolg staaft dit document niet

op objectieve wijze uw versie van de feiten, namelijk dat jullie werden aangehouden omdat jullie met

de mensen over de politieke situatie in Wit-Rusland hadden gesproken en de oude Wit-Russische

vlag hadden gehesen.

U gaf evenwel aan dat u op 9 juli bij de politie vernam dat u een administratieve boete diende te

betalen omwille van de feiten op 3 juli 2012. Volgens uw advocaat dacht u dat met het betalen van de

boete de zaak afgesloten was maar zou u bij de tweede convocatie gedacht hebben dat de zaak nog

steeds niet afgelopen was en u alsnog in de gevangenis terecht zou komen. (CGVS, p.17) Ook in de

vragenlijst van het Commissariaat-generaal had u aangegeven dat u de boete betaalde tussen 9 juli

2012 en het ontvangen van de tweede convocatie. (vragenlijst CGVS, p.4) De tweede convocatie zou

de directe aanleiding van uw vertrek gevormd hebben. (CGVS, p.17)

Er dient echter vastgesteld te worden dat u noch van het opleggen van de boete zelf, noch van

het betalen ervan enig document hebt neergelegd, hoewel het een officiële procedure zou betreffen.

(CGVS, p.12) In dit geval mag verwacht worden dat u een begin van bewijs zou kunnen neerleggen

aangaande de beslissing om u een administratieve boete op te leggen en/of het betalen van deze boete.

Hiernaar gevraagd, stelde u enkel dat u geen aandacht had besteed aan deze documenten (betreffende

het opleggen van de administratieve boete en de reden ervoor) omdat u toen nog niet dacht aan

vertrekken. (CGVS, p.12) De vaststelling dat u blijkbaar wel de beide convocaties – die, zo blijkt uit uw

verklaringen, verband houden met de boete (CGVS, p.12) – hebt bewaard, alsook het proces-verbaal in

verband met uw aanhouding op 3 juli 2012, ondermijnt evenwel uw verklaring als zou u niet veel

aandacht besteed hebben aan de relevante documenten in verband met deze administratieve zaak.

Bovendien blijkt uit het feit dat u het voormelde proces-verbaal pas na het gehoor op het

Commissariaat-generaal hebt neergelegd, dat u in staat bent om documenten (alvast in de vorm van

een faxkopie) van Wit-Rusland naar België te laten sturen. Dat u ten slotte niet gedacht zou hebben dat

u in een moeilijke situatie terecht zou komen (CGVS, p.12) is evenmin weinig aannemelijk te noemen.

Immers, uw problemen met de autoriteiten zouden op het moment van uw vertrek reeds een jaar bezig

geweest zijn. In dit geval mag verwacht worden dat u meer aandacht zou besteden aan de documenten

in verband met uw vervolging. Uw verklaringen zijn dan ook niet afdoende om het niet neerleggen van

relevante documenten te verklaren. Bovenstaande vaststellingen doen dan ook ernstige vragen rijzen bij

uw verklaringen omtrent de directe aanleiding voor uw vertrek uit Wit-Rusland, in het bijzonder wat
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betreft het zogenaamd politiek motief voor het oproepen en beboeten vanwege de autoriteiten.

Aangezien deze feiten integraal deel uitmaken van uw asielrelaas, wordt de aannemelijkheid ervan

verder ondermijnd.

Wat betreft het ontslag van uw echtgenote ten slotte, dat minstens ten dele het gevolg zou zijn van

uw problemen (Z. S. – CGVS, p.5, 7), dient vooreerst te worden opgemerkt dat, aangezien u er niet in

geslaagd bent de door u verklaarde problemen aannemelijk te maken, het evenmin aannemelijk is dat

dit ontslag het gevolg zou zijn van uw vermeende problemen. Uw echtgenote gaf verder aan dat het

ontslag ook ingegeven was door het feit dat zij niet vroegtijdig had gestemd bij de verkiezingen. (Z. S. –

CGVS, p.7) Door dit ontslag zou zij er ook mee geconfronteerd zijn dat u nog een deel van uw

studiegeld moest terugbetalen, aangezien men in ruil voor bijna kosteloze studies tijdelijk voor de

universiteit moet werken na de studies. (Z. S. – CGVS, p.8) Ook bij dit motief voor het vermeende

gedwongen ontslag dienen vraagtekens te worden geplaatst. De vraag rijst immers waarom men nog tot

juli 2012 zou wachten om uw echtgenote tot ontslag te dwingen terwijl de laatste verkiezingen in Wit-

Rusland voor jullie vertrek gehouden werden in december 2010 en men haar hier toen slechts

mondeling voor zou hebben berispt, officieel omwille van een overtreding op het werk. (Z. S. – CGVS,

p.7) Zelfs indien dit ontslag zou zijn ingegeven door een bepaalde perceptie van de politieke opvattingen

van uw echtgenote, dient vastgesteld te worden dat een ontslag niet voldoende is om te kunnen spreken

van een intentionele bedreiging van jullie leven, vrijheid en/of fysieke integriteit.

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

uw vrouw 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 en uw echtgenote neergelegde documenten vermogen niet om bovenstaande conclusies

te wijzigen. Jullie rijbewijzen en huwelijksakte bevat enkel gegevens betreffende jullie identiteit

en burgerlijke staat, dewelke door mij niet in twijfel getrokken worden. De diploma’s van uw

echtgenote staven enkel haar academische opleiding, dewelke evenmin in twijfel wordt getrokken.

Haar arbeidsboekje vermeldt haar ontslag met wederzijdse instemming in juli 2012. Echter, er blijkt niet

uit in welke omstandigheden zij ontslag zou hebben genomen. Het pamflet van de protestactie in

Brussel, de convocaties van de rechtbank en het proces-verbaal werden eerder reeds besproken. Met

betrekking tot het proces-verbaal kan ten slotte nog opgemerkt worden dat u hiervan enkel een faxkopie

betreft, zodat de authenticiteit van het document en de inhoud ervan niet nagegaan kan worden.

Bovendien verklaarde u op het Commissariaat-generaal op 5 november 2012 dat dit proces-verbaal op

dat moment reeds opgestuurd was omdat u uw ouders hierom gevraagd had. (CGVS, p.5) De vraag rijst

dan waarom de door u neergelegde faxkopie 26 november 2012 als datum van verzending draagt.

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.“

De bestreden beslissing luidt als volgt betreffende de tweede verzoekende partij:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Wit-Russisch staatsburger van Wit-Russische origine te zijn, afkomstig uit de

stad Beryozovka, Wit-Rusland. U bent gehuwd met Z.M. […], die u kende sinds 2008. In 2010 kende u

problemen op het werk omdat u niet vervroegd was gaan stemmen. In januari 2011 kende uw man

problemen bij aankomst op de luchthaven, toen hij terugkeerde naar Wit-Rusland. Hij werd er

aangesproken door een KGB-agent die hem onder druk zette om met hen samen te werken. Op 22 juni

2011 werd uw man opgepakt bij een stille protestactie in Beryozovka. Op het politiekantoor sprak hij met

een KGB-agent. Deze wilde van uw man dat hij drugs zou plaatsen bij S.T., een lokaal bekende

opposant. In november 2011 werd u aangevallen door twee mannen in de gang van het gebouw waar

jullie woonden. Ze zeiden dat u de groeten moest doen aan uw man, zodat hij met hen samen zou

werken. Op 3 juli 2012 werd uw man opnieuw aangehouden. Hij was met enkele vrienden gaan varen

op de rivier. Zij hadden de oude Wit-Russische vlag gehesen op hun vlot en spraken onderweg met

mensen over politiek. Tijdens zijn detentie sprak uw man opnieuw met een KGB-agent. Opnieuw eiste

deze dat uw man drugs zou plaatsen. Dit zou moeten gebeuren op een concert dat Z.V. zou

organiseren op 20 juli. Uw man werd vrijgelaten op 5 juli. Enkele dagen later moest hij voor de

rechtbank verschijnen en kreeg hij een boete opgelegd. U werd in juli 2012 gedwongen om ontslag te

nemen omwille van de problemen van uw man en omwille van de feiten uit 2010. Later ontving uw man

nog een tweede convocatie. Hierop besloten jullie te vertrekken. U en uw echtgenoot vertrokken op 7

augustus uit Grodno aan boord van een vrachtwagen. Deze bracht jullie clandestien naar België. Jullie

vroegen asiel aan bij de Belgische autoriteiten op 10 augustus 2012.
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B. Motivering

Uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal blijkt dat u zich voor uw asielaanvraag op

dezelfde problemen als uw echtgenoot beroept. Aangezien in het kader van de asielaanvraag van uw

echtgenoot door mij besloten werd dat uw echtgenoot de status van vluchteling of de subsidiaire

bescherming niet kan worden toegekend, kan in uw hoofde evenmin besloten worden tot het bestaan

van een gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien en de Vluchtelingenconventie of van een reëel

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

beslissing betreffende de asielaanvraag van uw echtgenoot luidt als volgt:

(…)

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.”

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet

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

van 29 juli 1991), van de artikelen 48, 48/2, 48/3 en 48/4 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: de vreemdelingenwet) en de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald

de motiveringsverplichting, van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende

de status van vluchteling.

De verzoekende partij klaagt de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

evenals de schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet.

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing

kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of

het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5

februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS

10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr.

149.148). Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou

stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is

genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele

motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden

beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart

2007, nr. 169.217). Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat de

verzoekende partij in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

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

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren

is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen

worden. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

De Raad wijst er op 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
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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.

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).

Artikel 48 van de vreemdelingenwet bevat slechts een verwijzing naar de internationale overeenkomsten

die België binden en verzoeker bepaalt niet nader hoe dit artikel geschonden is. Dit onderdeel van het

middel is onontvankelijk.

Het opgeworpen artikel 48/2 vreemdelingenwet is niet geschonden is, daar dit artikel een loutere

verwijzing bevat naar de artikelen 48/3 en 48/4.

De verzoekende partij vat haar betoog aan door een nieuw neergelegd document te bespreken. De foto

zou genomen zijn tijdens een manifestatie tegen het Wit-Russische politieke stelsel in Brussel in oktober

2012. De politieke protestactie zou gesteund zijn door de aanwezigheid van de heer Jonathan Moore,

diplomaat van de Verenigde Staten in Wit-Rusland. Verzoeker draagt een bord met opschrift

“Lukashenko is a puppet of the Kremlin”, waarmee verzoeker de afhankelijkheid van de Wit-Russische

president Lukashenko van het Kremlin en president Poetin aanklaagt.

De Raad meent dat de verwerende partij terecht opmerkt “dat uit de foto onmogelijk af te leiden valt dat

de aangeduide persoon daadwerkelijk verzoeker betreft. A fortiori wordt door verzoeker nergens

aangeduid dat zijn naam ergens vermeld staat als deelnemer aan de betreffende actie. Verzoeker poogt

te overtuigen door het vermelden van de heer Jonathan Moore “diplomaat van de Verenigde Staten in

Wit-Rusland”. Ongeacht het feit dat de deelname van iemand met een dergelijk profiel aan een politieke

actie hoogst bedenkelijk is blijkt uit de info dat de betreffende persoon geen “diplomaat in Wit-Rusland”

is maar anno 2012 Deputy Chief of Mission of the United States Embassy in Bosnië Hercegovina en in

2013 “Deputy Assistent Secretary of State for Europe and Asia”.

Uit de informatie de commissaris-generaal heeft toegevoegd aan zijn nota, blijkt dat de vaststellingen

van de commissaris-generaal hieromtrent inderdaad kloppen.

Bovendien wijst de Raad er op dat documenten niet in staat zijn om niet-aannemelijke verklaringen te

herstellen. Zij kennen enkel een ondersteunende kracht.

Daarnaast meent de Raad dat aan foto’s geen bewijswaarde kan worden toegekend daar deze door

mogelijk enscenering van locatie en omstandigheden of manipulatie geen garantie bieden over de

authenticiteit van wat werd afgebeeld.

Vervolgens betoogt de verzoekende partij aangaande de vaststellingen inzake verzoekers beweerde

politieke profiel: “Omwille van zijn andersluidende politieke overtuiging dan de president Lukashenko, is

verzoeker reeds meermaals in contact gekomen met de Wit-Russische autoriteiten. Dit zowel tijdens

deelname aan politieke protestacties, alsook na zijn terugkeer van Zweden in januari 2011. Gelet op de

meerdere aanvaringen met de Wit-Russische autoriteiten is verzoeker geen lid bij een politieke partij,

maar hij heeft wel sterk uitgesproken politieke opvattingen waarbij hij Wit-Rusland zich als een

volwaardige republiek wil zien ontplooien. Thans is helemaal geen sprake van een democratie en

regeert Lukashenko als ‘laatste dictator van Europa’ over het land. Zo haalde Lukashenko bij de laatste

presidentsverkiezingen in december 2010 een monsterscore van bijna 80 % van de stemmen,

voornamelijk dankzij grootschalige fraude en gebrek aan een transparante stemprocedure. Niettemin

deelt verzoeker dus het gedachtengoed van de politieke beweging ‘Spreek de waarheid’. Verzoeker

ontkent dat hij zou bevestigd hebben dat ‘Spreek de waarheid’ een politieke partij vormt. Hij houdt vol

dat hij tijdens het interview steeds over een politieke beweging heeft gesproken en dit misverstand enkel

kan te wijten zijn aan een te vrije vertaling door de tolk Russisch in plaats van een tolk Wit-Russisch.

Verzoeker is heel duidelijk dat hij in 2010 de presidentskandidaat Uladzimir Nyaklyayew (voorzitter



RvV X en X - Pagina 8 van 12

‘Spreek de Waarheid’) heeft gesteund. Tijdens de promotiecampagne in 2010 voor de heer Nyaklyayew

werd verzoeker gearresteerd en voor drie à vier dagen vastgehouden. Dit gebeurde kort voor

verzoekers vertrek naar Zweden in november 2010. De commissaris-generaal stelt in zijn beslissing dat

verzoeker niet precies kon aangeven wanneer deze arrestatie plaatsvond. Verzoeker wenst daaromtrent

op te merken dat de arrestatie plaatsvond ofwel eind oktober of begin november, voor zijn vertrek naar

Zweden, maar dat dit geenszins van aard is om zijn verklaringen in twijfel te trekken. Dit geldt evenzeer

voor verzoekers verklaringen inzake zijn arrestatie in 2004, waarvan hij zich de exacte datum van zijn

aanhouding niet meer herinnert door de lange periode tussen de arrestatie en heden. Ook deze

omstandigheid is geenszins van aard om verzoeker zijn verklaringen in twijfel te trekken.”

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich vooral beperkt tot het herhalen van eerder tijdens het

gehoor voor het Commissariaat-generaal gegeven verklaringen en het ontkennen van de motieven van

de bestreden beslissing. Het louter herhalen van de asielmotieven is echter niet van aard om de

motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten. Het komt aan de verzoekende partij toe om de

motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen. Daar

waar de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing herhaalt en ontkent kan de Raad

afleiden dat zij het niet eens is met de bestreden beslissing, maar dit is geen weerlegging van deze

motieven en ook geen dienstig verweer. De Raad schaart zich achter de motieven van de bestreden

beslissing.

Waar de verzoekende partij “een te vrije vertaling” als oorzaak duidt van verzoekers verklaring dat de

oppositiebeweging die hij zou steunen een politieke partij is, terwijl uit de informatie van de commissaris-

generaal het tegendeel blijkt, stelt de Raad vast dat tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal

aan de verzoekende partij uitdrukkelijk is gevraagd of zij de tolk begreep en is er ook aangegeven dat

eventuele problemen gemeld moeten worden (gehoorverslag CGVS, p. 2). De verzoekende partij kreeg

bovendien de gelegenheid bijkomende opmerkingen te maken maar zij heeft naar aanleiding van het

gehoor geen enkele opmerking gemaakt met betrekking tot het verloop van het gehoor en de

uitwisseling tussen de tolk en haarzelf (RvV 2 september 2009, nr. 30 964). Het is niet ernstig om na

confrontatie met een negatieve beslissing louter hypothetisch te stellen dat de verklaringen verkeerd

vertaald werden. De verzoekende partij toont niet concreet aan dat de verklaringen die zij heeft afgelegd

niet of foutief in het gehoorverslag zijn opgenomen.

De Raad schaart zich dan ook achter het motief van de bestreden beslissing.

Hierna betwist de verzoekende partij eveneens de vaststellingen uit de bestreden beslissing inzake de

aanwezigheid van verzoeker op de manifestatie in Beryozovska en diens arrestatie tijdens de

manifestatie:

“Op 22 juni 2011 werden in Wit-Rusland in totaal meer dan 460 mensen gearresteerd omwille van hun

deelname aan de algemene protestacties. Tegenstanders van het politiek regime kwamen elke

woensdag samen en deden er aan “clapping protests”.

Tijdens deze 'stille’ politieke manifestatie in Beryozovska waren op 22 juni 2011 volgens verzoeker een

dertigtal personen aanwezig. Volgens verzoeker werden inderdaad praktisch alle aanwezigen bij deze

actie gearresteerd door de politiediensten.

Verzoeker kan de aanwezigheid van een dertigtal personen op de kwestieuze manifestatie op twee

wijzen aantonen.

Vooreerst wordt in de Wit-Russische media gesproken over een dertigtal aanwezigen op de manifestatie

in Beryozovska op 22 juni 2011

(http://www.svaboda.org/content/article/24243367.html#hash=biarozauka).

Daarnaast kan verzoeker zijn aanwezigheid bewijzen aan de hand van een getuige. De heer D. I. werd

volgens verzoeker onlangs door het commissariaat-generaal erkend als vluchteling en hij was eveneens

aanwezig op de manifestatie in Beryozovska op 22 juni 2011. Hij bevestigt de aanwezigheid van

verzoeker op deze manifestatie en is bereid hierover te getuigen bij Uw raad.

Inzake de vervoerswijze van de arrestanten naar het politiebureau wenst verzoeker te verduidelijken dat

hijzelf door een auto naar het politiekantoor is gebracht. Verzoeker kon dus niet weten dat niet alle

gearresteerde personen na zijn arrestatie en transport naar het politiekantoor, te voet naar het

politiekantoor zijn gebracht en niet zoals hem in een auto.

Nogmaals blijken de verklaringen van verzoeker wel degelijk aannemelijk te zijn en blijkt dat verzoeker

aanwezig was op de stille protestactie van 22 juni 2011 in Beryozovska.

De bewering van de commissaris-generaal dat verzoeker vóór de protestactie van 22 juni 2011 en

daarna nooit aan manifestaties zou hebben deelgenomen, is manifest gebrekkig. Alleen al in de

uiteenzetting van de feiten bevat de beslissing van de commissaris-generaal verwijzingen naar de

vorige arrestaties van verzoeker bij politieke acties en zo ook de politieke actie op 3 juli 2012. Verzoeker
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heeft tijdens het interview zelf ook aangegeven te hebben deelgenomen aan de protestactie van de Wit-

Russische Europese Vereniging en bewijst zijn aanwezigheid voldoende aan de hand van de reeds

opgenomen afbeelding en het nieuwe document (zie stuk 3).

Uit voorgaande komt voldoende vast te staan dat verzoeker een politiek opposant is en activist tegen

het huidige Wit-Russische regime. Verzoeker vreest bijgevolg terecht te worden vervolgd omwille van

zijn politieke overtuiging.”

De Raad stelt in de eerste plaats vast dat de website waarnaar de verzoekende partij verwijst om te

stellen dat er een 30-tal personen aanwezig waren op de manifestatie, volledig in het Russisch is, zodat

dit stuk, dat in een andere taal dan deze van de rechtspleging is opgesteld en niet vergezeld is van een

voor eensluidende verklaarde vertaling, in toepassing van artikel 8 PR RvV niet overweging genomen

wordt.

De Raad stelt net als de verwerende partij echter niet in vraag dat er een 30-tal personen aanwezig

waren, maar dit is dan ook geen weerlegging van de vastgestelde onaannemelijkheden.

Wat de getuigenis van de heer D.I. betreft wijst de Raad er op dat getuigenissen van privépersonen een

bijkomend bewijs kunnen zijn van de door de verzoekende partij aangehaalde feiten. Ze zijn echter op

zich niet voldoende om het gebrek aan aannemelijkheid van het relaas van een asielzoeker te

herstellen. Ze hebben geen officieel karakter en geen bewijswaarde.

De Raad stelt net als de verwerende partij vast dat de verzoekschriften geen getuigenverklaring

bevatten.

Waar de verzoekende partij aanhaalt dat verzoeker niet kon weten dat andere arrestanten te voet naar

het politiekantoor gebracht werden, is de Raad van oordeel dat verzoeker eventueel niet op de hoogte

kan zijn van de wijze waarop andere arrestanten vervoerd werden. Dit is geen overtuigende

argumentatie voor verzoekers gebrekkige kennis omtrent de manifestatie. De bewering dat iedereen

aangehouden zou zijn is in strijd met de beschikbare informatie uit het administratief dossier. Deze

vaststelling is een negatieve indicatie voor de aannemelijkheid van verzoekers asielrelaas.

De Raad meent dat de verzoekende partij met haar argumentatie er niet in slaagt aannemelijk te maken

dat zij voor 22 juni 2011 reeds deelnam aan manifestaties. Dit blijkt trouwens uit het gehoorverslag,

waar de verwerende partij ook op wees (gehoorverslag p. 9: “Had u al eerder aan manifestaties

meegedaan? Nee.”).

Verder stelt de verzoekende partij:

“In de bestreden beslissing laat de commissaris-generaal zich minachtend uit ten opzichte van

verzoeker en zijn rol in een poging van de KGB om de heer S. T., een politieke opposant, valselijk te

beschuldigen:

“Bijgevolg is het evenmin aannemelijk te noemen dat de KGB uitgerekend u zou betrekken in een

poging om S. T., een bekende politieke opposant, valselijk te beschuldigen, te meer daar dit plan,

volgens uw verklaringen, zou vereisen dat u persoonlijk met hem in contact kwam (CGVS, p.8, 10).”

Verzoeker kent evenmin de beweegreden van de KGB om na zijn terugkeer van Zweden, hem te

dwingen zijn medewerking aan de KGB te verlenen. In ieder geval is verzoeker meerdere malen

gecontacteerd geweest door de KGB-agent ‘A.’ en gedwongen zijn medewerking te verlenen.

De stelling van de commissaris-generaal met betrekking tot ‘uw vermeende politieke activiteiten voor

2011 bezwaarlijk aannemelijk genoemd kunnen worden’, kan door verzoeker geenszins worden

bijgetreden. Verzoeker werd voor zijn contact met de KGB-agent reeds tweemaal gearresteerd na het

uiten van zijn politieke voorkeur (in 2004 en 2010). De autoriteiten waren in januari 2011 bijgevolg reeds

op de hoogte van verzoeker zijn politieke standpunten en de dreiging met een vervolging voor Verraad

aan het vaderland’ past in dat kader.

Ter weerlegging van verzoekers stelling hieromtrent, verwijst de commissaris-generaal naar de

‘algemene situatie’ waarbij het zeer onwaarschijnlijk is dat asielzoekers bij hun terugkeer naar Wit-

Rusland problemen zouden kennen louter omwille van het feit dat ze asiel hebben aangevraagd in het

buitenland. En daarbovenop zouden er vooraanstaande opposanten na een asielaanvraag zich zonder

problemen konden vestigen in Wit-Rusland.

Tweemaal vertrekt de commissaris-generaal van algemene situaties in Wit-Rusland die niet van

toepassing zijn op verzoeker. Dat personen die in het buitenland asiel hebben aangevraagd op basis

van niet-politieke redenen, bij hun terugkeer geen problemen ondervinden in Wit-Rusland is mogelijk.

Geenszins betekent dat personen met een politiek afwijkende mening niet gemonitord of gevolgd

worden door de Wit-Russische autoriteiten. Bovendien is het voor een politiek regime veel gemakkelijker
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om ‘niet- vooraanstaande’ politieke opposanten problemen te bezorgen dan het geval is bij

“vooraanstaande” politieke opposanten, die meestal een beroep kunnen doen op

media-aandacht of buitenlandse steun. Het zich opnieuw vestigen in Wit-Rusland door vooraanstaande

politieke opposanten is bijvoorbeeld meestal ook een politiek statement in de aanloop van verkiezingen,

waarna ze meestal nog huisarrest worden opgelegd.

Beide algemene situaties zijn niet dienstig ter weerlegging van verzoekers specifieke situatie en de

afgelegde verklaringen.”

De Raad is van oordeel dat de commissaris-generaal zich redelijkerwijze kon en mocht de vraag stellen

waarom de KGB juist verzoeker viseerde om drugs te planten bij S.T., een bekende politieke opposant,

met wie verzoeker slechts één keer eerder contact gehad zou hebben (gehoorverslag p. 8). Daar

verzoeker op dit punt niet overtuigt, is het niet onredelijk om dit te beschouwen als een negatieve

indicatie voor de gehele aannemelijkheid van het relaas, gelet op het feit dat dit een kernelement

uitmaakt van verzoekers relaas en dit de basis zou vormen voor latere vervolgingsfeiten.

Voor het overige herhaalt de verzoekende partij met deze argumenten opnieuw verzoekers

asielmotieven, wat geen in concreto weerlegging is van de motieven uit de bestreden beslissing (zie ook

supra).

Wat verzoekers kritiek op de landeninformatie uit het administratief dossier betreft, wijst de Raad er op

dat de landeninformatie die in het administratief dossier zit, gebaseerd is op Cedoca-onderzoek, verricht

door een gespecialiseerd ambtenaar, en gebaseerd is op diverse bronnen.

De informatiebundel (Cedoca-antwoorddocument, “terugkeer na asielaanvraag”, 14/03/2013) waarop de

commissaris-generaal zich baseert stelt dat deze gegevens specifiek werden vergaard teneinde

feitelijke en contextuele informatie te bieden voor de behandeling van de individuele asielaanvragen. De

verzoekende partij stelt een hypothese voorop die zij echter niet hard tracht te maken aan de hand van

bijgevoegde objectieve informatie om zodoende de informatie van de commissaris-generaal te

ontkennen. De Raad meent dat dit geen in concreto weerlegging is van de algemene objectieve

informatie waarop de commissaris-generaal zich baseert.

De Raad wijst erop dat de vragenlijst ingevuld bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet tot doel heeft een

uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven met betrekking tot het

asielrelaas van de verzoekende partij en het is een summiere samenvatting ervan. Het is dan ook

aangewezen voorzichtig te zijn bij de vergelijking tussen deze summiere samenvatting en het uitvoerige

gehoor bij het Commissariaat-generaal.

Dit is derhalve een overtollig motief dat geen afbreuk doet aan de overige vaststellingen die doen

besluiten tot de niet-aannemelijkheid van verzoekers asielrelaas.

Vervolgens betwist de verzoekende partij de vaststellingen aangaande het strafwetsartikel dat vermeld

staat in de convocatie:

“Inmiddels is gebleken dat het bewuste artikel waarvan sprake in voormeld citaat, het artikel 17.1 van

“the Code of Administrative Offences of the Republic of Belarus” is.

Op basis van dit algemeen artikel worden in Wit-Rusland politieke dissidenten veroordeeld, opgesloten

en zelfs vaak mishandeld (http://humanrightshouse.org/Articles/16697.html en

http://www.svaboda.org/content/article/24737206.html.).

Logisch dat het proces-verbaal van verzoekers aanhouding op 3 juli 2012 niet vermeldt “politiek

activisme”. Geenszins betreffen de feiten “klein hooliganisme” zoals de commissaris-generaal in zijn

beslissing beweert.

Gelet op de achterliggende politieke doelstellingen van het kwestieuze artikel en de omstandigheid dat

verzoeker tot tweemaal toe op korte termijn op basis van dit artikel werd opgeroepen, deed verzoeker

terecht vermoeden dat hij zou worden blootgesteld aan vervolging om politieke redenen.”

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij een losse bewering opwerpt, daar de achterliggende

politieke doelstellingen van het voornoemde artikelen niet blijken uit de verwijzingen naar de artikels op

twee websites (waarvan bovendien één in het Russisch is en met toepassing van artikel 8 PR RvV niet

in overweging genomen wordt bij gebrek aan vertaling) en de verzoekende partij deze bewering niet in

concreto uiteenzet. De argumentatie kan de Raad niet overtuigen.

Inzake de vaststellingen omtrent de afwezigheid van het betalingsbewijs van de boete stelt de

verzoekende partij: “De afwezigheid van een ‘betalingsbewijs’ van de boete na de eerste convocatie, is
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niet van die aard dat het asielrelaas van verzoeker niet aannemelijk is. Tijdens het haastige vertrek uit

Wit-Rusland, waar verzoeker en zijn echtgenote reeds beroofd waren van hun paspoorten gedurende

een illegale huiszoeking, is een betalingsbewijs niet primordiaal. De convocaties daarentegen zijn veel

meer van doorslaggevend belang, terwijl de commissaris-generaal de waarde daarvan negeert (zie punt

c.ii).

Pas bij het ontvangen van de tweede convocatie heeft verzoeker samen met zijn echtgenote beslist het

land te verlaten uit vrees voor vervolging en dient er op basis van al het voorgaande te worden besloten

dat verzoeker een gegronde vrees heeft voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.”

De Raad wijst er op dat verzoeker in de eerste plaats zijn asielrelaas dient te staven met aannemelijke

verklaringen. Zoals reeds werd gesteld hebben documenten slechts een ondersteunende functie en

kunnen zij enkel aannemelijke verklaringen kracht bijzetten. Zij zijn op zich niet in staat om niet-

aannemelijke verklaringen te herstellen. De afwezigheid van het betalingsbewijs is daarom ook een

overtollig motief dat geen afbreuk doet aan de overige vaststellingen die doen besluiten tot de niet-

aannemelijkheid van het asielrelaas.

Tot slot stelt de verzoekende partij aangaande het proces-verbaal dat verzoeker inderdaad tijdens het

interview van 5 november 2012 aangegeven heeft dat het proces-verbaal op dat moment reeds

opgestuurd was door zijn ouders.

Gelet op de omstandigheid dat de zending van verzoekers ouders naar hen was teruggekomen wegens

‘onbestelbaar’, hebben zijn ouders vervolgens een faxkopie gestuurd naar het Rode Kruis- opvang-

centrum waar verzoeker op dat ogenblik verbleef.

De Raad is van oordeel dat gekopieerde documenten slechts een relatieve bewijswaarde hebben. Zij

zijn immers gemakkelijk via knip- en plakwerk te vervalsen. Dit document heeft geen bewijswaarde.

Bovendien wijst de Raad er nog eens op dat documenten alleen een ondersteunende functie hebben.

Van een asielzoeker mag worden verwacht dat deze, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van

zijn asielaanvraag, de feiten die de oorzaak waren van zijn vlucht uit het land van herkomst nauwkeurig,

zorgvuldig en op een coherente en geloofwaardige manier weergeeft aan de overheden, bevoegd om

kennis te nemen van de asielaanvraag, zodat op grond van dit relaas kan worden nagegaan of er in

hoofde van de asielzoeker aanwijzingen bestaan om te besluiten tot het bestaan van een gevaar voor

vervolging in de zin van de Conventie van Genève (RvV 22 oktober 2009, nr. 33 063; RvV 27 februari

2012, nr. 75 876). De niet aannemelijkheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit

tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Het

Commissariaat-generaal moet niet bewijzen dat de aangehaalde feiten onwaar zouden zijn (RvS 4

december 2006, nr. 165.484; RvV 30 oktober 2009, nr. 33 601).

Wat verzoekster betreft stelde de tweede bestreden beslissing terecht vast dat haar asielrelaas volledig

samenhangt met dat van verzoeker, haar echtgenoot. In tegenstelling tot wat de verzoekende partij

beweert, werd de asielaanvraag van verzoekster concreet en individueel onderzocht. Alleen haar

ontslag op de universiteit en de beweerde aanranding in het trappenhuis van hun appartement wordt

door verzoekster naar voor gebracht en beschouwd als een apart vervolgingselement dat ingegeven

zou zijn door een bepaalde perceptie van verzoeksters politieke opvattingen. Uit de verklaringen van

verzoekster blijkt niet dat er sprake is van een intentionele bedreiging van haar leven, vrijheid of/en

fysieke integriteit met betrekking tot het ontslag. Verzoeksters verklaringen inzake de aanranding zijn

vaag en overtuigen de Raad niet, zeker in het licht van de talrijke reeds vastgestelde onaannemelijk-

heden die het gehele asielrelaas ondermijnen.

De Raad wijst er bovendien op dat uit het arbeidsboekje van verzoekster blijkt dat het zou gegaan

hebben om ‘ontslag met wederzijdse toestemming’. Ook al stellen verzoekers dat verzoekster onder

meer omwille van haar politieke activiteiten gedwongen werd ontslag te nemen, zij maken dit niet

aannemelijk.

De persartikels die zij bijbracht om het element betreffende het (on)vrijwillig ontslag te staven hebben

volgens het verzoekschrift geen betrekking op de tweede verzoekende partij.

Aangaande de opmerking van de verzoekende partij met betrekking tot de problemen van verzoekster

stelt ze dat de motivering van de commissaris-generaal manifest onjuist is daar de bestreden beslissing

zou stellen dat de echtgenote van verzoeker bij haar verslag geconfronteerd werd dat zij nog een deel

van haar studiegeld diende terug te betalen. De verzoekende partij stelt dat enkel de echtgenote van

verzoeker beschikt over een universitair diploma en door middel van assistentschap aan de universiteit

de kosten van haar opleiding diende terug te betalen.
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De Raad meent dat dit geen schending van de motiveringsplicht uitmaakt, maar enkel een materiële

vergissing betreft. Zoals de verwerende partij aangeeft dient de motivering van de bestreden beslissing

als een geheel gelezen te worden en niet als aparte, van elkaar losstaande zinnen.

Wanneer het naar voren gebracht asielrelaas niet aannemelijk is, is er geen reden om dit te toetsen aan

de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld door artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet en artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève.

De verzoekende partijen hebben hun 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 kunnen steunen op de

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

terugkeer naar hun 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 partijen brengen geen elementen

aan waaruit zou moeten blijken dat er in hun 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

De zaken X en X worden gevoegd.

Artikel 2

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig juli tweeduizend dertien door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN G. de MOFFARTS


