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nr. 111 355 van 4 oktober 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - 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 en X, die verklaren van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op

8 maart 2013 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 1 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 29 april 2013 met refertenummer

X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 20 juni 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juli 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BUYSSE, die verschijnt voor de verzoekende partijen, en

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing inzake verzoeker, A. A., luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

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

Azerbeidzjan. U woonde er met uw moeder, Z. A. (OV X).

Sinds 2008 werkte u op vrijwillige basis voor het Azerbaijan Committee Against Torture (hierna ACAT),

een bekende mensenrechtenorganisatie in Azerbeidzjan.

In deze hoedanigheid deed u aan monitoring in gevangenissen, politiekantoren en bij militaire eenheden

samen met uw partner E. A..
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Op 5 november 2009 waren jullie op bezoek in gevangenis nummer 6 in Darnagul, Baku. Een

gevangene, R. D., vertelde jullie dat hij de voorzitter van het ACAT, E. B., een grote som geld had

betaald tegen de belofte dat die laatste hem zou helpen om vrijgelaten te worden. D. was betrokken

geweest bij de smokkel van wapens en vrouwen. E. B. had vroeger voor de KGB en het Ministerie van

Nationale Veiligheid gewerkt.

Nadat jullie dit vernomen hadden, spraken jullie ook nog met de broer van D..

Eind november dienden jullie een klacht in tegen E. B. bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van het ACAT in november merkten jullie dat het ACAT al op de

hoogte was van de klacht.

In december kregen jullie het verbod om nog aan monitoring te doen. I

n februari 2010 werd u op straat tegengehouden door de wijkagent. Hij vroeg u om mee te komen naar

het politiekantoor van Baladjari. Van daaruit werd u meegenomen naar het hoofdpolitiekantoor van

Binagadi. Daar sprak u met een onderzoeker.

Hij beschuldigde u ervan 30.000 manat smeergeld te hebben aangenomen van een vrouw om een

persoon vrij te krijgen uit de gevangenis. Hierna werd u in de kelder vastgezet. U werd vijf à zes dagen

vastgehouden. Tijdens uw aanhouding werd u ernstig geslagen. Men eiste van u dat u een bekentenis

zou tekenen waarin u toegaf dat u en uw partner smeergeld hadden aangenomen. Uiteindelijk kwam u

vrij nadat uw familie smeergeld had betaald.

U vermoedt dat E. B. achter deze valse beschuldiging zat omwille van de klacht die u en uw partner

hadden ingediend tegen hem.

Na uw vrijlating dook u onder bij vrienden.

Op 25 mei 2010 verliet u Azerbeidzjan en reisde per trein naar Kharkov, Oekraïne. Daar verbleef u tot 6

oktober 2011.

Tijdens uw verblijf in Oekraïne vernam u dat E. A. opgepakt werd in Azerbeidzjan.

In september 2011 vernam u van uw tante dat uw moeder ook uit Azerbeidzjan gevlucht was en in

België asiel had aangevraagd.

U reisde op clandestiene wijze aan boord van een vrachtwagen naar België, waar u op 10 oktober 2011

aankwam en dezelfde dag asiel aanvroeg.

Na uw aankomst vernam u van uw moeder dat zij ook was vastgehouden door de politie in Baku. De

politie zou haar op die manier onder druk hebben willen zetten om uw verblijfplaats bekend te maken.

B. Motivering

Uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal blijkt dat u uw land van herkomst ontvlucht bent

nadat u er door de politie valselijk van zou zijn beschuldigd smeergeld te hebben aangenomen in uw

hoedanigheid van medewerker van het Azerbaijan Committee Against Torture (ACAT). De persoon met

wie u samenwerkte voor het ACAT zou ook aangehouden zijn na uw vertrek. (CGVS d.d.18/01/2013,

p.9-10)

Deze valse beschuldiging zou het werk zijn van de voorzitter van het ACAT, E. B., uit wraak voor de

klacht die jullie tegen hem hadden ingediend wegens het ontvangen van smeergeld. (CGVS, p.9)

De geloofwaardigheid van het door u voorgehouden asielrelaas wordt echter in ernstige mate

ondermijnd door de volgende vaststellingen:

U verklaarde dat u in mei 2010, enkele maanden na uw aanhouding in februari 2010 – waarbij u ten

onrechte beschuldigd zou zijn van het aannemen van smeergeld - bent gevlucht naar Oekraïne. (CGVS,

p.4) U zou dit gedaan hebben om te vermijden dat u gevangen gezet zou worden. (CGVS, p.11) U zou

niet meer teruggereisd zijn naar Azerbeidzjan nadien. (CGVS, p.4)

Bij het verlaten van Azerbeidzjan zou u enkel in het bezit geweest zijn van uw Azerbeidzjaanse

identiteitskaart. Een treinbegeleider zou u bij het oversteken van de Azerbeidzjaanse grens hebben

geholpen om te vermijden dat u gecontroleerd zou worden. (CGVS, p.4) U ontkende voorts ooit een

internationaal paspoort te hebben gehad (CGVS, p.3) en ooit een Schengenvisum te hebben

aangevraagd (CGVS, p.11).

Uit informatie, afkomstig van de Duitse autoriteiten, waarover het Commissariaat-generaal beschikt en

waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd, blijkt echter dat aan u op 25

september 2011 een Schengenvisum werd afgeleverd met geldigheidsdatum van 5 tot 15 oktober 2011

door de Duitse ambassade in Baku, Azerbeidzjan. In het kader van de visumaanvraag werd bovendien

een internationaal paspoort neergelegd. Deze informatie ondermijnt volledig de geloofwaardigheid van

uw verklaring als zou u reeds in mei 2010 Azerbeidzjan verlaten hebben en er niet meer naar

teruggekeerd zijn. Geconfronteerd met voormelde informatie, verklaarde u nooit op de ambassade te

zijn geweest. (CGVS, p.12) Het loutere ontkennen van voormelde informatie, die afkomstig is van de

Duitse autoriteiten, dewelke het visum hebben afgeleverd, kan geenszins volstaan om de

geloofwaardigheid van uw verklaringen te herstellen.
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Bovendien spreekt deze informatie ook uw verklaring als zou u nooit een internationaal paspoort hebben

gehad tegen. Hierbij dient trouwens te worden gewezen op een tegenstrijdigheid in uw opeenvolgende

verklaringen voor de asielinstanties. Voor de Dienst Vreemdelingenzaken had u immers verklaard dat

uw internationaal paspoort, net als uw rijbewijs, identiteitskaart en eigendomsakte van het huis,

achtergebleven waren bij de politie. (DVZ, rubriek 21) Over uw rijbewijs verklaarde u dat het was

geconfisqueerd door de politie in 2010. (CGVS, p.12) Dit is in tegenstrijd met uw verklaring als zou u

nooit een internationaal paspoort gehad hebben.

Ook met betrekking tot uw Azerbeidzjaanse identiteitskaart legde u bovendien inconsistente

verklaringen af. Toen u tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal gevraagd werd naar de

documenten die u bij had, antwoordde u dat u uw lidkaart van het ACAT bij had. U voegde eraan toe dat

u “de eerste keer”, i.e. bij het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken, uw identiteitskaart had getoond

maar dat deze in het opvangcentrum verloren was gegaan. Toen u uitdrukkelijk gevraagd werd of u uw

originele identiteitskaart in België had, bevestigde u uitdrukkelijk, eraan toevoegend dat ze gekopieerd

werd. (CGVS, p.3) Dit komt echter niet overeen met de gegevens in het administratief dossier. Daaruit

blijkt dat u bij de Dienst vreemdelingenzaken enkel een kleurenkopie van de voorkant van uw

identiteitskaart had neergelegd. (DVZ, rubriek 18) Bovendien komen voormelde verklaringen voor het

Commissariaat-generaal niet overeen met uw verklaring voor de Dienst Vreemdelingenzaken als zou uw

identiteitskaart bij de politie in Azerbeidzjan achtergebleven zijn. (DVZ, rubriek 21) Toen u

geconfronteerd werd met uw tegenstrijdige verklaringen, stelde u dat u tijdens het gehoor op het

Commissariaat-generaal steeds uw lidkaart van het ACAT had bedoeld in plaats van uw identiteitskaart.

(CGVS, p.12) Dit is geenszins aannemelijk te noemen. Uw identiteitskaart is geenszins te vergelijken

met uw lidkaart van het ACAT. Zo wordt enkel uw identiteitskaart uitgegeven door de autoriteiten is de

lidkaart van het ACAT geen geldig identiteitsdocument in Azerbeidzjan. Daarenboven blijkt uit uw

antwoord op de aanvankelijke vraag naar uw documenten dat u wel degelijk zelf het onderscheid

maakte tussen beide documenten. (supra) Bovendien dient opgemerkt te worden dat u tijdens het

interview op de Dienst Vreemdelingenzaken tevens enkel een kopie van uw lidkaart had getoond. U had

daar verklaard dat het origineel van dit document nog in Oekraïne lag. (DVZ, rubriek 21). Ook dit laatste

is in tegenstrijd met uw verklaringen op het Commissariaat-generaal. Daar verklaarde u immers dat u uw

lidkaart wel bij had toen u naar België kwam, maar niet hebt getoond. (CGVS, p.3)

Niet enkel tasten de vastgestelde tegenstrijdigheden aangaande uw internationaal paspoort en

identiteitskaart de algemene geloofwaardigheid van uw asielrelaas aan, zij ondermijnen tevens de

geloofwaardigheid van een kernelement inzake uw asielaanvraag. Immers, beide documenten zouden

volgens uw verklaringen door de politie geconfisqueerd zijn. (DVZ, rubriek 21; CGVS, p.12).

Voorts rijst ernstig het vermoeden dat u uw originele identiteitskaart – die op de achterkant onder andere

de datum van afgifte vermeldt – en uw internationaal paspoort tracht verborgen te houden voor de

Belgische autoriteiten. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een

kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat identiteitskaarten worden afgeleverd

door de lokale politie en de internationale paspoorten dienen te worden aangevraagd bij een regionaal

paspoortcentrum onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Gelet op uw verklaringen als zou u

problemen hebben gekend met de politie in uw buurt – u zou meegenomen zijn naar de politiepost van

Biladjari en vervolgens overgebracht zijn naar het hoofdbureau in Binagadi (CGVS, p.8) – bevatten deze

documenten dan ook mogelijk belangrijke gegevens bij het onderzoeken van uw asielaanvraag. Het niet

voorleggen ervan kan dan ook beschouwd worden als een schending van de medewerkingsplicht die op

uw schouders rust.

Gelet op bovenstaande vaststellingen dient te worden besloten dat u door uw houding tracht om uw

reële situatie (in Azerbeidzjan) voorafgaand aan uw asielaanvraag verborgen te houden voor de

asielinstanties die belast zijn met het onderzoeken van uw asielaanvraag. Van een asielzoeker wordt

echter verwacht dat hij waarheidsgetrouwe verklaringen aflegt. De vaststelling dat u dit niet hebt

gedaan, is een ernstige inbreuk op de medewerkingsplicht die rust op uw schouders in de

asielprocedure. Dit ondermijnt in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw asielrelaas en de door u

verklaarde vrees voor vervolging.

Voorts dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen op een aantal belangrijke punten onaannemelijk

vaag waren. Aangaande uw arrestatie en detentie door de politie – waarbij u zou zijn beschuldigd van

het aannemen van smeergeld, hetgeen de aanleiding zou hebben gevormd voor uw vlucht – verklaarde

u dat dit “eind januari, begin februari” gebeurde. Toen u nogmaals werd gevraagd wanneer deze feiten

zich zouden hebben afgespeeld, stelde u dat het “eerder februari” was, maar dat u de datum vergeten

was. (CGVS, p.8) U kon ook het aantal dagen dat u aangehouden bleef niet preciseren, u verklaarde dat

het 5 à 6 dagen waren (CGVS,p.9) Dat u over deze centrale gebeurtenis zo weinig accuraat bent, is

weinig aannemelijk te noemen indien zij werkelijk gebeurd zou zijn.

Daarnaast bleek u evenmin de detentie van uw moeder, dewelke rechtstreeks verband zou hebben

gehouden met uw problemen, te kunnen situeren in de tijd. Hierover kon u enkel zeggen dat dit zou zijn
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gebeurd na uw vertrek uit Azerbeidzjan. (CGVS, p.11) Gelet op het feit dat u uw moeder in België hebt

vervoegd in 2011, net als haar asiel hebt aangevraagd, en bijgevolg al geruime tijd terug met haar

verenigd bent, is een dergelijke onwetendheid over vervolgingsfeiten die uw moeder zou hebben

meegemaakt geenszins aannemelijk te noemen.

Deze vaagheden raken aan de kern van uw asielrelaas - met name uw (enige) detentie door de politie

naar aanleiding van een valse beschuldiging van het aannemen van smeergeld en een ernstig incident

waarbij uw moeder onder druk zou zijn gezet door de autoriteiten opdat zij zou zeggen waar u verbleef

(CGVS, p.11) – en ondermijnen bijgevolg verder de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Bovendien bleek u evenmin op de hoogte te zijn van het lot van uw partner E. A., die samen met u de

klacht tegen E. B. zou hebben geschreven en die ongeveer twee weken na uw vrijlating zou zijn

opgepakt (CGVS, p.10). Zo wist u niet of hij nog steeds opgesloten was en hoewel u verklaarde dat er

een rechtszaak zou zijn aangespannen tegen hem wegens het aannemen van smeergeld, wist u niet

wat het vonnis dan wel zou zijn geweest. (CGVS, p.10) Bovendien zou u niet geprobeerd hebben om

meer te weten te komen over zijn lot. Ter verklaring stelde u dat u “geen contact hebt”. (CGVS, p.10)

Van een persoon met uw profiel (vrijwillig medewerker van een vooraanstaande ngo in een land met

een autoritair bewind) mag evenwel verwacht worden dat hij in staat is om meer informatie te bekomen

over het lot van een medewerker van het ACAT. Bovendien zou u pas in Oekraïne vernomen hebben

van een collega bij het ACAT dat uw partner opgepakt was. (CGVS, p.10) Dit wijst er anderzijds op dat u

wel degelijk in staat bent om, vanuit het buitenland, relevante informatie te weten te komen. Dat u op dit

moment geen contact meer met deze collega zou hebben (CGVS, p.11), kan niet volstaan als

verschoningsgrond. Dit geldt tevens voor uw vrees dat men te weten zou komen dat u in België verblijft.

Aangenomen mag worden dat iemand met uw profiel in staat is om met meer anonieme

communicatiemiddelen (een anoniem emailaccount, sociale netwerksites,…) in contact te komen met

personen in Azerbeidzjan. Hiermee geconfronteerd, stelde u dat het niets zou veranderen voor u indien

u hem zou contacteren. (CGVS, p.11) Een dergelijke houding is echter geenszins te rijmen met een

gegronde vrees voor vervolging. Immers, gezien u en uw partner van dezelfde feiten zouden worden

beschuldigd (CGVS, p.9-10; vragenlijst CGVS, ingevuld op DVZ, p.3), zou zijn lot mogelijk een

belangrijke aanwijzing vormen voor (de actualiteit van) uw persoonlijke vrees voor vervolging. Uw

onwetendheid over het lot van uw partner en uw passieve houding in het bekomen van meer informatie

hierover, ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Ten slotte dient nog vastgesteld te

worden dat ook de geloofwaardigheid van de verklaringen van uw moeder op enkele belangrijke punten

ondermijnd werd.

Zo verklaarde zij dat u op een bepaald moment thuis kwam met gebroken tanden en een opgezwollen

gezicht. (CGVS, p.7) Zij kon echter zelfs niet bij benadering zeggen wanneer dit zou zijn geweest.

Gevraagd of het voor uw detentie was, antwoordde zij in eerste instantie bevestigend. Zij kon evenwel

niet eens bij benadering zeggen hoeveel tijd voordien. Direct daarna gaf uw moeder dan weer aan dat

zij niet kon zeggen of dit had plaatsgevonden voor uw detentie dan wel op hetzelfde moment als uw

detentie. Wel zou u maar één keer in een dergelijke toestand thuisgekomen zijn. (A. - CGVS, p.8-9) Dat

uw moeder een dergelijk belangwekkend feit zelfs niet bij benadering zou kunnen situeren ten opzichte

van uw detentie is geenszins aannemelijk te noemen gezien de ernst van deze feiten. Deze vaststelling

ondermijnt dan ook verder het door u volgehouden asielrelaas. Uw moeder haalde aan dat zij ernstige

geheugenproblemen heeft. (A. - CGVS, p.8) Dit kan echter niet aangenomen worden als een afdoende

verklaring. Immers, het door haar neergelegde medisch attest, afkomstig van een arts in België, stelt

enkel dat uw moeder verklaart geheugenproblemen te hebben. Een dergelijk attest, opgesteld louter op

basis van beweringen van de patiënt, bewijst geenszins dat de voorgehouden geheugenproblemen

reëel zijn.

Ten slotte dient nog opgemerkt te worden dat er tegenstrijdigheden werden vastgesteld tussen de

verklaringen van uw moeder voor het Commissariaat-generaal en deze in de vragenlijst van het

Commissariaat-generaal die ingevuld werd op de Dienst Vreemdelingenzaken met de hulp van een tolk.

Voor het Commissariaat-generaal verklaarde uw moeder geen convocaties op haar naam te hebben

ontvangen tussen mei 2010, toen u zou zijn vertrokken, en oktober 2010, toen zij een week

vastgehouden zou zijn door de MVD. Zij zou voor haar detentie evenmin op een andere manier

opgeroepen zijn. (A. - CGVS, p.11) In de voormelde vragenlijst had zij echter verklaard dat zij in deze

periode (tussen het vinden van uw brief en haar detentie) twee maal officieel per brief was opgeroepen

voor ondervraging. (A. – vragenlijst CGVS, p.3) Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, verklaarde

zij dan weer dat ze een eerste keer naar de MVD was gegaan zonder convocatie en de tweede keer (bij

haar detentie) met een convocatie (op uw naam). De eerste keer zou zij opgebeld zijn om zich aan te

bieden voor ondervraging. (A. - CGVS, p.12) Deze verklaring komt echter niet overeen met haar

aanvankelijke verklaringen voor het Commissariaat-generaal als zou zij zelf niet zijn opgeroepen voor

oktober 2010, noch komen zij overeen met de verklaringen in de vragenlijst als zou zij twee keer per

brief zijn opgeroepen voorafgaand aan haar detentie. Bijgevolg heft haar verklaring de vastgestelde



RvV X - Pagina 5

tegenstrijdigheid niet op. Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat uw moeder bij het begin van het

gehoor op het Commissariaat-generaal had aangegeven dat zij bij haar interview op de Dienst

Vreemdelingenzaken de redenen van haar vertrek had kunnen vertellen; dat hetgeen zij haar problemen

in Azerbeidzjan verteld had en genoteerd werd aan haar voorgelezen werd door de tolk; en dat zij hierna

geen opmerkingen had. (A. - CGVS, p.2) Ten slotte kan nogmaals worden gewezen op de vaststelling

dat de door haar aangehaalde geheugenproblemen niet kunnen volstaan als verschoningsgrond voor de

vastgestelde tegenstrijdigheden. Ook deze tegenstrijdigheid raakt aan de kern van uw asielrelaas,

aangezien uw moeder haar asielrelaas aan uw vermeende problemen verbindt. (A. - CGVS, p.7) De

geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt dan ook verder ondermijnd.

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

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

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

De door u en uw moeder neergelegde documenten vermogen niet om bovenstaande conclusies te

wijzigen. De kopie van uw identiteitskaart, dewelke zoals eerder al werd opgemerkt onvolledig is, bevat

enkel gegevens betreffende uw identiteit die door mij niet in twijfel getrokken worden. Het medisch attest

voor uw rijbewijs een de bijlage van uw rijbewijs bevatten tevens enkel persoonsgegevens die door mij

niet in twijfel getrokken worden. De identiteitskaart van uw moeder bevat enkel gegevens betreffende

haar identiteit die door mij niet in twijfel getrokken worden. De lidkaart van de kickboksfederatie en uw

diploma’s van gevechtssporten tonen enkel aan dat u gevechtssporten hebt beoefend. Zij bevatten geen

gegevens aangaande de door u verklaarde problemen. Dit geldt tevens voor de dankbrief voor uw

deelname aan een joods jeugdfestival in 2000. Uw lidkaart van het ACAT ten slotte, bewijst dat u lid was

van deze organisatie. Echter, deze lidkaart bevat geen enkele informatie aangaande de door u

verklaarde problemen, zodat het niet als objectief stavingstuk van deze problemen kan worden

beschouwd. Bovendien bevat deze lidkaart geen datum van afgifte of geldigheidsduur, zodat er niet uit

blijkt dat u in de periode dat u de door voorgehouden problemen zou hebben gekend, effectief lid was

van het ACAT.

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."

1.2. De bestreden beslissing inzake verzoekster, Z. A., luidt als volgt:

"A. Feitenrelaas

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

Azerbeidzjan. U woonde er met uw zoon, A. A. (OV 6.893.338).

Sinds 2007 of 2008 werkte uw zoon voor het Azerbaijan Committee Against Torture (hierna ACAT), een

bekende mensenrechtenorganisatie in Azerbeidzjan. Hij hield zich bezig met klachten van gevangenen.

Nadat uw zoon op zijn werk een smeergeldaffaire had ontdekt en dit gemeld had aan de voorzitter van

het ACAT kreeg hij problemen. De voorzitter van het ACAT beschuldigde uw zoon er op zijn beurt van

om smeergeld te hebben aangenomen van een gevangene.

Een keer kwam uw zoon, die u niet veel vertelde over zijn problemen, thuis met gebroken tanden en een

opgezwollen gezicht.

In januari, februari 2010 werd u gebeld door uw schoonbroer. Die meldde u dat uw zoon vastgehouden

werd op het politiekantoor van Binagadi. U ging hem opzoeken maar de agenten lieten u niet tot bij hem.

Uw zoon werd na ongeveer een week vrijgelaten tegen betaling van smeergeld.

Na zijn vrijlating verborg uw zoon zich bij vrienden. Op 28 mei vond u een briefje thuis, geschreven door

uw zoon, waarin stond dat u hem niet moest zoeken, dat hij op die manier niet kon leven en dat hij

aangehouden en gedood zou worden indien hij in het land zou blijven.

Midden oktober kwam de wijkagent bij u thuis langs. Hij was op zoek naar uw zoon en bracht een

politieconvocatie op zijn naam. U ging zelf met deze convocatie naar de MVD afdeling in het district

Nizani. Nadat u zich had aangemeld, werd u door een onderzoeker ondervraagd over de verblijfplaats

van uw zoon. Toen u vertelde dat u niet wist waar uw zoon was, geloofde hij u niet. U vertelde hem over

de brief van uw zoon, dewelke de wijkagent had verscheurd. De onderzoeker dreigde ermee u op te

laten sluiten indien u niet zou zeggen waar uw zoon was. Uiteindelijk liet hij uitschijnen dat u naar huis

mocht gaan. Echter, in plaats van u naar buiten te begeleiden, werd u naar de kelder gebracht en daar

opgesloten. U werd er ongeveer één week lang vastgehouden. In die week werd u nog twee keer

ondervraagd. U werd er ook geslagen. Bij uw vrijlating dreigde men ermee u opnieuw op te sluiten

indien u niet zou zeggen waar uw zoon was. Na uw detentie bleef u thuis wonen. De wijkagent kwam
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nog langs. Hij dreigde ermee dat u in de gevangenis terecht zou komen als u niet zou zeggen waar uw

zoon verbleef.

Eind mei 2011 verliet u Azerbeidzjan en reisde per trein naar Kharkov, Oekraïne. Na enkele dagen

reisde u op clandestiene wijze aan boord van een vrachtwagen verder naar België, waar u op 3 mei

2011 aankwam en dezelfde dag asiel aanvroeg.

In september 2011 werd u opgebeld door uw zoon, van wie u niets meer had vernomen sinds mei 2010.

Hij arriveerde in België op 10 oktober 2011 vroeg dezelfde dag asiel aan.

B. Motivering

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

problemen en vrees beroept als uw zoon. (CGVS d.d.18/01/2013, p.7, 13)

Aangezien in het kader van de asielaanvraag van uw zoon door mij besloten werd dat uw zoon 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 zoon luidt als volgt:

"Uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal blijkt dat u uw land van herkomst ontvlucht bent

nadat u er door de politie valselijk van zou zijn beschuldigd smeergeld te hebben aangenomen in uw

hoedanigheid van medewerker van het Azerbaijan Committee Against Torture (ACAT). De persoon met

wie u samenwerkte voor het ACAT zou ook aangehouden zijn na uw vertrek. (CGVS d.d.18/01/2013,

p.9-10)

Deze valse beschuldiging zou het werk zijn van de voorzitter van het ACAT, E. B., uit wraak voor de

klacht die jullie tegen hem hadden ingediend wegens het ontvangen van smeergeld. (CGVS, p.9)

De geloofwaardigheid van het door u voorgehouden asielrelaas wordt echter in ernstige mate

ondermijnd door de volgende vaststellingen:

U verklaarde dat u in mei 2010, enkele maanden na uw aanhouding in februari 2010 – waarbij u ten

onrechte beschuldigd zou zijn van het aannemen van smeergeld - bent gevlucht naar Oekraïne. (CGVS,

p.4) U zou dit gedaan hebben om te vermijden dat u gevangen gezet zou worden. (CGVS, p.11) U zou

niet meer teruggereisd zijn naar Azerbeidzjan nadien. (CGVS, p.4)

Bij het verlaten van Azerbeidzjan zou u enkel in het bezit geweest zijn van uw Azerbeidzjaanse

identiteitskaart. Een treinbegeleider zou u bij het oversteken van de Azerbeidzjaanse grens hebben

geholpen om te vermijden dat u gecontroleerd zou worden. (CGVS, p.4)

U ontkende voorts ooit een internationaal paspoort te hebben gehad (CGVS, p.3) en ooit een

Schengenvisum te hebben aangevraagd (CGVS, p.11).

Uit informatie, afkomstig van de Duitse autoriteiten, waarover het Commissariaat-generaal beschikt en

waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd, blijkt echter dat aan u op 25

september 2011 een Schengenvisum werd afgeleverd met geldigheidsdatum van 5 tot 15 oktober 2011

door de Duitse ambassade in Baku, Azerbeidzjan. In het kader van de visumaanvraag werd bovendien

een internationaal paspoort neergelegd.

Deze informatie ondermijnt volledig de geloofwaardigheid van uw verklaring als zou u reeds in mei 2010

Azerbeidzjan verlaten hebben en er niet meer naar teruggekeerd zijn.

Geconfronteerd met voormelde informatie, verklaarde u nooit op de ambassade te zijn geweest. (CGVS,

p.12)

Het loutere ontkennen van voormelde informatie, die afkomstig is van de Duitse autoriteiten, dewelke

het visum hebben afgeleverd, kan geenszins volstaan om de geloofwaardigheid van uw verklaringen te

herstellen.

Bovendien spreekt deze informatie ook uw verklaring als zou u nooit een internationaal paspoort hebben

gehad tegen.

Hierbij dient trouwens te worden gewezen op een tegenstrijdigheid in uw opeenvolgende verklaringen

voor de asielinstanties.

Voor de Dienst Vreemdelingenzaken had u immers verklaard dat uw internationaal paspoort, net als uw

rijbewijs, identiteitskaart en eigendomsakte van het huis, achtergebleven waren bij de politie. (DVZ,

rubriek 21) Over uw rijbewijs verklaarde u dat het was geconfisqueerd door de politie in 2010. (CGVS,

p.12)

Dit is in tegenstrijd met uw verklaring als zou u nooit een internationaal paspoort gehad hebben.

Ook met betrekking tot uw Azerbeidzjaanse identiteitskaart legde u bovendien inconsistente

verklaringen af.

Toen u tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal gevraagd werd naar de documenten die u bij

had, antwoordde u dat u uw lidkaart van het ACAT bij had. U voegde eraan toe dat u “de eerste keer”,
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i.e. bij het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken, uw identiteitskaart had getoond maar dat deze in

het opvangcentrum verloren was gegaan.

Toen u uitdrukkelijk gevraagd werd of u uw originele identiteitskaart in België had, bevestigde u

uitdrukkelijk, eraan toevoegend dat ze gekopieerd werd. (CGVS, p.3)

Dit komt echter niet overeen met de gegevens in het administratief dossier.

Daaruit blijkt dat u bij de Dienst vreemdelingenzaken enkel een kleurenkopie van de voorkant van uw

identiteitskaart had neergelegd. (DVZ, rubriek 18)

Bovendien komen voormelde verklaringen voor het Commissariaat-generaal niet overeen met uw

verklaring voor de Dienst Vreemdelingenzaken als zou uw identiteitskaart bij de politie in Azerbeidzjan

achtergebleven zijn. (DVZ, rubriek 21)

Toen u geconfronteerd werd met uw tegenstrijdige verklaringen, stelde u dat u tijdens het gehoor op het

Commissariaat-generaal steeds uw lidkaart van het ACAT had bedoeld in plaats van uw identiteitskaart.

(CGVS, p.12)

Dit is geenszins aannemelijk te noemen.

Uw identiteitskaart is geenszins te vergelijken met uw lidkaart van het ACAT. Zo wordt enkel uw

identiteitskaart uitgegeven door de autoriteiten is de lidkaart van het ACAT geen geldig

identiteitsdocument in Azerbeidzjan.

Daarenboven blijkt uit uw antwoord op de aanvankelijke vraag naar uw documenten dat u wel degelijk

zelf het onderscheid maakte tussen beide documenten. (supra)

Bovendien dient opgemerkt te worden dat u tijdens het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken

tevens enkel een kopie van uw lidkaart had getoond. U had daar verklaard dat het origineel van dit

document nog in Oekraïne lag. (DVZ, rubriek 21).

Ook dit laatste is in tegenstrijd met uw verklaringen op het Commissariaat-generaal. Daar verklaarde u

immers dat u uw lidkaart wel bij had toen u naar België kwam, maar niet hebt getoond. (CGVS, p.3)

Niet enkel tasten de vastgestelde tegenstrijdigheden aangaande uw internationaal paspoort en

identiteitskaart de algemene geloofwaardigheid van uw asielrelaas aan, zij ondermijnen tevens de

geloofwaardigheid van een kernelement inzake uw asielaanvraag.

Immers, beide documenten zouden volgens uw verklaringen door de politie geconfisqueerd zijn. (DVZ,

rubriek 21; CGVS, p.12).

Voorts rijst ernstig het vermoeden dat u uw originele identiteitskaart – die op de achterkant onder andere

de datum van afgifte vermeldt – en uw internationaal paspoort tracht verborgen te houden voor de

Belgische autoriteiten.

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

administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat identiteitskaarten worden afgeleverd door de lokale

politie en de internationale paspoorten dienen te worden aangevraagd bij een regionaal

paspoortcentrum onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Gelet op uw verklaringen als zou u

problemen hebben gekend met de politie in uw buurt – u zou meegenomen zijn naar de politiepost van

Biladjari en vervolgens overgebracht zijn naar het hoofdbureau in Binagadi (CGVS, p.8) – bevatten deze

documenten dan ook mogelijk belangrijke gegevens bij het onderzoeken van uw asielaanvraag. Het niet

voorleggen ervan kan dan ook beschouwd worden als een schending van de medewerkingsplicht die op

uw schouders rust.

Gelet op bovenstaande vaststellingen dient te worden besloten dat u door uw houding tracht om uw

reële situatie (in Azerbeidzjan) voorafgaand aan uw asielaanvraag verborgen te houden voor de

asielinstanties die belast zijn met het onderzoeken van uw asielaanvraag. Van een asielzoeker wordt

echter verwacht dat hij waarheidsgetrouwe verklaringen aflegt. De vaststelling dat u dit niet hebt

gedaan, is een ernstige inbreuk op de medewerkingsplicht die rust op uw schouders in de

asielprocedure.

Dit ondermijnt in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw asielrelaas en de door u verklaarde vrees

voor vervolging.

Voorts dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen op een aantal belangrijke punten onaannemelijk

vaag waren.

Aangaande uw arrestatie en detentie door de politie – waarbij u zou zijn beschuldigd van het aannemen

van smeergeld, hetgeen de aanleiding zou hebben gevormd voor uw vlucht – verklaarde u dat dit “eind

januari, begin februari” gebeurde. Toen u nogmaals werd gevraagd wanneer deze feiten zich zouden

hebben afgespeeld, stelde u dat het “eerder februari” was, maar dat u de datum vergeten was. (CGVS,

p.8) U kon ook het aantal dagen dat u aangehouden bleef niet preciseren, u verklaarde dat het 5 à 6

dagen waren (CGVS,p.9)

Dat u over deze centrale gebeurtenis zo weinig accuraat bent, is weinig aannemelijk te noemen indien

zij werkelijk gebeurd zou zijn.
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Daarnaast bleek u evenmin de detentie van uw moeder, dewelke rechtstreeks verband zou hebben

gehouden met uw problemen, te kunnen situeren in de tijd. Hierover kon u enkel zeggen dat dit zou zijn

gebeurd na uw vertrek uit Azerbeidzjan. (CGVS, p.11)

Gelet op het feit dat u uw moeder in België hebt vervoegd in 2011, net als haar asiel hebt aangevraagd,

en bijgevolg al geruime tijd terug met haar verenigd bent, is een dergelijke onwetendheid over

vervolgingsfeiten die uw moeder zou hebben meegemaakt geenszins aannemelijk te noemen.

Deze vaagheden raken aan de kern van uw asielrelaas - met name uw (enige) detentie door de politie

naar aanleiding van een valse beschuldiging van het aannemen van smeergeld en een ernstig incident

waarbij uw moeder onder druk zou zijn gezet door de autoriteiten opdat zij zou zeggen waar u verbleef

(CGVS, p.11) – en ondermijnen bijgevolg verder de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Bovendien bleek u evenmin op de hoogte te zijn van het lot van uw partner E. A., die samen met u de

klacht tegen E. B. zou hebben geschreven en die ongeveer twee weken na uw vrijlating zou zijn

opgepakt (CGVS, p.10).

Zo wist u niet of hij nog steeds opgesloten was en hoewel u verklaarde dat er een rechtszaak zou zijn

aangespannen tegen hem wegens het aannemen van smeergeld, wist u niet wat het vonnis dan wel zou

zijn geweest. (CGVS, p.10)

Bovendien zou u niet geprobeerd hebben om meer te weten te komen over zijn lot. Ter verklaring stelde

u dat u “geen contact hebt”. (CGVS, p.10)

Van een persoon met uw profiel (vrijwillig medewerker van een vooraanstaande ngo in een land met

een autoritair bewind) mag evenwel verwacht worden dat hij in staat is om meer informatie te bekomen

over het lot van een medewerker van het ACAT.

Bovendien zou u pas in Oekraïne vernomen hebben van een collega bij het ACAT dat uw partner

opgepakt was. (CGVS, p.10) Dit wijst er anderzijds op dat u wel degelijk in staat bent om, vanuit het

buitenland, relevante informatie te weten te komen.

Dat u op dit moment geen contact meer met deze collega zou hebben (CGVS, p.11), kan niet volstaan

als verschoningsgrond.

Dit geldt tevens voor uw vrees dat men te weten zou komen dat u in België verblijft.

Aangenomen mag worden dat iemand met uw profiel in staat is om met meer anonieme

communicatiemiddelen (een anoniem emailaccount, sociale netwerksites,…) in contact te komen met

personen in Azerbeidzjan. Hiermee geconfronteerd, stelde u dat het niets zou veranderen voor u indien

u hem zou contacteren. (CGVS, p.11)

Een dergelijke houding is echter geenszins te rijmen met een gegronde vrees voor vervolging. Immers,

gezien u en uw partner van dezelfde feiten zouden worden beschuldigd (CGVS, p.9-10; vragenlijst

CGVS, ingevuld op DVZ, p.3), zou zijn lot mogelijk een belangrijke aanwijzing vormen voor (de

actualiteit van) uw persoonlijke vrees voor vervolging.

Uw onwetendheid over het lot van uw partner en uw passieve houding in het bekomen van meer

informatie hierover, ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Ten slotte dient nog vastgesteld te worden dat ook de geloofwaardigheid van de verklaringen van uw

moeder op enkele belangrijke punten ondermijnd werd.

Zo verklaarde zij dat u op een bepaald moment thuis kwam met gebroken tanden en een opgezwollen

gezicht. (CGVS, p.7) Zij kon echter zelfs niet bij benadering zeggen wanneer dit zou zijn geweest.

Gevraagd of het voor uw detentie was, antwoordde zij in eerste instantie bevestigend. Zij kon evenwel

niet eens bij benadering zeggen hoeveel tijd voordien. Direct daarna gaf uw moeder dan weer aan dat

zij niet kon zeggen of dit had plaatsgevonden voor uw detentie dan wel op hetzelfde moment als uw

detentie. Wel zou u maar één keer in een dergelijke toestand thuisgekomen zijn. (A. - CGVS, p.8-9) Dat

uw moeder een dergelijk belangwekkend feit zelfs niet bij benadering zou kunnen situeren ten opzichte

van uw detentie is geenszins aannemelijk te noemen gezien de ernst van deze feiten. Deze vaststelling

ondermijnt dan ook verder het door u volgehouden asielrelaas.

Uw moeder haalde aan dat zij ernstige geheugenproblemen heeft. (A. - CGVS, p.8)

Dit kan echter niet aangenomen worden als een afdoende verklaring. Immers, het door haar

neergelegde medisch attest, afkomstig van een arts in België, stelt enkel dat uw moeder verklaart

geheugenproblemen te hebben.

Een dergelijk attest, opgesteld louter op basis van beweringen van de patiënt, bewijst geenszins dat de

voorgehouden geheugenproblemen reëel zijn.

Ten slotte dient nog opgemerkt te worden dat er tegenstrijdigheden werden vastgesteld tussen de

verklaringen van uw moeder voor het Commissariaat-generaal en deze in de vragenlijst van het

Commissariaat-generaal die ingevuld werd op de Dienst Vreemdelingenzaken met de hulp van een tolk.

Voor het Commissariaat-generaal verklaarde uw moeder geen convocaties op haar naam te hebben

ontvangen tussen mei 2010, toen u zou zijn vertrokken, en oktober 2010, toen zij een week

vastgehouden zou zijn door de MVD. Zij zou voor haar detentie evenmin op een andere manier

opgeroepen zijn. (A. - CGVS, p.11)
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In de voormelde vragenlijst had zij echter verklaard dat zij in deze periode (tussen het vinden van uw

brief en haar detentie) twee maal officieel per brief was opgeroepen voor ondervraging. (A. – vragenlijst

CGVS, p.3)

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, verklaarde zij dan weer dat ze een eerste keer naar de MVD

was gegaan zonder convocatie en de tweede keer (bij haar detentie) met een convocatie (op uw naam).

De eerste keer zou zij opgebeld zijn om zich aan te bieden voor ondervraging. (A. - CGVS, p.12)

Deze verklaring komt echter niet overeen met haar aanvankelijke verklaringen voor het Commissariaat-

generaal als zou zij zelf niet zijn opgeroepen voor oktober 2010, noch komen zij overeen met de

verklaringen in de vragenlijst als zou zij twee keer per brief zijn opgeroepen voorafgaand aan haar

detentie.

Bijgevolg heft haar verklaring de vastgestelde tegenstrijdigheid niet op.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat uw moeder bij het begin van het gehoor op het

Commissariaat-generaal had aangegeven dat zij bij haar interview op de Dienst Vreemdelingenzaken

de redenen van haar vertrek had kunnen vertellen; dat hetgeen zij haar problemen in Azerbeidzjan

verteld had en genoteerd werd aan haar voorgelezen werd door de tolk; en dat zij hierna geen

opmerkingen had. (A. - CGVS, p.2)

Ten slotte kan nogmaals worden gewezen op de vaststelling dat de door haar aangehaalde

geheugenproblemen niet kunnen volstaan als verschoningsgrond voor de vastgestelde

tegenstrijdigheden.

Ook deze tegenstrijdigheid raakt aan de kern van uw asielrelaas, aangezien uw moeder haar asielrelaas

aan uw vermeende problemen verbindt. (A. - CGVS, p.7) De geloofwaardigheid van uw asielrelaas

wordt dan ook verder ondermijnd.

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

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

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

De door u en uw moeder neergelegde documenten vermogen niet om bovenstaande conclusies te

wijzigen.

De kopie van uw identiteitskaart, dewelke zoals eerder al werd opgemerkt onvolledig is, bevat enkel

gegevens betreffende uw identiteit die door mij niet in twijfel getrokken worden.

Het medisch attest voor uw rijbewijs een de bijlage van uw rijbewijs bevatten tevens enkel

persoonsgegevens die door mij niet in twijfel getrokken worden.

De identiteitskaart van uw moeder bevat enkel gegevens betreffende haar identiteit die door mij niet in

twijfel getrokken worden.

De lidkaart van de kickboksfederatie en uw diploma’s van gevechtssporten tonen enkel aan dat u

gevechtssporten hebt beoefend. Zij bevatten geen gegevens aangaande de door u verklaarde

problemen.

Dit geldt tevens voor de dankbrief voor uw deelname aan een joods jeugdfestival in 2000.

Uw lidkaart van het ACAT ten slotte, bewijst dat u lid was van deze organisatie. Echter, deze lidkaart

bevat geen enkele informatie aangaande de door u verklaarde problemen, zodat het niet als objectief

stavingstuk van deze problemen kan worden beschouwd. Bovendien bevat deze lidkaart geen datum

van afgifte of geldigheidsduur, zodat er niet uit blijkt dat u in de periode dat u de door voorgehouden

problemen zou hebben gekend, effectief lid was van het ACAT. "

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de rechtspleging

2.1. Verzoekers voeren in hun verzoekschrift van 8 maart 2013 aan dat zij vaststellen “dat er in

gelijkaardige dossiers geen eenheid van rechtspraak vast te stellen is tussen Franstalige en

Nederlandstalige kamers” (zie p. 2). Ze vragen de zaak naar de algemene vergadering van de Raad te

verwijzen om de eenheid van de rechtspraak te verzekeren.

2.2. Het is niet aan verzoekers om te vragen dat een zaak door de algemene vergadering zou

behandeld worden.

Met toepassing van artikel 39/12 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

kan immers alleen de eerste voorzitter of de voorzitter van de Raad, op eigen initiatief of op dat van de
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kamervoorzitter, de verwijzing van een zaak naar de algemene vergadering bevelen om de eenheid van

de rechtspraak te verzekeren.

Het verzoek wordt dienvolgens niet ingewilligd.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. 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 noch door de kritiek van de verzoekende partij daarop.

3.2. 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.

3.3. Krachtens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en de middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen.

Onder ‘middel’ in de zin van deze bepaling moet worden verstaan de voldoende duidelijke omschrijving

van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing

werd geschonden (RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618).

Verzoekers sommen in hun verzoekschrift een hele reeks rechtsregels op waarvan ze de schending

aanvoeren en weiden uitvoerig uit over een aantal begrippen en rechtsregels, zonder deze uiteenzetting

evenwel concreet op de bestreden beslissingen te betrekken.

In zoverre verzoekers onvoldoende duidelijk en precies aangeven hoe de bestreden beslissingen de

geschonden geachte rechtsregels heeft miskend, is het middel onontvankelijk. Het is niet aan de Raad

om veronderstellingen te maken over de juiste bedoelingen van verzoekers (RvS 3 juli 2007, nr.

173.112).

3.4. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft in zijn beslissingen duidelijk

en omstandig de motieven uiteengezet waarop hij zijn besluit steunt om van verzoekers noch de status

van vluchteling te erkennen, noch de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

Enerzijds beperkt verzoeker er zich in zijn verzoekschrift (zie handgeschreven verklaring tussen p. 4/7

en 5/7) toe de feiten van het asielrelaas summier te herhalen, met name dat de smokkelaar alles heeft

geregeld; dat verzoekers documenten en rijbewijs in zijn auto bij de politie lagen en hij deze niet meer

heeft kunnen recupereren; dat verzoeker alle documenten in zijn bezit aan de asielinstanties voorlegde,

doch dat zijn identiteitskaart in het opvangcentrum werd gestolen; dat zijn lidkaart van ACAT geldig was

van 2009 tot 2010; dat hij zelf nooit een internationaal paspoort heeft aangevraagd; dat zijn aanhouding
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gedurende 5 à 6 dagen eind januari - begin februari plaatsvond (ongeveer van 29 januari tot 4 februari

of van 27 januari tot 2 februari); dat zijn moeder, zijnde verzoekster, deelgenoot werd van zijn

problemen; hij wijst ook op geheugenproblemen van zijn moeder, waarvoor zij zware medicatie neemt.

Tenslotte herhaalt hij dat zijn familie hem had vrijgekocht en dat hij nadien de vlucht nam.

Het louter herhalen van dezelfde verklaringen is echter niet van aard om de motieven van de bestreden

beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278). Het komt

derhalve aan verzoeker toe om de motieven van de bestreden beslissingen met concrete argumenten in

een ander daglicht te stellen, waar verzoeker met bovenstaande argumentatie niet verder komt dan een

loutere bewering welke niet door concrete gegevens ondersteund wordt en hij aldus in gebreke blijft.

Waar verzoeker anderzijds in zijn handgeschreven verklaring nog aanvoert, doelend op zijn

geboorteakte, dat hij deze kan voorleggen en dat, indien hij geweten had dat in België aan dergelijke

documenten zoveel belang wordt gehecht, hij alles zou hebben meegenomen op zijn vlucht, is de Raad

van oordeel dat dit geen afbreuk doet aan de vaststellingen in de bestreden beslissing. Van een

asielzoeker mag immers worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn

asielaanvraag op een volledige en correcte manier aanbrengt. De asielzoeker dient dit zo volledig en

gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste verhoor daar op hem de verplichting rust

om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure (RvS 10 oktober 2006, nr. 163.364).

Waar verzoeker nog aanvoert dat als het nodig is, hij het origineel van zijn lidkaart van het ACAT zal

neerleggen, welke hem door zijn vrienden per post werd opgestuurd, merkt de Raad op dat verzoeker

dit origineel reeds neerlegde op het Commissariaat-generaal; deze uitleg is bovendien tegenstrijdig met

zijn verklaring afgelegd op 18 januari 2013 op het Commissariaat-generaal, waarin hij verklaarde dat hij

dit document bijhad toen hij naar België kwam (zie het verhoorverslag, p. 3).

Verzoeker laat in zijn handgeschreven verklaring gelden dat hij reeds eerder heeft verklaard dat hij zelf

nooit een internationaal paspoort had aangevraagd. Hij voert aan dat dit tijdens het verhoor op het

Commissariaat-generaal misschien verkeerd werd begrepen en stelt dat indien men in Azerbeidzjan

iemand om zijn ‘paspoort’ vraagt, dit volgens hem een vraag naar een ‘identiteitskaart’ inhoudt. Hij legt

de verwarring bij de tolk, die de vraag onvoldoende heeft geduid.

De Raad stelt vast dat verzoeker op het Commissariaat-generaal werd gevraagd of hij zijn originele

identiteitskaart in België had, waarop hij bevestigend antwoordde en stelde dat hij dit document bij de

Dienst Vreemdelingenzaken had getoond (zie het verhoorverslag p. 3). Tevens werd hem gevraagd of

hij ooit een internationaal paspoort heeft trachten te bekomen, waarop hij ditmaal ontkennend

antwoorde en stelde dat hij hiertoe nooit iets ondernomen had. Hieruit blijkt duidelijk dat verzoeker het

onderscheid tussen beide begrippen kende. Er kan dan ook geenszins een fout vanwege de tolk worden

vastgesteld.

De Raad merkt op dat in de bestreden beslissing de verklaring van verzoeker dat hij nooit een

internationaal paspoort heeft gehad, wordt weerlegd. Inderdaad blijkt uit de informatie, afkomstig van de

Duitse autoriteiten, die aan het administratief dossier werd toegevoegd, dat verzoeker op 25 september

2011 in zijn internationaal paspoort een Schengenvisum werd afgeleverd met geldigheidsdatum van 5

tot 15 oktober 2011, wat in strijd is met zijn verklaring dat hij reeds in mei 2010 Azerbeidzjan heeft

verlaten. De vastgestelde ongeloofwaardigheid blijft haar gelding aldus behouden.

Als verweer op de vaststelling van de commissaris-generaal dat verzoeker niet op de hoogte was van

het lot van zijn zakenpartner E. A., laat verzoeker in zijn handgeschreven verklaring gelden dat hij via

internet (Skype) van een collega informatie over zijn zakenpartner E. A. heeft bekomen, en dat hij kan

“bewijzen dat die mensen tot nu toe nog bij ACAT werken”.

De Raad is van oordeel dat deze repliek kant noch wal raakt. Verzoeker voegt bovendien geen

informatie toe.

Verzoekers maken aldus niet aannemelijk dat ze een gegronde vrees koesteren voor vervolging in de

zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van voormelde wet.

De bestreden beslissingen zijn gesteund op afdoende gronden die de Raad beaamt en overneemt.
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4. kosten

Het door de verzoekende partijen onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 350 euro dient te

worden terugbetaald.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

Het door de verzoekende partijen onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 350 euro dient te

worden terugbetaald.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier oktober tweeduizend dertien door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M. BONTE


