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nr. 111 416 van 8 oktober 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kirgizische nationaliteit te zijn, op 17 juli 2013 heeft

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

5 juli 2013.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 14 augustus 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 september

2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat W. BUSSCHAERT

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

verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 10 oktober 2011 het Rijk binnen en diende op 3 mei

2013 een asielaanvraag in. Op 5 juli 2013 werd een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van

vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin van artikel 48/3

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U bent een Kirgizisch staatsburger van Oeigoerse origine. U werd geboren op 16 oktober 1993 in

Bishkek (provincie Chuy, Kirgizië). Samen met uw moeder, M. Z. (…) (O.V. 6.893.420), verblijft u in

België.

Op 19 mei 2011 werd u op straat aangehouden door de politie van het Sverdlovskiy district (Bishkek). U

werd ondervraagd over de verblijfplaats van uw vader, M. A. (…), die zich toen voor handelsdoeleinden

in China bevond, en tevens ernstig geslagen. U gaf het telefoonnummer van uw moeder aan uw

belagers, waarna zij uw moeder inlichtten over uw aanhouding. Diezelfde avond kocht uw moeder u vrij

en de volgende dag, op 20 mei 2011, bracht zij u omwille van de verwondingen die u tijdens uw

aanhouding had opgelopen naar het ziekenhuis, waar u tot 26 juni 2011 verbleef. Tijdens uw

ziekenhuisopname diende uw moeder naar aanleiding van uw aanhouding een klacht in bij het

Openbaar Ministerie. Haar klacht werd aanvaard, doch werd hier verder niets mee gedaan.

In de avond van 8 of 9 juli 2011 werd u opnieuw door de politie van het Sverdlovskiy district

aangehouden. U werd ondervraagd over de verblijfplaats van uw vader, die zich opnieuw in China

bevond, en beledigd omwille van uw etnische origine. De volgende dag kocht uw moeder u vrij, waarna

u wegens de verwondingen die u tijdens uw tweede aanhouding had opgelopen opnieuw in het

ziekenhuis belandde, waar u vervolgens twee weken verbleef.

Op 23 september 2011 werd u samen met uw vader een derde keer aangehouden door de politie van

het Sverdlovskiy district. Vervolgens werd u drie dagen vastgehouden, waarbij u wederom door uw

belagers werd mishandeld. Uw vader werd elders vastgehouden. Op 26 september 2011 kon uw

moeder u vrijkopen, hoewel zij niet de volledige borgsom kon betalen en uw belagers bijgevolg nog geld

verschuldigd was. U werd vervolgens nogmaals gehospitaliseerd van 26 september 2011 tot 29

september 2011 om van uw verwondingen te herstellen. Op 29 september 2011, na uw ontslag uit het

ziekenhuis, viel de politie van het Sverdlovskiy district binnen in jullie appartement. Ze eisten het

resterende bedrag dat uw moeder hen voor uw vrijlating verschuldigd was en ze bedreigden en

belaagden er u, uw moeder en uw vader. Ten slotte zetten ze jullie uit jullie appartement, dat jullie

nadien niet meer konden betreden. Vervolgens trokken jullie naar de broer van uw moeder en regelde

uw vader de vlucht van u en uw moeder uit het land. Uw vader zelf zou nog in Kirgizië blijven omdat hij

er jullie eigendommen wilde verkopen, waarna hij jullie zou vervoegen in België.

Op 6 oktober 2011 verliet u samen met uw moeder uw herkomstland en reisden jullie door naar België,

waar jullie aankwamen op 10 oktober 2011 en uw moeder diezelfde dag een eerste asielaanvraag

indiende. Op 29 juni 2012 werd uw moeder een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van

vluchteling en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus betekend, omdat haar asielrelaas

ongeloofwaardig werd bevonden. Deze beslissing werd bevestigd door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen op 9 november 2012. Op 21 maart 2013 dienden uw moeder en u, die

inmiddels meerderjarig was geworden, een asielaanvraag in bij de Franse asielinstanties. Jullie

asielaanvragen in Frankrijk werden er echter onontvankelijk verklaard, omdat België verantwoordelijk

werd geacht voor de behandeling van jullie asielaanvragen. Op 3 mei 2013 dienden u en uw moeder

respectievelijk een eerste en tweede asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties. Op 8 mei 2013

werd uw moeder een beslissing tot weigering tot inoverwegingname van haar asielaanvraag betekend.

Uw moeder vernam onlangs van een hechte vriend van uw vader dat uw vader op 29 januari 2013

vermoord werd. U vermoedt dat hij vermoord werd door de politie van het Sverdlovskiy district die jullie

voorheen vervolgde.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten voor: uw Kirgizische identiteitskaart, de

overlijdensakte van uw vader, internetartikelen aangaande de situatie van Oeigoeren in Kirgizië en een

cd-rom met videofragmenten van het internet over de revolutie in Kirgizië op 7 april 2010, de

schermutselingen in Osj en Dzhalalabad in juni 2010 en het protest tegen een Canadese goudmijn in

Kirgizië op 31 mei 2013.

B. Motivering
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Vooreerst zij opgemerkt dat uit uw verklaringen blijkt dat uw problemen die u in uw land van herkomst

kende verbonden zijn aan de problemen van uw moeder, M. Z. (…) (O.V. 6.893.420) (CGVS, p. 4).

Aangezien ik in het kader van de asielaanvraag van uw moeder, M. Z. (…) (O.V. 6.893.420), de

beslissing nam tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus, omdat haar asielrelaas ongeloofwaardig werd bevonden, kan er evenmin geloof

gehecht worden aan uw asielrelaas. Voor een uitgebreide weergave van de elementen op basis

waarvan de weigeringsbeslissing ten aanzien van uw moeder, M. Z. (…) (O.V. 6.893.420), werd

genomen, wordt verwezen naar haar beslissing, waarvan ene kopie werd toegevoegd aan uw

adminstratieve dossier.

Daarnaast wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder ondermijnd, daar er bijkomende

tegenstrijdigheden werden opgemerkt tussen uw verklaringen en de verklaringen van uw moeder in het

kader van haar eerste asielaanvraag en tussen uw onderlinge verklaringen, en u tevens onaannemelijk

vaag bleef met betrekking tot de kernaspecten van jullie asielrelaas. Bovendien werd in uw hoofde een

manifest gebrek aan interesse vastgesteld met betrekking tot het verdere verloop van jullie problemen,

zijnde het overlijden van uw vader.

Zo verklaarde u dat u, uw moeder èn uw vader door de politie van het Sverdlovskiy district vervolgd

werden. Uw ouders waren toen nog steeds gehuwd en samenwonend. Telkens wanneer u werd

aangehouden en uw vader zich voor handelsdoeleinden in China bevond werd u ondervraagd over de

verblijfplaats van uw vader. Op 23 september 2011, toen u een laatste keer werd aangehouden, werd u

bovendien samen met uw vader aangehouden. Uw vader regelde ten slotte de vlucht van u en uw

moeder uit het land. Hij bleef zelf achter in Kirgizië omdat hij er jullie eigendommen wilde verkopen,

waarna hij jullie zou vervoegen in België. Na jullie vlucht uit jullie herkomstland hielden u en uw moeder

nog contact met uw vader. Onlangs vernam uw moeder echter van een hechte vriend van uw vader dat

uw vader op 29 januari 2013 vermoord werd. U vermoedt dat hij vermoord werd door de politie van het

Sverdlovskiy district die jullie voorheen vervolgde (CGVS, p. 4-14). Uw moeder verklaarde daarentegen

in het kader van haar eerste asielaanvraag dat zij uw vader verliet eind augustus of begin september

2007, waarna zij samen met u op een ander adres in Bishkek ging wonen en geen contact meer heeft

gehad met uw vader. Ze verklaarde verder dat ook u hierna geen contact meer zou hebben gehad met

uw vader (CGVS moeder, p. 3-4). Toen u gewezen werd op deze verklaringen van uw moeder,

antwoordde u dat dit zo niet was en dat er tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal

misschien een fout is gebeurd in de vertaling of tijdens het neerschrijven van het gehoor (CGVS, p. 4,

16). Deze uitleg overtuigt hoegenaamd niet. Uw moeder verklaarde in het kader van haar eerste

asielaanvraag uitdrukkelijk, en bovendien meermaals, dat zij en uw vader in 2007 uiteen gingen en dat

zij, alsook u, sindsdien geen contact meer met uw vader hebt onderhouden. Uw vader zou luidens haar

verklaringen in het kader van haar eerste asielaanvraag bovendien ook met een andere vrouw getrouwd

en samenwonend zijn. Tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal werden ten slotte geen

problemen met de vertaling opgemerkt (DVZ moeder, Verklaring eerste AA, vraag 14 en 15; CGVS

moeder, p. 2, 3-4, 19). Hierdoor blijft deze vastgestelde tegenstrijdigheid onmiskenbaar overeind. Meer

nog verklaarde uw moeder tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal in het kader van haar

eerste asielaanvraag dat jullie problemen met de politie niets te maken hadden met uw vader,

aangezien zijn naam zelfs nooit werd vernoemd (CGVS moeder, p. 16-17). Jullie werden luidens haar

verklaringen vervolgd door de regionale politie, omdat de wijkagent, die in hetzelfde

appartementsgebouw als jullie woonde, jullie minachtte omwille van jullie Oeigoerse origine en jullie

vervolgde door middel van afpersing. Uw moeder verklaarde verder dat u tijdens uw aanhoudingen niet

ondervraagd werd en u door uw belagers, die louter geld eisten, enkel geslagen werd (CGVS moeder,

p. 11, 14). Deze verklaringen kunnen hoegenaamd niet in overeenstemming worden gebracht met uw

verklaringen dat telkens wanneer u werd aangehouden en uw vader zich voor handelsdoeleinden in

China bevond u werd ondervraagd over de verblijfplaats van uw vader en u op 23 september 2011, toen

u een laatste keer werd aangehouden, samen met uw vader aangehouden werd (CGVS, p. 7-14). Deze

flagrante tegenstrijdigheden tussen de verklaringen van u en uw moeder aangaande haar relatie met uw

vader en zijn betrokkenheid bij jullie problemen, ondermijnen verder de geloofwaardigheid van jullie

asielrelaas en bijgevolg ook uw verklaring dat de moord op uw vader verbonden zou zijn met de door u

ingeroepen vervolgingsfeiten (CGVS, p. 4-6, 9).

Bovendien bleef u tevens onaannemelijk vaag en dient in uw hoofde een manifest gebrek aan interesse

te worden vastgesteld met betrekking tot het overlijden van uw vader. U verklaarde dat uw moeder over
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het overlijden van uw vader vernam van een hechte vriend van uw vader uit Kirgizië, die inmiddels in de

Verenigde Staten woont. U wist u niet door wie uw vader werd vermoord. U vermoedde slechts dat hij

werd omgebracht door jullie belagers voor wie u en uw moeder het land voordien waren ontgevlucht. U

wist evenmin in welke omstandigheden uw vader werd omgebracht. U verklaarde dat u noch uw moeder

zich geïnformeerd had over de omstandigheden waarin uw vader het leven liet. U wist dan ook niet of er

een lijkschouwing werd uitgevoerd op het lichaam van uw vader, of iemand naar aanleiding van de

moord op uw vader een klacht had ingediend, of de omstandigheden van zijn dood werden onderzocht

door de ordediensten, noch of er een strafzaak werd opgestart naar aanleiding van de moord op uw

vader. U wist verder niet of uw moeder nog steeds contact onderhoudt met de hechte vriend van uw

vader die jullie informeerde over zijn dood en van wie jullie mogelijks meer informatie over de

omstandigheden van de dood van uw vader konden hebben verkregen (CGVS, p. 4-6, 9). Daar uit uw

verklaringen blijkt dat het overlijden van uw vader deel uitmaakt van de kern van uw asielrelaas, kan

redelijkerwijze van u worden verwacht dat u hieromtrent gedetailleerde informatie kon verschaffen, of

minstens meer interesse aan de dag zou hebben gelegd, wat in casu niet het geval was. Hierdoor wordt

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder onderuit gehaald. Uit de overlijdensakte van uw vader

die u neerlegt ter staving van uw asielaanvraag blijkt weliswaar dat hij op 29 januari 2013 overleed ten

gevolge van een messteek. Dit document biedt echter geen uitsluitsel over de concrete omstandigheden

waarin uw vader het leven liet.

Daarnaast werden nog enkele flagrante tegenstrijdigheden opgemerkt tussen uw verklaringen en de

verklaringen van uw moeder in het kader van haar eerste asielaanvraag, en tussen uw onderlinge

verklaringen, aangaande de vervolgingsfeiten die betrekking hebben op uw persoon. Zo verklaarde u

dat u drie keer werd aangehouden door de politie van het Sverdlovskiy district, zijnde op 19 mei 2011,

op 8 of 9 juli 2011 en op 23 september 2011 (CGVS, p. 8-14). Uw moeder vermeldde echter tijdens haar

gehoor op het Commissariaat-generaal dat u behoudens deze aanhoudingen ook in augustus 2011

werd aangehouden en enkele uren vastgehouden door de regionale politie, waarna zij u vrijkocht,

hoewel zij zich niet herinnerde wanneer precies in augustus 2011 dit gebeurde (CGVS moeder, p. 12-

14). Toen u werd gewezen op de verklaring van uw moeder dat u in augustus 2011 ook werd

aangehouden, ontkende u dit (CGVS, p. 14), wat deze vastgestelde tegenstrijdigheid enkel versterkt.

Tevens blijkt uit de verklaringen van uw moeder in het kader van haar eerste asielaanvraag dat u met

betrekking tot jullie problemen met de regionale politie slechts één keer werd opgenomen in het

ziekenhuis, met name na uw eerste aanhouding, van 21 mei 2011 tot 14 juni 2011 (CGVS moeder, p. 9-

10, 13-14). U verklaarde daarentegen dat u naar aanleiding van elke aanhouding, d.i. drie keer, in het

ziekenhuis belandde (CGVS, p. 8). Zo verklaarde u dat u van 20 mei 2011 tot 26 juni 2011 in het

ziekenhuis werd opgenomen nadat u geslagen werd tijdens uw eerste aanhouding (CGVS, p. 10),

hetgeen echter evenmin in overeenstemming kan worden gebracht met de verklaring van uw moeder

dat u toen in het ziekenhuis verbleef van 21 mei 2011 tot 14 juni 2011 (CGVS moeder, p. 9-10, 13).

Daarnaast verklaarde u dat u na uw tweede aanhouding op 8 of 9 juli 2011 omwille van de slagen en

verwondingen die u toen had opgelopen nogmaals twee weken in hetzelfde ziekenhuis werd

opgenomen (CGVS, p. 12), hetgeen uw moeder in het kader van haar eerste asielaanvraag geenszins

vermeldde (CGVS moeder, p. 9-10, 12-13). Vervolgens verklaarde u dat u na uw derde aanhouding van

23 tot 26 september 2011 drie tot vier dagen in het ziekenhuis werd opgenomen om van uw

verwondingen te herstellen (CGVS, p. 13-14). Uw moeder verklaarde echter uitdrukkelijk tijdens haar

gehoor op het Commissariaat-generaal dat u na uw laatste aanhouding van 23 september 2011, hoewel

u er nood aan had, geen medische verzorging onderging (CGVS moeder, p. 14). Toen u werd gewezen

op de verklaringen van uw moeder dat u slechts één keer in het ziekenhuis werd opgenomen,

antwoordde u dat u drie keer in het ziekenhuis belandde (CGVS, p. 15), hetgeen ook deze vastgestelde

tegenstrijdigheden enkel bevestigt.

Voorts blijkt uit de verklaringen van uw moeder tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal in

het kader van haar eerste asielaanvraag dat zij zich drie keer tot de autoriteiten zou hebben gericht in

verband met uw aanhoudingen. Zo verklaarde uw moeder dat nadat u een eerste keer werd

aangehouden op 19 of 20 mei 2011 en zij u nergens terugvond, ze naar de regionale politie ging om er

aangifte te doen van uw verdwijning. Daar vernam ze echter dat u op de dienst van de regionale politie

zelf werd vastgehouden en dat ze u tegen een borgsom kon vrijkopen. Daarnaast zou uw moeder zich

eind juli 2011, na uw tweede aanhouding, eveneens hebben gericht tot de regionale politie, waar ze

omwille van uw aanhoudingen een klacht wilde indienen die echter niet aanvaard werd. Vervolgens zou
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ze zich tijdens uw laatste aanhouding van 23 september 2011, op 25 september 2011 hebben gericht tot

het Parket, waar ze eveneens een klacht wilde indienen die evenmin aanvaard werd. Omdat zij zich had

gericht tot het Parket viel de politie op 27 september 2011 binnen bij jullie thuis (CGVS moeder, p. 9-10,

12-13, 15-16). U verklaarde daarentegen dat uw moeder tijdens uw eerste ziekenhuisopname, naar

aanleiding van uw eerste aanhouding, een klacht indiende bij het Openbaar Ministerie. Deze klacht werd

luidens u aanvaard doch werd nadien niets ondernomen (CGVS, p. 11). Uw moeder maakte echter

geen enkele melding van deze klacht tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal (CGVS

moeder, p. 9-10, 12-13). Toen u hierop gewezen werd, stelde u slechts dat u zich herinnerde dat uw

moeder u over haar klacht bij het Openbaar Ministerie verteld had toen u nog in het ziekenhuis lag

(CGVS, p. 11). Daarnaast verklaarde u zich zowaar niet te herinneren of iemand naar aanleiding van uw

tweede en laatste aanhouding een klacht had trachten in te dienen (CGVS, p. 13-14), zoals uw moeder

dit in het kader van haar eerste asielaanvraag nochtans had weergegeven (CGVS moeder, p. 10, 12-13,

15-16). Dit is des te opmerkelijker daar uw moeder verklaarde dat jullie belagers op 27 september 2011

bij jullie thuis binnenvielen, net omdat zij zich op 25 september 2011 gericht had tot het Parket (CGVS

moeder, p. 10, 12, 14-15, 18-19). U verklaarde daarentegen dat de politie toen bij jullie thuis binnenviel

om de rest van de borgsom voor uw laatste vrijlating op te halen (CGVS, p. 14).

Daarnaast verklaarde u aangaande uw eerste aanhouding dat u op 19 mei 2011 door de regionale

politie werd aangehouden en ’s avonds diezelfde dag werd vrijgekocht door uw moeder. Uw moeder had

vernomen dat u werd vastgehouden door de regionale politie, nadat u haar telefoonnummer aan uw

belagers had doorgegeven waarna zij haar hadden opgebeld en ingelicht over uw aanhouding, en zij u

vervolgens diezelfde avond vrijkocht. De volgende dag, op 20 mei 2011, bracht uw moeder u naar het

ziekenhuis waar u vervolgens een maand verbleef (CGVS, p. 10-11). Uw moeder verklaarde

daarentegen in het kader van haar eerste asielaanvraag dat ze zich, nadat u op 19 of 20 mei 2011 werd

aangehouden en zij u nergens kon vinden, de volgende dag tot de regionale politie wendde om er

aangifte te doen van uw verdwijning, waar men haar echter meedeelde dat u op de dienst van de

regionale politie zelf werd vastgehouden en dat zij u kon vrijkopen tegen een borgsom. Nadat u een dag

en een nacht werd vastgehouden en zij u vervolgens vrijkocht, bracht uw moeder u op 21 mei 2011 naar

het ziekenhuis, waar u een maand verbleef (CGVS moeder, p. 9-10, 12-13). Toen u werd gewezen op

de verklaring van uw moeder dat u na uw eerste aanhouding, pas de volgende dag werd vrijgelaten

(CGVS moeder, p. 12-13), ontkende u dit en verklaarde u dat u in de avond van diezelfde dag werd

vrijgelaten (CGVS, p. 12), wat ook deze vastgestelde tegenstrijdigheid enkel bevestigt. Toen u verder

werd gewezen op de verklaring van uw moeder dat zij aangaande uw eerste aanhouding op een andere

dan door u verklaarde manier te weten kwam dat u door de regionale politie werd vastgehouden (supra)

(CGVS moeder, p. 9-10, 12-13), antwoordde u dat het niet anders kon geweest zijn dan dat zij

telefonisch door uw belagers werd ingelicht omdat u hen haar telefoonnummer had gegeven (CGVS, p.

10-11), wat ook deze vastgestelde tegenstrijdigheid geenszins opheft. Aangaande uw eerste

aanhouding verklaarde u nog dat u naar aanleiding van het fysieke geweld van uw belagers een

hersenschudding opliep naar aanleiding waarvan u vervolgens ongeveer een maand in het ziekenhuis

werd opgenomen (CGVS, p. 10-11). Uw moeder verklaarde in dit verband tijdens haar gehoor op het

Commissariaat-generaal dat u na uw eerste aanhouding naar aanleiding van een hersenschudding, een

armbreuk èn messteken in uw linker bovenarm en rechterzij, ongeveer een maand in het ziekenhuis

werd opgenomen (CGVS moeder, p. 9-10, 13). Toen u werd gevraagd of u behoudens een

hersenschudding toen ook andere verwondingen had opgelopen, ontkende u dit echter. U vertelde wel

dat u telkens u gehandboeid werd, u er achteraf littekens op uw polsen aan overhield (CGVS, p. 11).

Toen u uitdrukkelijk werd gevraagd of uw belagers u tijdens uw eerste aanhouding ook met een mes

hadden verwond, ontkende u dit eveneensl. Deze verklaringen kunnen geenszins in overeenstemming

worden gebracht met de verklaring van uw moeder dat u tijdens uw eerste aanhouding ook een

armbreuk en messteken in uw linker bovenarm en rechterzij opliep (CGVS moeder, p. 9-10). Toen u

werd gewezen op de verklaring van uw moeder dat u toen ook verwond werd met een mes, antwoordde

u dat uw belagers toen met een mes in uw hand en arm hadden gesneden, wat dan weer niet in

overeenstemming kan worden gebracht met uw eerdere verklaring dat u toen niet verwond werd met

een mes. U verklaarde behoudens uw hand en arm niet elders verwond te zijn geweest met een mes,

hoewel uw moeder nog verklaarde dat u ook messteken had in uw rechterzij (CGVS, p. 11; CGVS

moeder, p. 10). Met betrekking tot uw tweede aanhouding van 8 of 9 juli 2011 verklaarde u dan weer dat

u in de avond werd aangehouden en vervolgens pas de volgende dag in de namiddag door uw moeder

werd vrijgekocht (CGVS, p. 12), hoewel uw moeder daarentegen verklaarde dat u tijdens uw tweede4

aanhouding begin juli 2011 slechts enkele uren werd vastgehouden (CGVS moeder, p. 13).
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Verder verklaarde u aanvankelijk tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal dat de regionale

politie na uw ontslag uit het ziekenhuis – nadat u van 23 september 2011 tot 26 september 2011 een

derde keer werd aangehouden en vastgehouden, waarna u omwille van uw verwondingen opnieuw in

het ziekenhuis belandde – op 27 of 28 september 2011 bij u thuis binnenviel, waar u aanwezig was, en

waar ze u, uw vader en moeder bedreigden en belaagden (CGVS, p. 8-9, 13). Nadien verklaarde u

echter dat u na uw laatste aanhouding van 23 tot 26 september 2011 drie tot vier dagen in het

ziekenhuis werd opgenomen, namelijk van 26 tot 29 september 2011. Toen u werd gewezen op uw

eerdere verklaring dat de politie bij jullie thuis, waar u inmiddels aanwezig was, binnenviel op 27 of 28

september 2011 en dit bijgevolg niet in overeenstemming kan worden gebracht met uw verklaring dat u

tot 29 september in het ziekenhuis verbleef, antwoordde u dat de politie toen naar u thuis kwam op 29

september 2011, dezelfde dag van uw ontslag uit het ziekenhuis (CGVS, p. 13-14). Deze uitleg verklaart

echter niet waarom u aanvankelijk verklaarde dat de politie naar u thuis kwam op 27 of 28 september

2011 (CGVS, p. 8-9). Zij tevens opgemerkt dat uw moeder in het kader van haar eerste asielaanvraag

verklaarde dat de politie toen naar jullie thuis kwam, waar u eveneens aanwezig was, op 27 september

2011 (CGVS moeder, p. 10-14), wat dan weer niet in overeenstemming kan worden gebracht met uw

verklaring dat jullie door de politie bezocht werden op 29 september 2011. Ten slotte zij opgemerkt dat u

op de DVZ verklaarde dat u naar aanleiding van uw laatste aanhouding op 27 september 2011 in het

ziekenhuis werd opgenomen, waar u vervolgens een week hebt verbleven (DVZ, Vragenlijst, vraag 3.5),

wat geenszins in overeenstemming kan worden gebracht met uw verklaring dat u na uw laatste

aanhouding slechts drie dagen werd gehospitaliseerd, en dit van 26 september 2011 tot 29 september

2011 (CGVS, p. 13-14). Toen u werd gewezen op uw verklaring op de DVZ dat u werd gehospitaliseerd

op 27 september 2011, ontkende u dit en antwoordde u dat u op 26 september 2011 in het ziekenhuis

belandde (CGVS, p. 14), hetgeen ook deze tegenstrijdigheid bevestigt.

U verklaarde ten slotte niet over concrete informatie te beschikken waaruit blijkt dat de politie na jullie

vlucht uit Kirgizië er nog naar jullie op zoek is gegaan, hoewel u vermoedde dat ze jullie nog zouden

hebben opgezocht omdat uw moeder hen nog een resterend bedrag van een borgsom verschuldigd was

(CGVS, p. 14-15). Het is in dit verband echter geenszins aannemelijk dat uw moeder, toen haar

gevraagd werd of de politie na jullie vlucht uit Kirgizië nog naar jullie op zoek is gegaan, verklaarde dat u

van uw vrienden uit Kirgizië, met wie u nog telefonisch contact onderhield, had vernomen dat de politie

er naar jullie verblijfplaats vroeg (CGVS moeder, p. 17-18).

Daar dit aanzienlijke aantal elementen de kern van jullie asielrelaas raakt, kan redelijkerwijze van u en

uw moeder worden verwacht dat jullie hieromtrent gedetailleerde en coherente en eenduidige informatie

konden verschaffen, en minstens meer interesse aan de dag zouden hebben gelegd met betrekking tot

het verdere verloop van jullie problemen, wat in casu niet het geval was. Hierdoor wordt de

geloofwaardigheid van het asielrelaas van u en uw moeder verder onderuit gehaald.

U verklaarde ten slotte problemen te hebben ondervonden met de Kirgizische jeugd, die u verbaal en

fysiek belaagde, omwille van uw Oeigoerse origine (CGVS, p. 15). Uit de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier is gevoegd, blijkt

dat er omwille van de strijd tegen Chinees-Oeigoerse militante organisaties weliswaar een negatieve

beeldvorming is van Oeigoeren in Kirgizië die in bepaalde omstandigheden aanleiding kan geven tot

discriminatie op het vlak van tewerkstelling en huisvesting. Maar dit heeft zich, hoewel er in juni 2010

door het interetnisch geweld tussen Kirgiezen en Oezbeken tijdelijk een verhoogde spanning was

waarbij tevens dreigementen door onbekenden werden geuit ten aanzien van Oeigoeren, niet vertaald in

systematisch, aanhoudend of grootschalig geweld ten aanzien van Oeigoeren. Dat u in deze context

verbaal beledigd werd door de Kirgizische jeugd, is plausibel, doch dient te worden opgemerkt dat deze

aanvaringen, hoe laakbaar zij ook mogen wezen, niet kunnen worden beschouwd als een ernstig gevaar

voor uw leven, vrijheid en/of fysieke integriteit. U kon verder niet hard maken dat u in geval van

terugkeer naar Kirgizië het slachtoffer zou worden van ernstige fysieke agressie omwille van uw

etnische origine. Zo kon u immers niet aangeven door wie u in dit verband precies belaagd werd. U

legde evenmin enig begin van bewijs voor van de verwondingen die u zou hebben opgelopen naar

aanleiding van het fysieke geweld vanwege Kirgizische jongeren (CGVS, p. 15).

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

Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die erop
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zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op ernstige schade

zoals beschreven in de definitie van de subsidiaire bescherming.

De overige door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten (uw Kirgizische

identiteitskaart, internetartikelen aangaande de situatie van Oeigoeren in Kirgizië en een cd-rom met

videofragmenten van het internet over de revolutie in Kirgizië op 7 april 2010, de schermutselingen in

Osj en Dzhalalabad in juni 2010 en het protest tegen een Canadese goudmijn in Kirgizië op 31 mei

2013), kunnen bovenstaande conclusie niet wijzigen. Uw Kirgizische identiteitskaart bevat louter

informatie over uw identiteit, die niet betwist wordt. De internetartikelen aangaande de situatie van

Oeigoeren in Kirgizië en de cd-rom met videofragmenten van het internet over de revolutie in Kirgizië op

7 april 2010, de schermutselingen in Osj en Dzhalalabad in juni 2010 en het protest tegen een

Canadese goudmijn in Kirgizië op 31 mei 2013, bevatten informatie over de algemene situatie en

gebeurtenissen in uw land van herkomst, die evenmin betwist wordt, doch niet aangaande de door u

aangehaalde vervolgingsfeiten die betrekking hebben op uw persoon (CGVS, p. 3).

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.”

1.3. Stukken

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift diverse internetartikelen (NRC handelsblad dd. 4 september

2009, Vereniging Oeigoeren Nederland) en een reisadvies Nederlandse regering 15 juli 2013.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens 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). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker voert een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de

Mens aan. Artikel 3 van het EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b) van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade

bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf.

HvJ 17 februari 2009, C-465/07, Elgafaji, http://curia.europa.eu). Bijgevolg moet de schending van

artikel 3 van het EVRM, gelet op de aard van de bestreden beslissing, niet afzonderlijk worden

beoordeeld.

3. Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire bescherming

3.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, zodat verzoeker – zoals iedere burger die om een erkenning vraagt – moet aantonen dat zijn

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

waarheid te vertellen (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. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas
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kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en

ongeloofwaardige verklaringen. 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 (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204). Bovendien verplicht geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek van

de asielaanvraag belaste instanties om de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut

van vluchteling te bekomen en de lacunes in diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS 16 november

2006).

3.2. De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of

verzoekers verklaringen voldoende zijn om zijn voorgehouden etnische vervolging geloofwaardig en

aannemelijk te maken. Hij houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de vage als de

ontwijkende antwoorden en houdt bij deze analyse rekening met het specifieke profiel van de

asielzoeker. Verder benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en

niet als van elkaar losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan elk

onderdeel, motief of tegenstrijdigheid wordt gehecht kan verschillen maar het is het geheel van de in de

bestreden beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de

ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag.

3.3. Verzoeker beperkt zich tot te stellen dat hij duidelijk tijdens zijn interview heeft aangegeven dat hij

herhaaldelijk is gezocht en geslagen door de politie van Kirgizstan en dat zijn vader recentelijk is

vermoord door messteken, opnieuw wegens zijn etniciteit. Verzoeker onderneemt aldus in dit

verzoekschrift geen poging om de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen te weerleggen, noch

brengt hij thans argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht kunnen werpen op

de asielmotieven en de beoordeling ervan door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen. In het bijzonder zijn de verklaringen van verzoeker en zijn moeder onverzoenbaar over alle

essentiële elementen van het vervolgingsrelaas, zoals het bestaan van contact met verzoekers vader,

het huwelijk/de scheiding van zijn ouders, het aantal keren dat hij beweerdelijk is opgenomen in het

ziekenhuis. Verzoeker beperkt zich echter tot het herhalen van het asielrelaas, maar laat na concrete en

geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing kunnen

weerleggen.

3.4. De door de commissaris-generaal correct weergegeven bijzonder ernstige en veelvuldige

tegenstrijdigheden, raken de kern van het relaas en zijn pertinent. Voor het bestaan ervan wordt geen

redelijk aanvaardbare verklaring gegeven. Van een kandidaat-vluchteling mag worden verwacht dat hij

voor de diverse asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de

feiten die de aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst op een zorgvuldige,

nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft, zodat op grond hiervan kan nagegaan worden of er

aanwijzingen zijn om te besluiten tot het bestaan van een risico voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie. De Raad dient vast te stellen na een grondig heronderzoek van de stukken uit

het administratieve dossier dat de commissaris-generaal terecht tot de ongeloofwaardigheid van het

relaas heeft besloten.

3.5. Verzoeker voert verder aan dat hij een ethnische Oeigoer is. Deze bevolkingsgroep, die afkomstig is

van de Turken, wordt reeds decennialang gediscrimineerd. De Oeigoeren hadden tot 1949 een eigen

land, Oost-Turkestan, maar het land werd in 1949 voor het grootse gedeelte bezet door China.

Sindsdien zijn de Oeigoeren verspreid over Kazachstan, Mongolië, Kirgizië, China en Tadzjikistan.

Overal in deze landen lopen zij het gevaar om gediscrimineerd, gefolterd of vermoord te worden.

3.5.1. De Raad benadrukt dat, om tot een erkenning van de vluchtelingenstatus te leiden, de

discriminatie en het ontzeggen van bepaalde rechten dermate systematisch en ingrijpend dienen te zijn

dat hierdoor fundamentele mensenrechten worden aangetast, waardoor het leven in het land van

herkomst ondraaglijk wordt, wat in casu geenszins blijkt uit de verzoekers ongeloofwaardig bevonden

verklaringen inzake de Kirgizische politie, noch uit zijn verklaringen inzake de pesterijen en beledigingen

van de Kirgizische jongeren. Indien de Raad niet betwist dat Oeigoeren op individuele basis

maatschappelijke hinder en discriminaties kunnen ondervinden in Kirgizië, kan evenmin uit verzoekers

verklaringen noch uit het verzoekschrift blijken dat deze discriminatie dermate ernstig is dat het
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aanleiding kan geven tot een reëel risico op ernstige schade in de zin van foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, noch in andere zin van artikel 48/4 vreemdelingenwet.

3.5.2. In deze stelt de Raad vast dat de door verzoeker aangebrachte artikelen betrekking hebben op de

vervolging van Oeigoeren in China, wat los staat van de door verzoeker beweerde discriminaties in

Kirgizië. Wat het Nederlandse reisadvies betreft, kan worden opgemerkt dat dergelijk reisadvies enkel

betrekking heeft op reislustige westerlingen die naar Kirgizië willen reizen en niet slaat op Kirgizische

staatsburgers. Overigens volstaat het niet te verwijzen naar de algemene situatie in het land van

herkomst en internetartikelen dienaangaande om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst

werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden

aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS 18 december 2004, nr.

138.480; RvS 18 december 2009 nr. 5146).

3.6. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

3.7. Verzoeker meent impliciet in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de

zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet

aan de criteria van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van

de subsidiaire bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoekers

verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

3.8. Waar verzoeker vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de Raad erop dat hij slechts

de bevoegdheid heeft de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.

Verzoeker toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die

door de Raad niet kan worden hersteld, noch dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de

Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot

vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

3.9. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

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

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


