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nr. 113 753 van 13 november 2013

in de zaak X

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op 29 juni 2013

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

staatlozen van 31 mei 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 21 augustus 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 september 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. ALENKIN, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Azerbeidzjaans staatsburger van Azerische origine. Sinds 2003 bent u lid van

de jongerenorganisatie ‘Dalga’. U nam deel aan acties en manifestaties.

Na de dood van de oprichter van ‘Dalga’ werd u samen met uw vriend M.(…) H.(…) de nieuwe leiders

van de organisatie.

In 2004 werd u tijdens een actie geslagen door de politie. U sloeg terug. Hierop werd u 15 dagen

vastgehouden bij de politie en zwaar mishandeld.

In september 2005 werd u nog eens gearresteerd en voor drie maanden opgesloten.

Omwille van uw activisme werd u in 2005 van de universiteit gestuurd. Ook uw vriend M.(…) werd door

de politie gearresteerd en is sindsdien spoorloos.

In 2006 werd u thuis opgepakt door de politie die op zoek was naar pamfletten. U zat een week vast en

werd gefolterd.
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Uw moeder werd tijdens een manifestatie geslagen door de politie. Ze werd gehospitaliseerd maar

overleed aan haar verwondingen.

Uw broer E.(…) diende zijn legerdienst te vervullen ondanks het feit dat hij medische ongeschikt was.

Twee maanden na de aanvang van zijn legerdienst werd hij door zijn commandant omgebracht.

In 2006 ontvluchtte u uw land van herkomst en kwam u naar België waar u op 28/11/2011 uw

asielaanvraag indiende.

U bent in het bezit van de volgende documenten: uw identiteitskaart, een kopie van de eerste pagina

van uw internationaal paspoort, uw rijbewijs, uw geboorteakte, en vier internetartikels.

B. Motivering

Uit uw verklaringen (CGVS p. 5) blijkt dat u omwille van uw activiteiten voor de

jongerenbeweging ‘Dalga’ werd geviseerd door de Azerische autoriteiten.

Er dient echter te worden opgemerkt dat u een gebrek aan kennis vertoont met betrekking tot de

beweging waarvan u lid was.

Ook stroken uw verklaringen niet met de informatie voorhanden op het Commissariaat-generaal,

waarvan zich een kopie in het administratief dossier bevindt.

Zo verklaart u (CGVS p. 4) dat toen ‘Dalga’ in 2003 werd opgericht u in ditzelfde jaar er lid van werd,

dat J.(…) H.(…) de eerste voorzitter van ‘Dalga’ was die in 2003 werd gedood omwille van zijn acties,

en dat u hierna van 2003 tot aan uw vertrek in 2006 samen met uw vriend M.(…) H.(…) de

nieuwe voorzitters waren van ‘Dalga’.

Uit bovenvermelde informatie voorhanden op het CGVS blijkt echter dat ‘Dalga’ pas in 2005 werd

opgericht en dat de eerste voorzitter Ramin Hajili was.

Uit de opsomming in deze informatie van de opeenvolgende voorzitters van ‘Dalga’ wordt nergens u

noch uw vriend M.(…) noch J.(…) H.(…) vermeld.

Toen u de naam Ramin Hajili werd voorgelegd stelde u enkel dat deze persoon een heel actief lid was

en dat hij pamfletten drukte maar ontkende u dat hij een bepaalde functie bij ‘Dalga’ had.

De vaststelling dat u dermate onwetend bent over de organisatie waarvan u beweert lid van te zijn,

ondermijnt op manifeste wijze uw politiek profiel.

Gevraagd naar de structuur van ‘Dalga’ (CGVS p. 4) kan u hierover geen informatie geven en stelt u

dat er geen bepaalde concrete taken zijn toevertrouwd aan bepaalde bevoegde personen of

commissies.

Uit de bovenvermelde informatie blijkt echter dat ‘Dalga’ een zeer gestructureerde organisatie is (met

o.a. een congres en een raad), waarbij specifieke taken (m.b.t. organisatie, internationale betrekkingen,

PR, financiën, vrouw en gender problematiek, cultuur, wetenschap en onderwijs, rechten,

project management) aan bepaalde personen of commissies zijn toevertrouwd.

De vaststelling dat u hiervan niet op de hoogte bent, ondermijnt verder uw verklaarde activiteiten voor

‘Dalga’. Redelijkerwijze mag immers verwacht worden dat een activist een zekere basiskennis heeft van

de organisatie waarvan hij lid is, zoals hoe deze georganiseerd is en wie verantwoordelijk is voor

welbepaalde specifieke taken.

Uw bewering (CGVS p. 5) dat ‘Dalga’ geen eigen krant uitgeeft noch een eigen website heeft

valt evenmin te rijmen met de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt.

Deze vaststelling is evenmin bevorderlijk voor uw bewering dat u een lid en activist van ‘Dalga’ was.

Het is bovendien bijzonder merkwaardig dat u geen bewijsstukken kan voorleggen m.b.t. uw activisme

voor, en lidmaatschap van, ‘Dalga’.

Ook is het bijzonder merkwaardig dat u geen bewijsstukken kan voorleggen m.b.t. de problemen die u,

uw moeder, en uw vriend M.(…) door jullie activisme zouden gekend hebben.

Deze vaststellingen bevestigen enkel de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw profiel en engagement, kan er

logischerwijze evenmin geloof worden gehecht aan de problemen die u hierdoor zou gekend hebben.

Dit wordt verder bevestigd door de volgende vaststellingen.

Uit uw verklaringen blijkt (CGVS p. 2 & 5-6) dat toen uw moeder in 2008 deelnam aan een

manifestatie zij door de politie werd geslagen en in het hospitaal aan haar opgelopen verwondingen

overleed.

U stelt dat u toen ook deelnam aan deze manifestatie en getuige was van deze aanval op uw moeder.

Ze werd hierna voor een jaar gehospitaliseerd en 5 à 6 maanden na haar dood, toen u reeds in België

verbleef, lichtte uw familie u in 2010 van het overlijden van uw moeder in.

Eerder had u echter verklaard (CGVS p. 3) dat u in 2006 Azerbeidzjan ontvluchtte en sindsdien (buiten

een uitstap naar Polen en Astrakhan) in België heeft verbleven.

Bij confrontatie dat u aldus geen getuige kan zijn geweest van deze aanval op uw moeder, stelt u dat u

in 2006 nog eens bent teruggekeerd naar Azerbeidzjan, hetgeen echter niet te rijmen valt met uw
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aanvankelijke uitdrukkelijke bewering dat u sinds uw komst in 2006 in België nooit meer bent

teruggekeerd naar Azerbeidzjan.

Meer nog, u stelt ook dat u na uw terugkeer naar Azerbeidzjan in 2006 in ditzelfde jaar weer naar België

bent gekomen.

Bij verdere confrontatie hoe u dan in 2008 getuige kan zijn geweest van de aanval op uw moeder, bleef

u het antwoord schuldig.

Ook moet erop gewezen worden dat u in de door u bij de DVZ ingevulde vragenlijst van het CGVS geen

melding maakte van het feit dat uw moeder na geslagen te zijn geweest door de politie om het leven is

gekomen en zelfs bij bevraging bij de DVZ (verklaring DVZ pt. 12 - 13) over de samenstelling van uw

familie, louter meldde dat uw moeder in Azerbeidzjan woont.

Bij confrontatie stelt u dat men er u zei dat u kort ging gehoord worden en alles voor het CGVS zou

kunnen vertellen.

Ondanks het feit dat voormelde vragenlijst, waarin onder het luik 3 vraag 5 wordt gevraagd een kort

overzicht te geven van de belangrijkste feiten die wijzen op een vrees of een risico, niet tot doel heeft

een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven, mag van een asielzoeker

worden verwacht dat alle wezenlijke elementen uit het asielrelaas worden vermeld. Tijdens het invullen

van de vragenlijst bij de DVZ wordt er weliswaar meegedeeld dat er geen details hoeven te worden

geven maar dat de asielzoeker zich enkel dient te beperken tot de essentie.

De Commissaris-generaal ziet echter niet in hoe de dood van uw moeder ten gevolge van

geweldpleging, als een onbelangrijk gegeven kan worden beschouwd.

Wat uw vriend M.(…) H.(…), de persoon met wie u samen ‘Dalga’ zou hebben geleid, betreft verklaart u

(CGVS p. 6) dat hij in 2003 werd opgepakt door de politie en dat u sindsdien geen nieuws meer van

hem heeft gehoord en dat hij spoorloos is.

Eerder meldde u aanvankelijk in de door u bij de DVZ ingevulde vragenlijst van het CGVS dat uw vriend

M.(…) H.(…) in oktober 2010 spoorloos is verdwenen.

In deze vragenlijst meldde u wat verder dat u eind 2009 - begin 2010 bedreigd werd door de politie dat u

diende te stoppen met uw activiteiten of dat u anders zou verdwijnen zoals uw vriend M.(…) H.(…). Er

werd u bij de DVZ gevraagd hoe de politie u toen ermee kan bedreigen dat u zou verdwijnen zoals uw

vriend M.(…) H.(…), terwijl volgens uw aanvankelijke verklaring M.(…) H.(…) pas in 10/2010 is

verdwenen.

U meldde hierop in de vragenlijst dat hij reeds in 2008 is verdwenen.

Bij confrontatie met deze tegenstrijdige verklaringen stelt u dat u het zich nu terug herinnert en dat

M.(…) in 2008 spoorloos verdween.

Het is onaannemelijk dat u van een dergelijk gegeven als de verdwijning van uw vriend na te zijn

opgepakt door de politie - hetgeen op u als politieke activist een enorme impact moet hebben gehad op

uw vrees voor vervolging - dermate incoherente verklaringen aflegt.

Uit uw verklaringen blijkt verder (CGVS p. 1 & 3 & 7) dat u sinds 2006 aanwezig bent op het

Belgisch grondgebied en pas op 28/11/2011 een asielaanvraag indiende voor de Belgische autoriteiten.

Uw motivering waarom u zo lang wachtte, m.n. dat u de taal hier niet kende, dat u werkte, en dat u

hier niemand kende, kan uiteraard niet aanvaard worden.

Van iemand die zijn land ontvlucht omdat hij nood heeft aan internationale bescherming kan

redelijkerwijze verwacht worden dat hij in het gastland ernstige pogingen onderneemt om zich zo snel

mogelijk te informeren aangaande de wijze waarop deze bescherming kan verkregen worden en met

bekwame spoed een asielaanvraag indient.

De door u opgegeven reden waarom u 5 jaar wachtte om asiel aan te vragen is aldus niet ernstig.

Deze vaststelling doet ernstig afbreuk aan het acute karakter van uw nood aan internationale

bescherming en relativeert verder de ernst van de door u geschetste vervolging.

Uw loutere beweringen volgens dewelke u gestresseerd was bij de DVZ en in uw herkomstland

veel slagen had gekregen waardoor u verkeerde zaken vertelde bij de DVZ (CGVS p. 1-2), is geenszins

van die aard dat het de afwezigheid van evidente objectieve bewijsstukken, noch de

voormelde tegenstrijdigheden en incoherenties betreffende wezenlijke elementen van het asielrelaas,

noch uw laattijdige asielaanvraag, kunnen verklaren.

Bovendien mag er van een persoon die verklaart zijn land te hebben verlaten uit vrees voor zijn leven en

vrijheid, en die stelt dat hij omwille van geheugenproblemen zijn vluchtrelaas niet zonder

tegenstrijdigheden kan vertellen, verwacht worden dat hij spoedig medische/psychologische hulp zou

inroepen om zijn problemen te staven en/of te laten behandelen, hetgeen u nagelaten heeft om te

doen.

Bovenstaande vaststellingen zijn van die aard dat er geen geloof kan worden gehecht aan

uw asielrelaas en er bijgevolg in uw hoofde geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming, kan worden weerhouden.
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De door u neergelegde documenten kunnen deze conclusie niet wijzigen.

Uw identiteitskaart, een kopie van de eerste pagina van uw internationaal paspoort, uw rijbewijs en

geboorteakte, bevatten persoonsgegevens die niet worden betwist.

De vier internetartikels handelen over de dood van E.(…) I.(…) o.(…) B.(…), een persoon van wie u

stelt dat hij uw broer is die werd vermoord tijdens zijn legerdienst.

Vooreerst moet opgemerkt worden dat deze artikels geen informatie leveren over de door u beweerde

omstandigheden waarin deze persoon om het leven kwam tijdens de uitvoering van zijn legerdienst, er

wordt immers vermeld dat hij om het leven kwam in een lawine.

Gelet op de hierboven vastgestelde bedrieglijkheid van uw verklaringen kunnen uw beweringen ook niet

zo maar voor waar worden aangenomen.

Te meer daar u stelt (CGVS p. 3 & 6) dat uw broer om het leven kwam in 2009 en dat hij toen 18 jaar

oud was, dit terwijl uit deze artikels blijkt dat de vermelde E.(…) B.(…) in 2011 om het leven kwam en

dat hij toen 20 jaar oud was. Hiermee maakt u niet aannemelijk dat deze persoon daadwerkelijk uw

broer was.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

In zijn verzoekschrift van 29 juni 2013 voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de

artikelen 48/3 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

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

zorgvuldigheidsplicht. Verzoeker formuleert zijn grieven als volgt:

“De verzoekende partij kan niet akkoord gaan met de motivering van de beslissing die door de

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen genomen is.

De Commissaris-Generaal wijst op enkele tegenstrijdigheden in verzoekers' vluchtverhaal tijdens

gehoren bij de Dienst Vreemdelingenzaken en Commissariaat-Generaal.

Eerst en vooraf stelt verzoeker dat hij vele keer ernstig werd geslagen en mishandeld in Azerbeidzjan

wat de grote invloed had op zijn huidige geheugenvermogen. Hij zal tevens proberen om de nodige

medische documenten zo spoedig mogelijk aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te bezorgen.

Verzoeker was immers eerlijk in zijn vluchtverhaal maar kon sommige dingen niet meer of niet op

correcte wijze weergeven.

Verzoeker was inderdaad een lid van "Dalga" jeugdbeweging maar kan omwille van de bovengenoemde

geheugenproblemen sommige dingen niet meer juist herinneren: meer precies de juiste dag van

oprichting van "Dalga", de naam van de eerste voorzitter die gedood werd omwille van zijn acties en zo

voort.

Verzoeker was toen bovendien nog zeer jong en was weinig geïnteresseerd in dergelijke "academische"

informatie. Hij was immers bezig met praktische organisatie van manifestaties en betogingen en had

gewoon geen tijd om de geschiedenis van zijn beweging grondig te onderzoeken.

Verzoeker kende de naam van Ramin Hajili, maar kon omwille van zijn geheugenproblemen zijn juiste

functie in de beweging niet vermelden.

Verzoeker was telkens bezig met acties en kon daarom de structuur van "Dalga" niet toelichten onder

meer omwille van het feit dat deze voor hem minder belangrijk was.

Wat betreft de krant en de website van "Dalga" verwijst verzoeker naar zijn geheugenproblemen als

gevolg van slagen en folteringen bij de Azerische politie.

Dat gaat immers over vergetelheid van verzoeker in sommige materies als resultaat van serieuze

geheugenproblemen in zijn hoofde.

Verzoeker keerde na zijn aankomst in België in 2006 nog naar Azerbeidzjan, Polen en Astrakhan.

Het is echter nu een probleem voor verzoeker om alles goed te herinneren en in de tijd te situeren.

Hij wist vanzelfsprekend tijdens zijn eerste interview bij de dienst Vreemdelingenzaken dat zijn moeder

na geslagen te zijn geweest door de politie om het leven is gekomen, maar omwille van bovenstaande

geheugenproblemen gaf het niet aan tijdens dit interview.
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Er was bovendien ook moeilijk voor verzoeker om tijdens zeer kort interview bij de Dienst

Vreemdelingenzaken alle relevante feiten te melden: het ging immers over een zeer lange periode van

vervolgingen met talrijke relevante feiten!

Toen verzoeker het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken had kende hij de asielprocedure

helemaal niet en dat was onder meer de reden dat hij sommige relevantie feiten niet vermeldde.

Wat betreft de vriend van verzoeker M. H. stelt verzoeker dat de laatste reeds in 2008 spoorloos is

verdwenen.

Andere tegenstrijdige verklaringen van verzoeker zijn resultaat van zijn geheugenproblemen.

Verzoeker is inderdaad vanaf 2006 aanwezig op het Belgisch grondgebied en pas op 28 november

2011 een asielaanvraag indiende voor de Belgische asielinstanties.

Verzoeker was nog zeer jong kende de taal niet en had niemand om goed advies te geven. Hij voelde

zich immers veilig in België maar kende de juiste procedure helemaal niet.

Hij heeft echter asiel aangevraagd na consultatie met zijn advocaat tijdens indienen van zijn

regularisatieaanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in 2011.

De laattijdigheid van de asielaanvraag zijn bijgevolg te wijten aan verzoekers onwetendheid over de

juiste procedure.

Het is evident dat verzoeker geheugenproblemen heeft naar aanleiding van de zwaare incidenten met

Azerische politie die op basis liggen van zijn asielaanvraag.

Wat betreft de internetartikels over de dood van verzoekers broer E. I. O. B. werd hij inderdaad

vermoord tijdens zijn legerdienst door een commandant.

Het internetartikel vermeldt echter de juiste reden niet en stelt dat hij om het leven kwam in "een lawine"

wat volgens verzoeker helemaal niet correct is.

De verklaringen van verzoeker zijn niet bedrieglijk, maar het artikel vermeldt volgens hem niet de

correcte reden van de dood van zijn broer.

Wat betreft de tijdstip van het overlijden van verzoekers' broer en zijn juiste leeftijd op dat moment

verwijst verzoeker naar zijn huidige geheugenproblemen. Hij kan deze niet meer juist herinneren.

Verzoeker zal proberen om de nodige medische/psychologische attesten aangaande zijn

geheugenproblemen te bezorgen.

Verzoeker vreest in geval van zijn terugkeer dat hij door de Azerische politie zou worden mishandeld.

Verzoeker meent van zijn kant dat hij zijn vrees voor vervolging aannemelijk gemaakt heeft.

Overwegende dat het UNHCR in dit verband stelt in de Guide des Procédures et Critères: (…). Vrije

kantoorvertaling: (…). Kortom er moet voorzichtig omgesprongen worden met de bewijslast die op een

kandidaat-vluchteling rust.

Verzoeker heeft zich bepaalde zaken mogelijks anders herinnerd doch dit mag er niet toe leiden dat de

vluchtelingenstatus aan hem ontzegd wordt.

Mogelijke vergissingen kunnen te wijken zijn aan de stress die verzoeker had/heeft en zijn genoemde

huidige medische problemen.

C. Reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (subsidiaire

bescherming).

Zoals hierboven uiteengezet dient verzoeker erkend te worden als vluchteling zodat hij niet om de

subsidiaire bescherming apart verzoekt

De verzoekende partij verzoekt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen daarom om de bestreden

beslissing van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen te vernietigen of te

hervormen en de verzoeker te erkennen als vluchteling, minstens om aan hem de subsidiaire

bescherming toe te kennen.”

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

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

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

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

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

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

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

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

bestreden beslissing is gesteund noch door de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Bewijslast



RvV X- Pagina 6

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 voldaan is aan de voorwaarden gesteld

door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad hecht geen geloof aan het asielrelaas van verzoeker.

Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoeker over een uiterst gebrekkige en daarbij nog bovendien

foutieve kennis beschikt aangaande de jongerenorganisatie “Dalga”.

Verzoeker verklaarde bij zijn verhoor op 27 mei 2013 op het Commissariaat-generaal (zie

verhoorverslag, p. 4) dat “‘Dalga”’ in 2003 werd opgericht en hij er in hetzelfde jaar lid van werd, dat J.

H. de eerste voorzitter was en deze in 2003 omwille van zijn acties werd vermoord, en dat hijzelf hierna

van 2003 tot aan zijn vertrek in 2006 uit zijn land, samen met zijn vriend M. H. de nieuwe voorzitters

waren.

Uit de informatie door de commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt echter

dat “Dalga” pas in februari 2005 werd opgericht en dat de eerste voorzitter van de organisatie Ramin

Hajili was die de organisatie van april 2005 tot september 2006 leidde. Laatstgenoemde werd opgevolgd

door Ulvi Hasanli die van oktober 2006 tot september 2007 voorzitter was. Nadien had “Dalga, zo blijkt

uit de informatie, nog enkele andere voorzitters zoals o.a. Vafa Jafarli en Agaragim Poladov.

Dat verzoeker, zoals hij beweert, samen met zijn vriend J. H. van 2003, wat gelet op de oprichting van

de partij in 2005 sowieso al onmogelijk is, tot 2006 de voorzitters van “Dalga” zouden zijn geweest,

wordt tegengesproken door voormelde informatie; verzoeker brengt ten andere ook geen enkel bewijs

bij van zijn voorzitterschap.

Uit het verhoorverslag van het Commissariaat-generaal (zie p. 5) blijkt ook dat wanneer aan verzoeker

gevraagd werd of de naam Ramin Hajili hem iets zei, hij verklaarde dat het om een heel actief lid van

“Dalga” gaat die pamfletten drukte, doch voor het overige geen bepaalde functie had, dit terwijl deze

blijkens voormelde informatie, de eerste voorzitter van “Dalga” was en de organisatie van april 2005 tot

september 2006 leidde.

Uit bedoelde informatie blijkt tevens dat “Dalga” een zeer gestructureerde organisatie is, met o.a. een

congres en een raad, waarbij specifieke taken zoals onder meer met betrekking tot organisatie,

internationale betrekkingen, public relations, financiën, vrouw en gender problematiek, cultuur,

wetenschap en onderwijs, rechten en project management aan bepaalde personen/coördinatoren of

commissies zijn toevertrouwd.

Verzoeker bleek hier tijdens zijn verhoor op het Commissariaat-generaal echter geheel niet van op de

hoogte. Gevraagd naar de structuur van “Dalga” en naar de verdeling van bevoegdheden of taken,

verklaarde hij dat er geen adjuncten waren en dat hij vanuit Sumgait de organisatie leidde (zie het ver

gehoorverslag, p. 5). De vraag of “Dalga” een eigen krant uitgeeft of over een eigen website beschikt,

beantwoordde hij ontkennend, dit terwijl uit voormelde informatie opgenomen in het administratief

dossier blijkt dat de organisatie de krant “Alma” uitgeeft en over een eigen website beschikt.
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Het verweer in het verzoekschrift dat verzoeker nog zeer jong was en weinig geïnteresseerd in

dergelijke, volgens hem “academische” informatie, dat hij steeds bezig was met de praktische

organisatie van manifestaties en betogingen en hij dus gewoon geen tijd had om de geschiedenis van

zijn beweging grondig te onderzoeken en dat hij daarom, en mede omwille van het feit dat deze voor

hem minder belangrijk was, de structuur van “Dalga” niet kon toelichten, wordt niet aanvaard.

Immers van iemand die beweert jarenlang actief lid en zelfs voorzitter te zijn geweest van “Dalga”, voor

die organisatie manifestaties en betogingen te hebben georganiseerd -tijdens zijn verhoor op het

Commissariaat-generaal gaf hij zelfs aan dat hij zich “met alles (…)” bezig hield (zie het verhoorverslag,

p. 4)- en voorhoudt omwille van zijn lidmaatschap van en engagement voor die partij vervolging te

vrezen, mag redelijkerwijze verwacht worden dat hij over enige kennis daaromtrent beschikt.

Waar in het verzoekschrift geheugenproblemen aangevoerd worden gevolgd door de belofte zo spoedig

mogelijk medische documenten dienaangaande te bezorgen, stelt de Raad vast dat er tot op de

terechtzittingen niet het minste bewijs van die problemen aangebracht wordt.

Verzoekers gebrekkige kennis en zijn foutieve verklaringen over de partij “Dalga” ondergraven op

fundamentele wijze de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

Ook de tegenstrijdigheden in zijn verklaringen keren zich tegen zijn geloofwaardigheid.

Bij zijn verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde verzoeker in mei 2010 in het Rijk te zijn

aangekomen (zie “vragenlijst”, pt. 35).

Op het Commissariaat-generaal verklaarde verzoeker op 27 mei 2103 eerst in 2010 in België te zijn

aangekomen, doch voegde er aan toe dat hij van 2006 tot 2010 in België en meer bepaald in Genk, had

verbleven (zie het verhoorverslag, p. 3).

Op de vraag of hij sinds 2006 nog teruggekeerd was naar Azerbeidzjan, antwoordde hij ontkennend (zie

p. 3).

Later tijdens het verhoor merkte verzoeker echter op dat hij in 2008 in zijn land van herkomst, getuige

was van een aanval van de politie op zijn moeder tijdens een manifestatie (zie verhoorverslag, p. 6).

Toen hij erop gewezen werd dat hij eerder had verklaard dat hij sinds 2006 in België verbleef en dus

geen getuige van dat incident kon zijn, gaf verzoeker toe naar Azerbeidzjan te zijn teruggekeerd. Op de

vraag tot wanneer hij daar was gebleven, antwoordde verzoeker dat hij “in 2006 terug naar B” kwam (zie

p. 6). Het blijkt dat wanneer hem dan vervolgens opgeworpen werd dat hij in 2008 in zijn land van

herkomst geen getuige kan zijn geweest van de aanval op zijn moeder, verzoeker elk antwoord schuldig

bleef.

Verzoeker legde ook tegenstrijdige verklaringen af omtrent een eventuele gevangenschap in

Azerbeidzjan.

Waar hij op de Dienst Vreemdelingenzaken aangaf dat de politie er steeds mee dreigde om hem en zijn

vriend H. M. in de gevangenis te steken, “maar dit (…) nooit gebeurd” is (zie “vragenlijst”, p. 3),

verklaarde hij herhaaldelijk op 27 mei 2013 op het Commissariaat-generaal dat hij in Azerbeidzjan

verschillende keren in de gevangenis had gezeten (zie het gehoorverslag,, p. 2, 4, 5).

Deze tegenstrijdigheden hebben geenszins betrekking op details, doch op wezenlijke elementen in zijn

relaas. Zijn geheugenproblemen werden niet aanvaard.

Ook wordt vastgesteld dat ofschoon verzoeker blijkens zijn verklaringen reeds sinds 2006 in België

verblijft, diende hij pas op 28 november 2011 -zijnde vijf jaar na zijn aankomst-, een asielaanvraag in bij

de Belgische autoriteiten.

Zijn uitleg dat hij nog zeer jong was toen hij hier aankwam en de taal niet kende, dat hij de juiste

procedure niet kende en niemand had om advies te vragen, wordt niet aanvaard.

De Raad deelt de mening van de commissaris-generaal dat van een persoon die zijn land ontvlucht uit

vrees voor zijn leven of zijn vrijheid, in alle redelijkheid kan worden verwacht dat hij eens aangekomen in

een onthaalland, pogingen onderneemt om zich te informeren aangaande de wijze waarop hij

bescherming kan krijgen en dan een asielaanvraag indient.

Ook de vaststelling dat verzoeker na zijn aankomst in België, nog vijf jaar wachtte om asiel aan te

vragen, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van zij voorgehouden vrees.

Betreffende de neergelegde internetartikels aangaande de dood van een zekere E.I.O.B., stelt de Raad

vooreerst vast dat verzoeker niet aantoont dat voornoemd persoon daadwerkelijk zijn broer is.

Bovendien komen verzoekers verklaringen omtrent het overlijden van zijn broer, niet overeen met de

inhoud van deze artikels. Immers, waar verzoeker verklaart dat zijn broer in 2009 op achttienjarige
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leeftijd tijdens zijn legerdienst werd vermoord (zie verhoorverslag van 27 mei 2013, p. 3, 6), wordt in de

internetartikels vermeld dat soldaat E.I.O.B. in 2011 op twintigjarige leeftijd om het leven kwam in een

lawine.

De blote bewering in het verzoekschrift dat de vier internetartikels niet de juiste doodsoorzaak van de

broer van verzoeker vermelden, wordt niet aanvaard. De geheugenproblemen van verzoeker -omtrent

het tijdstip van de dood van zijn broer en diens leeftijd op dat ogenblik- worden (zie hoger) niet

aanvaard.

De artikels staven op generlei wijze de verklaringen van verzoeker omtrent zijn broer.

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

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

12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

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

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

Een ongeloofwaardig relaas kan niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt

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

wetsbepalingen.

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

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

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

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

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

toegekend.

2.2.5. Besluit

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

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

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van voormelde wet aantoont.

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

geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen.

De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet slechts tot

vernietiging overgaan als hij een onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële

elementen ontbreken waardoor hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde

schendingen kunnen hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de

bestreden beslissing.
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DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

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

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


