
  

 

 

RvV X - Pagina 1 

 
 

 nr. 115 699 van 13 december 2013 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op 1 juli 2013 

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

staatlozen van 30 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 H. VAN NIJVERSEEL die loco advocaat K. VAN BELLINGEN 

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, N.H., verklaarde de Azeri nationaliteit te bezitten en van azeri afkomst te zijn. U werd op 07/01/1984 

te Geychat geboren en was woonachtig in Bakoe.  

Sinds 2006 zette u zich op actieve wijze in voor de oppositiepartij musavat. U ging naar de verschillende 

regio’s om tijdens de verkiezingsperiodes propaganda te voeren voor deze politieke partij.  

In 2008 werd u op straat door een andere auto met een blauw zwaailicht aangereden terwijl er 

propagandamateriaal in uw wagen lag. U raakte hierbij gewond en moest enkele maanden in het 
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ziekenhuis herstellen van uw verwondingen. In het ziekenhuis werd u door de politie bezocht waarbij zij 

uw verklaringen aangaande het ongeluk opnamen.  

Ze wilden echter geen gevolg aan uw klacht geven omdat de aanrijder zo vriendelijk was geweest om u 

naar het ziekenhuis te brengen.  

In 2009 werd u voor een tweede maal aangereden door een auto. Opnieuw raakte u gewond en nam de 

politie uw verklaringen op. Aangezien de broer van de chauffeur tot de politie behoorde werd er geen 

gevolg aan het ongeluk gegeven ondanks het feit dat uw aanrijder niet over een geldig rijbewijs 

beschikte.  

In april 2011 ging u naar een manifestatie om te kijken of er veel volk kwam opdagen. Ondanks het feit 

dat u niet aan de betoging deelnam werd u door de politie opgepakt. U werd geslagen en voor 2 of 3 

dagen vastgehouden. Tijdens uw vasthouding stelde de politie dat u moest stoppen met uw activiteiten 

met musavat.  

De dag na uw vrijlating werd u bij uw baas geroepen en stelde hij dat u zich met uw werk diende bezig 

te houden in plaats van met politiek.  

10-15 dagen later werd u opnieuw bij uw baas geroepen. In zijn bureau stonden nog andere personen 

waaronder iemand met een uniform. Ze stelden dat u lid was van musavat en dat u geld van het bedrijf 

had gestolen om musavat te steunen. U ontkende maar niettemin stelden ze dat u zich de dag daarop 

op het politiekantoor diende te melden.  

U verzuimde om zich op het politiekantoor te melden en 2 dagen nadien stonden diezelfde personen 

opnieuw op uw werk. Ze legden een document voor dat u moest tekenen. Het document bevatte een 

bekentenis van het stelen van het bedrijf.  

U weigerde dit te doen waarop u naar het politiekantoor werd meegenomen. Daar werd u geslagen en 

beschuldigd van de financiering van musavat.  

Bij uw vrijlating kreeg u enkele dagen bedenktijd om alsnog de ten laste gelegde feiten te bekennen.  

U besloot het land te ontvluchten en reisde in oktober 2011 naar Moskou. Daar bleef u ruim een week 

waarna u naar België reisde.  

U kwam er op 01/11/2011 aan en diende er op 07/11/2011 een asielaanvraag in.  

Na uw vertrek kwam u te weten dat de politie bij uw broer en bij uw zus was geweest om te weten 

te komen waar u zich bevond.  

Om uw asielaanvraag te ondersteunen legde u volgende documenten neer: uw identiteitskaart en 

uw militair boekje.  

 

B. Motivering  

U stelde dat u werd vervolgd omwille van uw politieke activiteiten voor musavat. U bent er echter niet 

in geslaagd de door u verklaarde vervolgingsvrees aannemelijk te maken.  

Vooreerst kunt u niet aannemelijk maken dat u zich op actieve wijze voor de oppositiepartij 

musavat inzette.  

U verklaarde dat u sinds begin 2006 actief propaganda voerde voor musavat tijdens 

de verkiezingsperiodes toen u gevraagd werd wat u voor musavat deed.  

Toen u gevraagd werd of er in 2006 verkiezingen in Azebeidjzan hadden plaatsgevonden kon u dit niet 

zeggen.  

Toen u vervolgens gevraagd werd wanneer de laatste parlementsverkiezingen in Azerbeidzjan hadden 

plaatsgevonden moest u eveneens het antwoord schuldig blijven (ze vonden overigens in 2010 plaats) 

(CGVS p.3-4).  

Aangaande de laatste presidentsverkiezingen stelde u dat deze in 2008 of in 2009 plaatsvonden. 

Erna stelde u dat ze in 2009 hadden plaatsgevonden en dat de manifestatie van april 2010 waarbij u 

werd opgepakt een protest was tegen de vervalsing van de presidentsverkiezingen in 2009.  

U stelde eveneens dat Isa Gambar als kandidaat van musavat deelnam aan de presidentsverkiezingen 

en dat hij als tweede was geëindigd (CGVS p.4-5, 9).  

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

administratieve dossier werd toegevoegd blijkt echter dat de laatste presidentiële verkiezingen in 

Azerbeidzjan in oktober 2008 plaatsvonden. Bovendien werden deze verkiezingen door musavat 

geboycot wat inhield dat er geen kandidaten van musavat aan de verkiezingen deelnamen. 

Bovenstaande vaststellingen maken het dan ook niet geloofwaardig dat u sinds 2006 propaganda deed 

voor musavat tijdens de verkiezingsperiodes.  

Voorts legde u een onaannemelijke mate van onwetendheid aan de dag betreffende uw 

contactpersoon en vriend binnen musavat.  

U stelde dat uw vriend D., die u al van uw 6 jaar kende, u van propagandamateriaal voorzag en dat u 

door hem politiek actief werd. U was echter niet bij machte de familienaam van D. te geven. Welke 

functie hij binnen musavat bekleedde kon u evenmin zeggen ( CGVS p.10).  
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Dergelijke verregaande onwetendheid bevestigt dan ook de weinig geloofwaardige verklaringen die u 

met betrekking tot uw politieke activiteiten aflegde.  

Bovenstaande vaststellingen maken het dan ook niet aannemelijk dat u op enigerlei wijze 

politieke activiteiten voor musavat deed wat manifest is voor de geloofwaardigheid van uw asielrelaas 

daar u stelde dat al de vervolgingsfeiten het gevolg waren van uw politiek activisme (CGVS p.7, 3).  

Voorts komen uw verklaringen betreffende de manifestatie waarbij u werd opgepakt niet overeen 

met hetgene u erover in de door u op de Dienst Vreemdelingenzaken ingevulde vragenlijst van het 

CGVS verklaarde.  

U stelde er immers dat u in april 2011 tijdens een manifestatie werd opgepakt (Vragenlijst 3.5).  

Tijdens het CGVS asielgehoor stelde u echter meermaals dat u tijdens de betoging van april 2010 werd 

opgepakt (CGVS p.4, 5, 7)  

Toen u met uw verklaring van de vragenlijst werd geconfronteerd stelde u dat u zich had vergist en dat 

het inderdaad 2011 was.  

Toen u vervolgens gevraagd werd of deze manifestatie dan nog altijd een protest was tegen het 

resultaat van de presidentsverkiezingen, zoals u reeds voordien had gesteld (CGVS p.5), gaf u dan 

weer aan dat dit niet het geval was en stelde dan vaagweg dat het een protest tegen de president betrof 

(CGVS p. 8).  

Daar u zowel tegenstrijdige verklaringen aflegt over het tijdstip als over het doel of de aanleiding van de 

manifestatie waarbij u werd gearresteerd kan er geen gewag gemaakt worden van een loutere 

vergissing in jaartal waardoor u bijgevolg geen afdoende verklaring kan geven voor de vastgestelde 

tegenstrijdigheden.  

Voorts dient te worden vastgesteld dat u ook geen enkel begin van bewijs neerlegt om uw politiek 

profiel of de door u verklaarde vervolgingsfeiten te staven. Niettemin stelde u dat u 2 auto-ongelukken 

had en dat u hiervoor 2 maal in het ziekenhuis werd verzorgd.  

Een dergelijk onvermogen om uw asielrelaas met bewijsstukken te staven ligt in de lijn van de weinig 

geloofwaardige verklaringen die u heeft aflegt.  

Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat de door u verklaarde reisroute evenmin 

kan overtuigen.  

U stelde dat u met valse reispapieren per vliegtuig van Moskou naar België reisde. U kon echter niet 

zeggen onder welke naam u reisde. Of er een visum in dit valse reisdocument stond kon u evenmin 

zeggen (CGVS p.3).  

Dit lijkt weinig aannemelijk aangezien men toch op de hoogte dient te zijn van basisgegevens in een 

vals document voor het geval het paspoort gecontroleerd wordt. Er kan immers worden van uitgegaan 

dat er zowel op de luchthaven van Moskou als op de luchthaven van Brussel grondige 

paspoortcontroles plaatsvinden.  

Al deze tegenstrijdigheden, vaagheden en onnauwkeurigheden in uw asielrelaas en uw onvermogen 

om dit met enige bewijsstukken te staven, ondermijnen de geloofwaardigheid van uw verklaringen 

op fundamentele wijze. Van een asielzoeker mag immers verwacht worden dat hij voor de 

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

die aanleiding vormen van zijn vlucht uit het land van herkomst op een zorgvuldige, nauwkeurige 

en geloofwaardige wijze weergeeft, zodat op grond hiervan kan worden besloten tot het bestaan van 

een risico in de zin van de Vluchtelingenconventie of er een reëel risico op ernstig lijden is zoals bepaald 

in de definitie van de subsidiaire bescherming.  

De loutere beweringen van u volgens dewelke u soms aan geheugenproblemen lijdt, zijn geenszins 

van die aard dat het de voormelde tegenstrijdigheden en vaagheden betreffende wezenlijke elementen 

van het voorgehouden asielrelaas 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 zo snel mogelijk medische/psychologische hulp zou inroepen om zijn psychologische problemen 

te staven en/of te laten behandelen, hetgeen u echter nagelaten heeft om te doen.  

Gelet op de hierboven verzamelde vaststellingen kan er bij u geen vrees voor vervolging zoals 

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

in de definitie van subsidiaire bescherming worden vastgesteld.  

De door u neergelegde documenten vermogen niet bovenstaande vaststellingen te wijzigen. 

Uw identiteitskaart en uw militair boekje bevatten enkel persoonlijke gegevens maar geven geen 

informatie over uw asielmotieven.  

 

C. Conclusie  

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

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

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.” 
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2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Verzoekschrift 

 

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 1 juli 2013 een schending aan van artikel 1, A van het 

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

en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag) en van de artikelen 48/3 en 48/4 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet). 

Hij voert ook een schending aan van de motiveringsplicht van artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

Hij stelt dat de beslissing van de commissaris-generaal de materiële motiveringsverplichting, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel, als beginselen van behoorlijk bestuur, schendt.  

Volgens verzoeker heeft de bestreden beslissing “geen rekening gehouden met de verschillende 

motieven zoals door de verzoeker vermeld in zijn asielaanvraag alsook met de huidige politieke situatie 

(in de aanloop van de nieuwe presidentiële verkiezingen dit najaar) en de verschillende Europese 

resoluties die werden genomen tegen Azerbeidzjan”. 

Hij laat gelden dat in de bestreden beslissing gesteld wordt dat hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij 

zich voor Musavat op actieve wijze zou hebben ingezet omdat hij voor bepaalde verkiezingen 

verschillende data heeft opgegeven waaruit tegenstrijdigheden werden afgeleid die zijn 

geloofwaardigheid aantastten. 

Verzoeker wijst erop dat de commissaris-generaal niet betwistte dat hij de Azerische nationaliteit bezit, 

van azeri afkomst is en woonachtig was in Bakoe en dat hij reeds bij zijn verhoor op het Commissariaat-

generaal aangaf dat hij zich bepaalde details niet meer kon herinneren. 

Hij is van oordeel dat de commissaris-generaal “een overdreven belang” hecht aan bepaalde data van 

verkiezingen, terwijl hij tijdens zijn gehoor aangaf deze data niet meer met zekerheid te kennen. 

Hij wijst op het “enorme tijdsverloop” (zie het verzoekschrift, p. 5) tussen de bedoelde verkiezingen in 

zijn land, de dag van zijn asielaanvraag in het Rijk -7 november 2013- en de datum van zijn verhoor op 

het Commissariaat-generaal -17 mei 2013-. 

Hij voert ook aan dat hij na confrontatie omtrent het verschil in de datum van zijn opsluiting onmiddellijk 

tijdens zijn gehoor “onmiddellijk preciseerde” dat het toch het jaar 2011 betrof. Hij legt verder uit dat de 

essentie van de betogingen er op gericht was het regime van de president aan de kaak te stellen 

“ongeacht of dit ging over de presidentsverkiezingen of het beleid in het algemeen”. 

Verzoeker hekelt het feit dat de commissaris-generaal in zijn beslissing niet ingaat op het feit dat de 

Europese Unie ernstige bezorgdheid uit bij het huidig beleid en politiek regime in Azerbeidzjan waarbij 

de oppositie “volledig in de kiem wordt gesmoord”. Hij verwijst naar “een gezamenlijke ontwerpresolutie” 

van het Europees Parlement dd. 12 juni 2013 “om de akties tegen leden van oppositiepartijen ernstig te 

veroordelen en het huidig beleid te veroordelen”. 

Volgens verzoeker werd er op 13 januari 2012 een aanslag gepleegd op Isa Gambar, persoon waarover 

hij op 17 mei 2013 op het Commissariaat-generaal is ondervraagd; verzoeker merkt op dat, in 

tegenstelling tot wat de commissaris-generaal voorhoudt, Isa Gambar wel degelijk kandidaat was bij de 

presidentsverkiezingen in 2003 en ook opnieuw kandidaat zal zijn bij de verkiezingen op 16 oktober 

2013.  

Tegen de vaststelling in de bestreden beslissing dat verzoeker de familienaam van D. niet kent, 

verweert verzoeker zich door te stellen dat dit helemaal niet betekent dat hij deze niet als vriend en 

contactpersoon binnen Musavat zou hebben gehad; verzoeker stelt dat hij wel informatie kon geven 

over zijn professionele activiteiten, over het feit dat deze alleenstaand was, etc.. 

Verzoeker wijst er nog op dat hij geen beroep kon doen op de autoriteiten van zijn land toen hij twee 

keer het slachtoffer was van een verkeersongeval. 

Hij stelt dat het systeem van valse aanklachten waarvan hij het slachtoffer werd, een gekend probleem 

is en aangekaart werd in Europese resoluties, dat zijn verklaringen met betrekking tot zijn clandestiene 

werkzaamheden om propaganda te voeren voor Musavat, zeer plausibel zijn nu er sinds 2006 niet meer 

betoogd mag worden in Bakoe en onlangs nog strenge straffen werden uitgevaardigd voor deelnemers 

aan niet toegelaten publieke manifestaties, dat mensenrechtenschendingen schering en inslag zijn in 

zijn land van herkomst en dat hij als sympathisant van Musavat ernstig gevaar loopt. 

Hij voert nog aan dat hem geen verwijt treft indien hij geen bewijs bijbrengt omtrent zijn politiek profiel en 

zijn verklaarde vervolgingsfeiten omdat de commissaris-generaal van een persoon die vervolging 

riskeert in zijn land van herkomst niet kan eisen dat deze aan zijn overheden “bewijselementen” van 

vervolging opvraagt (zie het verzoekschrift, p. 8). 

Door dit te eisen schendt de commissaris-generaal volgens verzoeker het redelijkheids- en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 
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Waar de commissaris-generaal hem tegenwerpt dat zijn verklaringen omtrent zijn reisweg 

ongeloofwaardig zijn, wijst verzoeker erop dat hij tijdens de reis begeleid werd door een smokkelaar die 

de reisdocumenten zelf in handen hield; hij verwijst ook opnieuw naar de “enorme tijdsduur” (zie p. 9) 

tussen zijn vertrek uit zijn land en de datum van het verhoor op het Commissariaat-generaal. 

Hij haalt ook aan dat hij ernstige geheugenproblemen kent ten gevolge van de twee auto-ongevallen in 

zijn land van herkomst en legt de commissaris-generaal ten laste geen arts te hebben aangesteld om 

deze problemen te hebben onderzocht. Het feit dat door de commissaris-generaal geen onderzoek werd 

bevolen is volgens verzoeker een ernstige schending van de zorgvuldigheidsplicht. 

Hij voert ook aan dat de commissaris-generaal bij zijn beoordeling als uitgangspunt het beginsel van het 

voordeel van de twijfel had dienen te hanteren. 

Hij stelt, onder verwijzing naar het UNHCR Handboek en de “Note on Burden and Standard of Proof in 

Refugee Claims”, dat aan de asielzoeker het voordeel van de twijfel dient te worden gegund zodra het 

asielrelaas coherent is, wat volgens hem in casu zeker het geval is.  

Volgens hem baseert de commissaris-generaal zich op “vage argumenten en vermoedens” om hem de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus te weigeren wat in het geheel niet kan.  

Verzoeker vraagt om de beslissing van de commissaris-generaal te hervormen en hem de 

vluchtelingenstatus, minstens de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. In ondergeschikte orde 

vraagt verzoeker de bestreden beslissing nietig te verklaren. 

 

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 

 

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

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

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

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

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

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

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

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).  

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

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

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

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

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

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

Genève, 1992, nr. 204).  

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

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

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

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

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

bescherming kunnen rechtvaardigen. 

 

2.2.3. Vluchtelingenstatus 

 

De Raad hecht geen geloof aan het asielrelaas van verzoeker. 

 



  

 

 

RvV X - Pagina 6 

Vooreerst maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij zich in zijn land van herkomst op actieve wijze voor 

de oppositiepartij Musavat inzette.  

Alhoewel verzoeker op 17 mei 2013 op het Commissariaat-generaal verklaarde dat hij sinds begin 2006 

actief propaganda voerde voor Musavat tijdens de verkiezingsperiodes, kon hij niet zeggen of er in het 

jaar 2006 verkiezingen in Azebeidjzan hadden plaatsgevonden, noch wanneer de laatste 

parlementsverkiezingen hadden plaatsgevonden (zie het verhoorverslag, p. 3, 4).  

Aangaande de laatste presidentsverkiezingen stelde verzoeker dat deze in 2008 of in 2009 

plaatsvonden, waarna hij aangaf dat ze in 2009 hadden plaatsgevonden, dat de manifestatie van april 

2010 waarbij hij werd opgepakt, een protest was tegen de vervalsing van de presidentsverkiezingen in 

2009, dat Isa Gambar als kandidaat van Musavat deelnam aan de presidentsverkiezingen en dat deze 

als tweede was geëindigd (zie het verhoorverslag, p. 4, 5, 9).  

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

echter dat de laatste presidentsverkiezingen in Azerbeidzjan in oktober 2008 plaatsvonden en dat deze 

door Musavat geboycot werden, wat inhield dat er geen kandidaten van die partij aan de verkiezingen 

deelnamen.  

Waar in het verzoekschrift aangevoerd wordt dat verzoeker er reeds bij zijn verhoor op het 

Commissariaat-generaal op wees dat hij zich bepaalde details niet meer kon herinneren en dat ook 

verklaarde data niet meer met zekerheid te kunnen opgeven, stelt de Raad vast dat verzoeker zijn 

onwetendheid terzake slechts bevestigt.  

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift wijst op het “enorme tijdsverloop” tussen de bedoelde verkiezingen 

in zijn land, de dag van zijn asielaanvraag en de datum van zijn verhoor op het Commissariaat-generaal, 

benadrukt de Raad dat van een asielzoeker verwacht kan worden dat hij belangrijke gebeurtenissen 

naar plaats en tijd kan situeren, zeker degene die aanleiding hebben gegeven tot zijn vlucht, vermits kan 

verwacht worden dat deze gebeurtenissen, ongeacht de traumatische ervaring, in het geheugen gegrift 

zouden staan zo zij zich in werkelijkheid voorgedaan zouden hebben. 

Verzoekers argumentatie dat Isa Gambar wél degelijk kandidaat was bij de presidentsverkiezingen in 

2003 en ook opnieuw kandidaat zal zijn bij de verkiezingen op 16 oktober 2013, doet geen afbreuk aan 

de vaststelling dat verzoeker meermaals beweerde dat Isa Gambar deelnam aan de 

presidentsverkiezingen “in september of november 2008 of 2009” (zie het verhoorverslag, p. 4, 5, 9), 

terwijl uit informatie blijkt dat de laatste presidentsverkiezingen in oktober 2008 plaatsvonden, dat deze 

door Musavat geboycot werden waardoor er geen kandidaten van deze partij aan de verkiezingen 

deelnamen.  

 

Verzoeker bleek verder onaannemelijk onwetend over zijn contactpersoon en vriend D. binnen Musavat, 

hoewel verzoeker vertelde dat zijn vriend D., die hij al van zijn zes jaar kende, hem van 

propagandamateriaal voorzag en dat hij door hem politiek actief werd, kon verzoeker diens familienaam 

niet opgeven en wist hij evenmin welke functie hij binnen Musavat bekleedde (zie het verhoorverslag, p. 

10).  

De uitleg in het verzoekschrift dat dit hiaat helemaal niet betekent dat verzoeker D. niet als vriend en 

contactpersoon binnen Musavat zou hebben gehad en dat hij wél andere informatie kon geven over D., 

heft verzoekers frappante onwetendheid over D., met name over zijn naam en functie, niet op. 

De Raad merkt op dat het in de eerste plaats aan verzoeker toekomt om aan de hand van een coherent 

relaas, achtergrondkennis van zijn leefwereld en voor zijn relaas relevante elementen de waarachtigheid 

ervan aannemelijk te maken, quod non in casu. 

Gelet op bovenstaande vaststellingen, hecht de Raad geen geloof aan verzoekers verklaringen dat hij 

politiek actief was voor Musavat, wat de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas neerhaalt, gezien 

verzoeker aangaf dat de vervolging het gevolg waren van zijn voorgehouden politiek activisme (zie het 

verhoorverslag, p. 3, 7). 

 

Er wordt ook vastgesteld dat verzoeker bij zijn verhoor op het Commissariaat-generaal meermaals 

verklaarde dat hij tijdens de betoging van april 2010 werd opgepakt (zie het gehoorverslag, p. 4, 5, 7), 

terwijl hij op de Dienst Vreemdelingenzaken stelde dat hij in april 2011 tijdens een manifestatie werd 

opgepakt (zie “vragenlijst”, vraag 3.5).  

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, verklaarde verzoeker dat hij zich had vergist en dat het 

inderdaad in het jaar 2011 was. Op de verdere vraag of de manifestatie een protest was tegen het 

resultaat van de presidentsverkiezingen, zoals hij reeds voordien had gesteld (zie het verhoorverslag, p. 

5), gaf verzoeker plots aan dat dit niet het geval was en stelde hij vaagweg dat het een protest tegen de 

president betrof (zie het verhoorverslag, p. 8).  

Verzoekers uitleg in zijn verzoekschrift dat hij na confrontatie omtrent het verschil in de datum van zijn 

opsluiting, onmiddellijk tijdens zijn gehoor “onmiddellijk preciseerde” dat het toch het jaar 2011 betrof en 

dat de essentie van de betogingen er op gericht was het regime van de president aan de kaak te stellen 
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“ongeacht of dit ging over de presidentsverkiezingen of het beleid in het algemeen”, is geen verklaring 

waarom verzoeker aanvankelijk tegenstrijdige verklaringen aflegde over het tijdstip en het doel of de 

aanleiding van de manifestatie. 

De Raad wijst erop dat van een asielzoeker 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, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn 

asielrelaas, op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het 

onderzoek. 

Ook deze vaststelling keert zich tegen de geloofwaardigheid van verzoeker. 

 

In zijn verzoekschrift hekelt verzoeker het feit dat de commissaris-generaal niet ingegaan is op het feit 

dat de Europese Unie ernstige bezorgdheid uit bij het huidig beleid en politiek regime in Azerbeidzjan 

waarbij de oppositie “volledig in de kiem wordt gesmoord”. Hij verwijst naar “een gezamenlijke 

ontwerpresolutie” van het Europees Parlement van 12 juni 2013 “om de akties tegen leden van 

oppositiepartijen ernstig te veroordelen en het huidig beleid te veroordelen”.  

Hij voert nog aan dat het systeem van valse aanklachten waarvan hij het slachtoffer werd, een gekend 

probleem is dat trouwens aangekaart werd in Europese resoluties, dat zijn verklaringen met betrekking 

tot zijn clandestiene werkzaamheden om propaganda te voeren voor Musavat, zeer plausibel zijn nu er 

sinds 2006 niet meer betoogd mag worden in Bakoe en onlangs nog strenge straffen werden 

uitgevaardigd voor deelnemers aan niet toegelaten publieke manifestaties, dat 

mensenrechtenschendingen schering en inslag zijn in zijn land van herkomst en dat hij als sympathisant 

van Musavat ernstig gevaar loopt. 

De Raad is van oordeel dat een verwijzing naar algemene rapporten over en/of de algemene situatie in 

het land van herkomst niet volstaat om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk 

wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals 

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging dient in 

concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 

december 2004, nr. 138.480). 

De Raad wijst erop dat verzoekers -overigens ongestaafde- beweringen omtrent de situatie in 

Azerbeidzjan voor politieke opposanten ook irrelevant zijn, gezien aan verzoekers politiek activisme en 

profiel geen geloof wordt gehecht. 

 

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog aanhaalt dat hij ernstige geheugenproblemen kent ten 

gevolge van de twee auto-ongevallen in zijn land van herkomst, stelt de Raad vast dat verzoeker nalaat 

deze beweringen met een medisch attest te staven. 

Uit niets blijkt dat verzoeker niet in staat zou zijn om gehoord te worden in het kader van zijn 

asielprocedure, noch dat de door hem voorgehouden geheugenproblemen van die aard zijn om een 

negatieve invloed te hebben gehad op de behandeling van zijn asielaanvraag.  

Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat zijn voorgehouden geheugenproblemen hem ervan zou 

weerhouden hebben volwaardige verklaringen af te leggen, zodat bovenstaande vaststellingen 

onverkort geldig blijven 

In zoverre verzoeker van mening is dat de commissaris-generaal bepaalde onderzoeksdaden had 

moeten stellen, wijst de Raad erop dat geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek van de 

asielaanvraag belaste instanties verplicht de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om de status 

van vluchteling te bekomen en de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling zelf op te vullen 

(RvS, nr. 164.792 van 16 november 2006). 

De commissaris-generaal dient evenmin te bewijzen dat de voorgehouden feiten onwaar zijn. 

 

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 ook 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. 
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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. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien december 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 

 


