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nr. 115 700 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 en X, die verklaren van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op 

25 juni 2013 heeft ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen van 22 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 S. BUYSSE verschijnt 

voor de verzoekende partijen, en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

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

 

“A. Feitenrelaas  

U bent een Azerbeidzjaans staatsburger van Azeri origine.  

Sinds 2000 bent u lid van de oppositiepartij Musavat en in 2007 werd u lid van de jongerenbeweging 

“Dalga”. Omwille van uw politieke activiteiten kende u problemen met de Azerische autoriteiten.  

Tijdens de presidentsverkiezingen van 2003 nam u deel aan meetings. U werd gearresteerd door de 

politie en 5 dagen vastgehouden. U werd geslagen. Ook uw vader en broer werden toen opgepakt en 

mishandeld. Uw vader kreeg toen een hartinfarct en diende gehospitaliseerd te worden.  

In 2007 werd u nogmaals tijdens een meeting van Musavat opgepakt en voor enkele uren op het 

politiebureau vastgehouden.  
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In oktober 2008 voerde u propaganda in het kader van de presidentsverkiezingen. U werd gearresteerd, 

gedurende vier dagen vastgehouden en mishandeld. Ook uw vader werd toen gearresteerd en met 

matrakken geslagen. Hij kreeg opnieuw een hartinfarct en diende gehospitaliseerd te worden.  

Uw broer Mu. werd toen opgepakt en is sindsdien verdwenen.  

Tijdens een betoging op 05/02/2009 werd uw vader door de politie gearresteerd en mishandeld. U was 

tevergeefs proberen tussen te komen en had hierbij een politieman geslagen. Leden van de 

veiligheidsdienst kwamen uw vrouw soms thuis ondervragen. Ze werd toen beledigd en geduwd.  

Op 07/02/2009 ontvluchtte u met uw gezin uw land van herkomst. U trok in bij een neef in Moskou 

waar jullie illegaal verbleven.  

Op 12/09/2012 trok u naar België waar u op 15/09/2011 samen met uw vrouw Z.Q. (O.V. X) asiel 

aanvroeg.  

Ondertussen heeft u vernomen dat uw vader nog meerdere keren is opgepakt geweest door de politie 

die hem vragen over uw verblijfplaats stelt. Dit gebeurde enkele keren per maand en uw vader werd 

toen telkens geslagen.  

In april 2012 werd uw vader voor het laatst gearresteerd. Hij werd opnieuw geslagen en kreeg een 

derde hartinfarct. Op 06/04/2012 kwam hij te overlijden.  

U bent in het bezit van de volgende documenten: uw identiteitskaart en deze van uw vrouw, uw rijbewijs, 

de overlijdensakte van uw vader, vier geboorteaktes, uw huwelijksakte, en een medisch attest dd. 

12/06/2012.  

 

B. Motivering  

Uit uw verklaringen (CGVS p. 2) blijkt dat u omwille van uw politieke activiteiten voor de 

oppositiepartij Musavat en 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 partij 

en beweging waarvan u lid was en de algemene politieke situatie in Azerbeidzjan.  

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. 2, 4-5) dat “Dalga” als jongerenafdeling van Musavat werd opgericht in 2007 

en dat “Dalga” geen eigen voorzitter heeft maar dat Isa Gambar - als voorzitter van Musavat - ook 

voorzitter van “Dalga” is.  

Uit de bovenvermelde informatie blijkt echter dat “Dalga” een onafhankelijke jongerenorganisatie is die 

werd opgericht in 2005 door een groep studenten aan de Azerbaijan State Economic University, en 

aldus helemaal niet is gecreëerd in de schoot van de oppositiepartij Musavat.  

Verder blijkt uit deze informatie dat “Dalga” sinds zijn oprichting steeds een eigen voorzitter heeft 

gehad en dat de huidige voorzitter Khanim Yadigarli is. Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt 

dat uit de bovenvermelde informatie blijkt dat Musavat een eigen jongerenafdeling heeft genaamd 

“Musavat Youth Organization”, die werd opgericht in 1994 en Tural Abbasly als huidige voorzitter heeft. 

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” verklaart u (CGVS p. 5) dat deze beweging geen 

eigen structuur heeft en dat er geen bepaalde concrete taken zijn toevertrouwd aan bepaalde 

coördinatoren / verantwoordelijken.  

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 politieke 

activiteiten.  

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 valt evenmin te rijmen met de 

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt. De verdere vaststelling dat u niet weet of 

“Dalga” een eigen website heeft en dat u geen van de - zoals blijkt uit bovenvermelde informatie - 

specifieke campagnes of projecten van “Dalga” bij naam kan benoemen, is evenmin bevorderlijk voor 

uw bewering dat u een lid en activist van “Dalga” was.  

Ook stelt u (CGVS p. 4) dat u tijdens de presidentsverkiezingen van 2008 uw stem uitbracht voor 

Isa Gambar van Musavat en dat hij toen tweede werd. U voerde toen propaganda voor Gambar en gaf 

de kiezers informatie.  
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Uit de informatie voorhanden op het Commissariaat-generaal blijkt echter dat Musavat deze 

presidentsverkiezingen heeft geboycot en zelfs een alliantie met andere oppositiepartijen vormde die de 

kiezers opriep niet te gaan stemmen.  

Uw beweerde lidmaatschap van, en activiteiten voor, Musavat boeten door deze vaststelling aan 

geloofwaardigheid in.  

Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw politiek 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. 2-3) dat u n.a.v. uw deelname aan manifestaties driemaal 

werd gearresteerd en toen telkens werd mishandeld; in 2003 werd u voor de eerste keer opgepakt en 

voor 5 dagen vastgehouden op het politiebureau, een tweede maal werd u in 2007 enkele uren op 

het politiebureau vastgehouden, de derde keer was in oktober 2008 toen u 4 dagen werd 

vastgehouden door de politie.  

In de door u bij de DVZ ingevulde vragenlijst van het CGVS maakte u echter geen melding van deze 

arrestaties.  

Bij confrontatie stelt u (CGVS p. 4) dat men toen bij de DVZ niet heeft gevraagd of u gearresteerd bent 

geweest.  

Deze motivering kan niet worden aanvaard.  

Tijdens het invullen van bovenvermelde vragenlijst werd er u immers uitdrukkelijk onder het luik 3 vraag 

1 gevraagd of u gearresteerd bent geweest, waarop u ontkennend antwoordde. Uw bovenvermeld 

betoog kan aldus geen verklaring bieden voor het feit dat essentiële elementen van uw asielrelaas (i.e. 

uw drie aanhoudingen door de politie waartijdens u werd mishandeld) niet in uw vragenlijst zijn 

opgenomen.  

Deze vaststelling doet verder afbreuk aan jullie relaas.  

Uit uw verklaringen blijkt ook (CGVS p. 3 & 5) dat toen in oktober 2008 uw broer Mu. deelnam aan een 

betoging, hij door de politie werd opgepakt en hij sindsdien verdwenen is. In de door u bij de 

DVZ ingevulde vragenlijst van het CGVS maakte u echter geen melding van het feit dat uw broer 

sinds oktober 2008 vermist is.  

Bij confrontatie stelt u (CGVS p. 4) dat men bij de DVZ enkel vragen over u stelde.  

Het is echter bijzonder merkwaardig dat u van een dergelijk gegeven als de verdwijning van uw broer na 

te zijn opgepakt door de politie tijdens een betoging - hetgeen op u als politieke activist een enorme 

impact moet hebben gehad op uw vrees voor vervolging - in bovenvermelde vragenlijst hiervan geen 

melding maakte en zelfs bij bevraging bij de DVZ (verklaring DVZ pt. 30) over de samenstelling van uw 

familie, louter meldt dat uw broer Mu. in Azerbeidzjan woont.  

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 arrestatie en verdwijning van uw broer, als een 

onbelangrijk gegeven kan worden beschouwd.  

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.  

De door u neergelegde documenten kunnen deze conclusie niet wijzigen.  

Uw identiteitskaart en deze van uw vrouw, uw rijbewijs, jullie huwelijksakte, en de vier geboorteaktes, 

bevatten persoonsgegevens die niet worden betwist.  

De overlijdensakte van uw vader levert geen informatie over de omstandigheden waarin uw vader kwam 

te overlijden (CGVS, p. 4) en staaft aldus uw beweringen hieromtrent niet.  

Het medisch attest dd. 12/06/2012 meldt dat u op 16/05/2012 werd gehospitaliseerd omwille van 

depressieve klachten.  

Er wordt verder gemeld dat u tijdens een betoging het slachtoffer was van politie agressie en dat uw 

vader toen werd opgepakt en veel slagen kreeg. Ten gevolge hiervan kwam uw vader te overlijden. 

Hierdoor kent u schuldgevoelens en spijt rond het feit dat u geen afscheid heeft kunnen nemen.  

Uit dit attest blijkt dat de beschrijving van de omstandigheden waarin uw vader kwam te overlijden louter 

gebaseerd is op uw verklaringen hetgeen de bewijskracht van dit attest ondermijnt.  

Er kan begrip worden opgebracht voor de psychische weerslag die het overlijden van uw vader had op 

u. Het komen te overlijden van uw vader wordt echter niet betwist doch wel de door u beweerde 

omstandigheden waarin dit zich zou voorgedaan hebben.  
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Deze documenten kunnen aldus niet het gebrek aan geloofwaardigheid van uw asielrelaas herstellen. 

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

activisme en lidmaatschap, en deze van uw vader en broer.  

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

uw vader en uw broer door jullie politiek activisme zouden gekend hebben.  

Deze vaststellingen bevestigen enkel de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas.  

 

C. Conclusie  

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

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

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

 

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

 

“A. Feitenrelaas  

U bent een Azerbeidzjaans staatsburger van Azerische origine.  

µBegin februari 2009 heeft u uw land van herkomst verlaten. U vluchtte met uw gezin naar Moskou waar 

jullie illegaal verbleven.  

Op 12/09/2012 kwam u met uw man M.Q. (O.V. 6.877.427) naar België waar jullie op 15/09/2011 samen 

asiel hebben aangevraagd.  

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw asielaanvraag integraal baseert op de vluchtmotieven die door uw 

man werden aangehaald.  

Uw man verklaart het volgende:  

“U bent een Azerbeidzjaans staatsburger van Azeri origine. Sinds 2000 bent u lid van de 

oppositiepartij Musavat en in 2007 werd u lid van de jongerenbeweging “Dalga”. Omwille van uw 

politieke activiteiten kende u problemen met de Azerische autoriteiten. Tijdens de 

presidentsverkiezingen van 2003 nam u deel aan meetings. U werd gearresteerd door de politie en 5 

dagen vastgehouden. U werd geslagen. Ook uw vader en broer werden toen opgepakt en mishandeld. 

Uw vader kreeg toen een hartinfarct en diende gehospitaliseerd te worden. In 2007 werd u nogmaals 

tijdens een meeting van Musavat opgepakt en voor enkele uren op het politiebureau vastgehouden. In 

oktober 2008 voerde u propaganda in het kader van de presidentsverkiezingen. U werd gearresteerd, 

gedurende vier dagen vastgehouden en mishandeld. Ook uw vader werd toen gearresteerd en met 

matrakken geslagen. Hij kreeg opnieuw een hartinfarct en diende gehospitaliseerd te worden. Uw broer 

Mu. werd toen opgepakt en is sindsdien verdwenen. Tijdens een betoging op 05/02/2009 werd uw vader 

door de politie gearresteerd en mishandeld. U was tevergeefs proberen tussen te komen en had hierbij 

een politieman geslagen. Leden van de veiligheidsdienst kwamen uw vrouw soms thuis ondervragen. 

Ze werd toen beledigd en geduwd. Op 07/02/2009 ontvluchtte u met uw gezin uw land van herkomst. U 

trok in bij een neef in Moskou waar jullie illegaal verbleven. Op 12/09/2012 trok u naar België waar u op 

15/09/2011 samen met uw vrouw Z.Q. (O.V. 6.877.427) asiel aanvroeg. Ondertussen heeft u vernomen 

dat uw vader nog meerdere keren is opgepakt geweest door de politie die hem vragen over uw 

verblijfplaats stelt. Dit gebeurde enkele keren per maand en uw vader werd toen telkens geslagen. In 

april 2012 werd uw vader voor het laatst gearresteerd. Hij werd opnieuw geslagen en kreeg een derde 

hartinfarct. Op 06/04/2012 kwam hij te overlijden. U bent in het bezit van de volgende documenten: uw 

identiteitskaart en deze van uw vrouw, uw rijbewijs, de overlijdensakte van uw vader, vier 

geboorteaktes, uw huwelijksakte, en een medisch attest dd. 12/06/2012. ”  

 

B. Motivering  

U baseert uw asielaanvraag op dezelfde motieven als diegene die werden aangehaald door uw 

man M.Q. (O.V. 6.877.427). In het kader van de door hem ingediende asielaanvraag heb ik een 

beslissing genomen van weigering van de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus omwille van het bedrieglijke karakter van zijn asielmotieven. Bijgevolg kan ook wat 

u betreft niet besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de 

Conventie van Genève, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie 

van subsidiaire bescherming. De vaststellingen die tot de negatieve beslissing bij uw man hebben 

geleid, werden uitgebreid en gedetailleerd opgesomd in zijn beslissing:  

“Uit uw verklaringen (CGVS p. 2) blijkt dat u omwille van uw politieke activiteiten voor de 

oppositiepartij Musavat en 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 partij 

en beweging waarvan u lid was en de algemene politieke situatie in Azerbeidzjan. Ook stroken uw 

verklaringen niet met de informatie voorhanden op het Commissariaat-generaal, waarvan zich een kopie 

in het administratief dossier bevindt.  
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Zo verklaart u (CGVS p. 2, 4-5) dat “Dalga” als jongerenafdeling van Musavat werd opgericht in 2007 

en dat “Dalga” geen eigen voorzitter heeft maar dat Isa Gambar - als voorzitter van Musavat - ook 

voorzitter van “Dalga” is. Uit de bovenvermelde informatie blijkt echter dat “Dalga” een 

onafhankelijke jongerenorganisatie is die werd opgericht in 2005 door een groep studenten aan de 

Azerbaijan State Economic University, en aldus helemaal niet is gecreëerd in de schoot van de 

oppositiepartij Musavat. Verder blijkt uit deze informatie dat “Dalga” sinds zijn oprichting steeds een 

eigen voorzitter heeft gehad en dat de huidige voorzitter Khanim Yadigarli is. Volledigheidshalve kan 

nog worden opgemerkt dat uit de bovenvermelde informatie blijkt dat Musavat een eigen 

jongerenafdeling heeft genaamd “Musavat Youth Organization”, die werd opgericht in 1994 en Tural 

Abbasly als huidige voorzitter heeft. 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” verklaart u (CGVS p. 5) dat deze beweging geen 

eigen structuur heeft en dat er geen bepaalde concrete taken zijn toevertrouwd aan bepaalde 

coördinatoren / verantwoordelijken. 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 

politieke activiteiten. 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 valt evenmin te rijmen met de 

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt. De verdere vaststelling dat u niet weet of 

“Dalga” een eigen website heeft en dat u geen van de - zoals blijkt uit bovenvermelde informatie - 

specifieke campagnes of projecten van “Dalga” bij naam kan benoemen, is evenmin bevorderlijk voor 

uw bewering dat u een lid en activist van “Dalga” was.  

Ook stelt u (CGVS p. 4) dat u tijdens de presidentsverkiezingen van 2008 uw stem uitbracht voor 

Isa Gambar van Musavat en dat hij toen tweede werd. U voerde toen propaganda voor Gambar en gaf 

de kiezers informatie. Uit de informatie voorhanden op het Commissariaat-generaal blijkt echter 

dat Musavat deze presidentsverkiezingen heeft geboycot en zelfs een alliantie met andere 

oppositiepartijen vormde die de kiezers opriep niet te gaan stemmen. Uw beweerde lidmaatschap van, 

en activiteiten voor, Musavat boeten door deze vaststelling aan geloofwaardigheid in.  

Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw politiek 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. 2-3) dat u n.a.v. uw deelname aan manifestaties driemaal 

werd gearresteerd en toen telkens werd mishandeld; in 2003 werd u voor de eerste keer opgepakt en 

voor 5 dagen vastgehouden op het politiebureau, een tweede maal werd u in 2007 enkele uren op 

het politiebureau vastgehouden, de derde keer was in oktober 2008 toen u 4 dagen werd 

vastgehouden door de politie. In de door u bij de DVZ ingevulde vragenlijst van het CGVS maakte u 

echter geen melding van deze arrestaties. Bij confrontatie stelt u (CGVS p. 4) dat men toen bij de DVZ 

niet heeft gevraagd of u gearresteerd bent geweest. Deze motivering kan niet worden aanvaard. Tijdens 

het invullen van bovenvermelde vragenlijst werd er u immers uitdrukkelijk onder het luik 3 vraag 1 

gevraagd of u gearresteerd bent geweest, waarop u ontkennend antwoordde. Uw bovenvermeld betoog 

kan aldus geen verklaring bieden voor het feit dat essentiële elementen van uw asielrelaas (i.e. uw 

drie aanhoudingen door de politie waartijdens u werd mishandeld) niet in uw vragenlijst zijn 

opgenomen. Deze vaststelling doet verder afbreuk aan jullie relaas.  

Uit uw verklaringen blijkt ook (CGVS p. 3 & 5) dat toen in oktober 2008 uw broer Mu. deelnam aan een 

betoging, hij door de politie werd opgepakt en hij sindsdien verdwenen is. In de door u bij de 

DVZ ingevulde vragenlijst van het CGVS maakte u echter geen melding van het feit dat uw broer 

sinds oktober 2008 vermist is. Bij confrontatie stelt u (CGVS p. 4) dat men bij de DVZ enkel vragen over 

u stelde. Het is echter bijzonder merkwaardig dat u van een dergelijk gegeven als de verdwijning van 

uw broer na te zijn opgepakt door de politie tijdens een betoging - hetgeen op u als politieke activist 

een enorme impact moet hebben gehad op uw vrees voor vervolging - in bovenvermelde vragenlijst 

hiervan geen melding maakte en zelfs bij bevraging bij de DVZ (verklaring DVZ pt. 30) over de 

samenstelling van uw familie, louter meldt dat uw broer Mu. in Azerbeidzjan woont. 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 
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de asielzoeker zich enkel dient te beperken tot de essentie. De Commissaris-generaal ziet echter niet 

in hoe de arrestatie en verdwijning van uw broer, als een onbelangrijk gegeven kan worden beschouwd.  

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. De door u neergelegde documenten 

kunnen deze conclusie niet wijzigen. Uw identiteitskaart en deze van uw vrouw, uw rijbewijs, jullie 

huwelijksakte, en de vier geboorteaktes, bevatten persoonsgegevens die niet worden betwist. De 

overlijdensakte van uw vader levert geen informatie over de omstandigheden waarin uw vader kwam te 

overlijden (CGVS, p. 4) en staaft aldus uw beweringen hieromtrent niet. Het medisch attest dd. 

12/06/2012 meldt dat u op 16/05/2012 werd gehospitaliseerd omwille van depressieve klachten. Er 

wordt verder gemeld dat u tijdens een betoging het slachtoffer was van politie agressie en dat uw vader 

toen werd opgepakt en veel slagen kreeg. Ten gevolge hiervan kwam uw vader te overlijden. Hierdoor 

kent u schuldgevoelens en spijt rond het feit dat u geen afscheid heeft kunnen nemen. Uit dit attest blijkt 

dat de beschrijving van de omstandigheden waarin uw vader kwam te overlijden louter gebaseerd is op 

uw verklaringen hetgeen de bewijskracht van dit attest ondermijnt. Er kan begrip worden opgebracht 

voor de psychische weerslag die het overlijden van uw vader had op u. Het komen te overlijden van uw 

vader wordt echter niet betwist doch wel de door u beweerde omstandigheden waarin dit zich zou 

voorgedaan hebben. Deze documenten kunnen aldus niet het gebrek aan geloofwaardigheid van uw 

asielrelaas herstellen. Het is bovendien bijzonder merkwaardig dat u geen bewijsstukken kan 

voorleggen m.b.t. uw politiek activisme en lidmaatschap, en deze van uw vader en broer. Ook is het 

bijzonder merkwaardig dat u geen bewijsstukken kan voorleggen m.b.t. de problemen die u, uw vader 

en uw broer door jullie politiek activisme zouden gekend hebben. Deze vaststellingen bevestigen enkel 

de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas.”  

 

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  

 

Verzoekers voeren in hun verzoekschrift van 25 juni 2013 een schending aan van artikel 1, A (2) 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), van artikel 15, sub c van 

Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van 

onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale 

bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (hierna: Kwalificatierichtlijn), gelezen 

in samenhang met artikel 2, sub e van dezelfde Kwalificatierichtlijn; een schending van de artikelen 

48/2, 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), van de artikelen 

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

(zie p. 3) “minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”, van “de algemene 

rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur”, meer specifiek de rechten van verdediging en 

de zorgvuldigheidsverplichting, van de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van 

de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM). 

Ze roepen ook een manifeste beoordelingsfout in. 

Verzoekers stellen dat verzoeker (zie p. 4) “niet alleen vanuit zijn uitgebreide persoonlijke ervaring 

spreekt, doch dat ook uit de hedendaagse situatie blijkt hoe in diens land nog steeds ernstige 

misbruiken bestaan”. 

Ze voeren aan dat ze bij de Dienst Vreemdelingenzaken op (zie p. 5)“heel veel vragen niet, onvolledig of 

onjuist geantwoord” hebben omdat van hen verwacht werd dat ze “de vragen in het kort beantwoorden 

zonder uitvoerig gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten”, omdat ze zichzelf niet waren en 

“niet helder konden nadenken” en omdat ze “ook heel erg angstig” waren.  

Ze verklaren (zie p. 5) “een psychische druk” te hebben gevoeld, waardoor ze er zo snel mogelijk vanaf 

wilden komen en vaak ontkennend antwoorden. Volgens verzoekers waren ze tevens bang van alles om 

hen heen, omwille van de “belevingen en trauma’s” in hun geheugen, wisten ze niet wie ze konden 
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vertrouwen en hadden ze alleszins geen vertrouwen in de politie omwille van de corruptie en ervaringen 

in hun land van herkomst. 

Verzoekers verklaren dat verzoekster verkracht werd door de ambtenaren die bij haar langskwamen, in 

haar land van herkomst dat zij dit niet durfde zeggen tijdens her asielverhoor (zie p. 5) “uit diepe 

schaamte en uit angst voor herbelevenissen”. 

Verzoekers voeren nog aan dat verzoeker aan een depressie leidt waardoor hij “soms niet meer helder 

kan denken”. 

Verzoekers stellen dat ze op 6 februari 2009 gevlucht zijn uit Azerbeidzjan, terwijl het verslag van het 

tweede verhoor foutief 7 februari 2009 vermeldt. 

Verder stellen ze dat er een fout gemaakt is over het aantal hartinfarcten van verzoekers vader; ze 

leggen uit dat hij (zie p. 7) “in totaal 2 hartinfarcten (heeft) gehad en niet 3 infarcten na elke 

mishandeling”. 

Aangaande de reden voor hun vertrek uit Moskou, stellen verzoekers dat ze vertrokken omdat (1) 

verzoekers neef vaak telefonisch contact had met verzoekers vader en zo hoorde dat de autoriteiten 

naar verzoeker op zoek waren; (2) ze bang waren voor hun Russische buren die hen zouden kunnen 

aangeven bij de politie als illegalen. 

Wat betreft de vastgestelde onwetendheden in hoofde van verzoeker over “Dalga”, vragen verzoekers 

zich af of de vertaling van zijn antwoorden wel (zie p. 7) “juist is geschied en/of de vragen juist vertaald 

zijn”. Ze bevestigen dat “Dalga” een structuur had, maar wijzen er op dat verzoeker acties voerde tegen 

corruptie en dat hij niet op de hoogte werd gebracht van de overige werkzaamheden van “Dalga”, noch 

over het bestaan van functies zoals een voorzitter.  

Verzoekers verklaren nog dat “Dalga” meerdere kantoren heeft in Azerbeidzjan, zijnde in Gandzja, 

Lenkeran en Zagatala, en dat verzoeker wél weet van het bestaan van een “Dalga”-krant; ze stellen dat 

de krant eerst ergens in 2005 werd uitgebracht en tot verzoekers vertrek “Alma” heette. 

Ze bevestigen verder dat verzoeker geen weet had van de website, (zie p. 9) “omdat internet in 

Azerbeidzjan nog niet zo bekend is en niet iedereen heeft een computer laat staan internet”.  

Volgens verzoekers werden de verklaringen van verzoeker over de presidentsverkiezingen van Isa 

Gambar (zie p. 9) “onjuist genoteerd”. Ze verklaren dat verzoeker propaganda voerde voor en stemde 

op Isa Gambar in het jaar 2003; (zie p. 9) “dit heeft allemaal plaatsgevonden in 2003 en niet in 2008”. 

Wat de samenstelling van zijn familie betreft, stellen verzoekers dat ze (zie p. 9) “kort en bondig” 

moesten antwoorden; wat er met zijn familie aan de hand was, werd hen niet gevraagd. 

Verzoeker voert aan dat het medisch attest onvolledig is wat betreft de beschrijving van zijn depressie; 

hij stelt dat hij (zie p. 9) “een langdurig angstig bestaan” heeft gekend, dat hij veel terugdenkt aan de 

trauma’s die hem en zijn gezin zijn overkomen en dat hij nu weer in een depressie is gesukkeld omdat 

aan zijn relaas geen geloof wordt gehecht en hij zal worden teruggestuurd naar zijn land van herkomst. 

Het vastgesteld gebrek aan bewijzen omtrent het politiek activisme van verzoeker is volgens hen te 

wijten het feit dat ze (zie p. 11)“zeer snel” gevlucht zijn uit Azerbeidzjan, het feit dat ze verzoekers 

lidmaatschapspapieren niet hebben meegenomen gebeurde uit angst dat ze zouden kunnen worden 

gevonden; de lidmaatschapspapieren van verzoekers broer en vader hebben ze nooit in hun bezit 

gehad.  

Ze voeren tevens aan dat van hen niet verwacht kan worden dat ze aan de corrupte politie een 

schriftelijke verklaring zouden vragen van de dood van verzoekers vader en de verdwijningen van zijn 

broer. 

Verzoekers gaan vervolgens in op de bewijslast. 

Ze verwijzen naar een arrest van het Hof van Justitie en besluiten dat de beslissingen van de 

commissaris-generaal niet afdoende motiveren waarom hen de subsidiaire beschermingsstatus 

geweigerd wordt. Verzoeker geeft een uiteenzetting over de subsidiaire beschermingsstatus en verwijst 

(zie p. 14) “naar bovenstaande duidelijk recente Mensenrechtenrapporten van algemene bekendheid en 

in een toegankelijke taal voor juristen”. 

Vervolgens gaan verzoekers in op de artikelen 2 en 3 EVRM. 

Ze benadrukken dat ze nood hebben (zie p. 14) “aan een vorm van bescherming” en stellen dat de 

Raad “dient over te gaan tot een onderzoek van alle feiten relevant voor deze zaak”. 

Verzoekers vragen de bestreden beslissingen te hervormen en van hen de vluchtelingenstatus te 

erkennen, minstens hen de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.  

In ondergeschikte orde vragen verzoekers de bestreden beslissingen te vernietigen. 

 

2.2. Beoordeling 

 

De Raad merkt vooreerst op dat aangezien verzoekster, Z.Q., zich in het verzoekschrift louter baseert 

op het asielrelaas van verzoeker, M.Q., de Raad enkel ingaat op het relaas van deze laatste. 
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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 verzoekers. 

 

Vastgesteld wordt dat verzoekers er niet in slagen het politiek profiel van verzoeker, zijnde dé oorzaak 

van hun problemen, aannemelijk te maken. 

Verzoeker vertoont immers een wezenlijk gebrek aan kennis met betrekking tot de partij en beweging 

waarvan hij verklaarde lid te zijn, alsook een grote onwetendheid aangaande de algemene politieke 

situatie in Azerbeidzjan.  

Zo verklaart verzoeker op het Commissariaat-generaal dat “Dalga” als jongerenafdeling van Musavat 

werd opgericht in 2007 en dat “Dalga” geen eigen voorzitter heeft maar dat Isa Gambar - als voorzitter 

van Musavat - ook voorzitter van “Dalga” is (zie het verhoorverslag van 8 mei 213, CGVS p. 2, 4, 5), 

terwijl uit de informatie, die door de commissaris-generaal werd toegevoegd aan het administratief 

dossier, blijkt dat “Dalga” een onafhankelijke jongerenorganisatie is die werd opgericht in 2005 door een 

groep studenten aan de Azerbaijan State Economic University en helemaal niet is gecreëerd in de 

schoot van de oppositiepartij Musavat. Verder blijkt uit deze informatie dat “Dalga” sinds zijn oprichting 

steeds een eigen voorzitter heeft gehad en dat de huidige voorzitter Khanim Yadigarli is. 

Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat uit de deze informatie blijkt dat Musavat een eigen 

jongerenafdeling heeft genaamd “Musavat Youth Organization”, die werd opgericht in 1994 en Tural 

Abbasly als huidige voorzitter heeft.  

Gevraagd naar de structuur van “Dalga” verklaarde verzoeker dan weer dat deze beweging geen eigen 

structuur heeft en dat er geen bepaalde concrete taken zijn toevertrouwd aan bepaalde 

coördinatoren/verantwoordelijken (zie p. 5), terwijl uit voormelde informatie blijkt dat “Dalga” een zeer 

gestructureerde organisatie is met o.a. een congres en een raad, waarbij specifieke taken met 

betrekking tot organisatie, internationale betrekkingen, PR, financiën, vrouw- en genderproblematiek, 
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cultuur, wetenschap en onderwijs, rechten, project management, aan welbepaalde personen of 

commissies zijn toevertrouwd.  

Verzoekers bewering tijdens zijn verhoor dat “Dalga” geen eigen krant uitgeeft (zie p. 5), valt ook te 

rijmen met voormelde informatie en ook de vaststelling dat verzoeker niet weet of “Dalga” een eigen 

website heeft en dat hij geen van de specifieke campagnes of projecten van “Dalga” bij naam kan 

benoemen, ondermijnt zijn stelling dat hij lid en activist van “Dalga” was.  

Waar in het verzoekschrift de vraag gesteld wordt de vertaling van de antwoorden van verzoeker bij zijn 

verhoor op het Commissariaat-generaal wel “juist is geschied en/of de vragen juist vertaald zijn”, wijst de 

Raad er op dat tot bewijs van het tegendeel, het vermoeden bestaat dat wat in het verhoorverslag, zoals 

samengevat weergegeven in de bestreden beslissing, opgenomen werd, overeenstemt met wat 

verzoeker werkelijk heeft verklaard (RvS 26 juni 2002, nr. 108 470).  

Verzoeker kreeg trouwens de gelegenheid op het einde van zijn verhoor bijkomende opmerkingen te 

maken, maar hij heeft naar aanleiding van het verhoor geen enkele opmerking gemaakt met betrekking 

tot het verloop ervan. 

Het volstaat dan ook niet om, na confrontatie met een negatieve beslissing, enkel in vraag te stellen of 

de antwoorden van verzoeker bij zijn verhoor op het Commissariaat-generaal wel correct zijn vertaald.  

Verzoeker toont helemaal niet aan dat wat in het verhoorverslag werd opgenomen, niet overeenstemt 

met wat hij verklaard heeft.  

Waar verzoekers nog aanbrengen dat verzoeker met zijn partij acties voerde tegen corruptie in zijn land 

maar dat hij niet op de hoogte was van de overige werkzaamheden van de partij, noch van het bestaan 

van functies zoals een voorzitter of commissies, is de Raad van oordeel dat van een activist -zoals 

verzoeker- nochtans verwacht mag worden dat deze een zekere basiskennis heeft van de organisatie 

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

specifieke taken.  

Het komt immers in de eerste plaats aan verzoekers toe om aan de hand van een coherent relaas, 

achtergrondkennis hun zijn leefwereld en voor hun relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan 

aannemelijk te maken. 

De aanvoeringen in het verzoekschrift dat “Dalga” meerdere kantoren heeft in Azerbeidzjan, zijnde in 

Gandzja, Lenkeran en Zagatala, dat verzoeker wel weet had van het bestaan van een “Dalga”-krant, die 

eerst ergens in het jaar 2005 werd uitgebracht en voordien “Alma” heette, zijn slechts blote post-factum 

beweringen die de vastgestelde onwetendheden in hoofde van verzoeker niet kunnen verschonen. 

De uitleg in het verzoekschrift dat verzoeker geen weet had van de website “omdat internet in 

Azerbeidzjan nog niet zo bekend is en niet iedereen heeft een computer laat staan internet” wordt niet 

gestaafd en doet bovendien geen afbreuk aan de overige vaststellingen aangaande verzoekers 

schamele kennis. 

Deze vaststellingen keren zich tegen de geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen omtrent zijn 

politiek activisme in het kader van de organisatie “Dalga”. 

 

Aan verzoekers voorgehouden politiek profiel wordt verder afbreuk gedaan door de vaststelling dat 

verzoeker verklaarde dat hij tijdens de presidentsverkiezingen van 2008, propaganda voerde voor 

Gambar en de kiezers informatie gaf en zijn stem uitbracht voor Isa Gambar -die tweede werd- van 

Musavat, (zie het verhoorverslag, p. 4), terwijl uit de informatie van de commissaris-generaal, blijkt dat 

Musavat ze presidentsverkiezingen in 2008 heeft geboycot en zelfs een alliantie met andere 

oppositiepartijen vormde die de kiezers opriep om niet te gaan stemmen.  

In hun verzoekschrift beweren verzoekers dat verzoekers verklaringen dienaangaande “onjuist 

genoteerd” werden; ze verklaren dat verzoeker propaganda voerde voor en stemde op Isa Gambar “in 

2003 en niet in 2008”. 

Deze beweringen vinden echter geen weerslag in het administratief dossier.  

Op de vraag tijdens het verhoor op 8 mei 2013 voor wie verzoeker stemde bij verkiezingen, antwoordde 

verzoeker: “Altijd voor Isa Gambar. In 2003 en in 2008, stelde hij zich kandidaat en ik altijd voor hem 

gestemd” (zie het verhoorverslag, p. 4). Op de vraag waar Gambar eindigde werd bij de 

presidentsverkiezingen in 2008, antwoordde verzoeker: “Kon niet winnen maar was de 2
de

, op de 2
de

 

plaats, maar waren vervalsingen” (zie het verhoorverslag, p. 4). 

Uit de verklaringen van verzoeker blijkt dan ook duidelijk dat hij verklaarde dat Gambar zowel in 2003 

als in 2008 deelnam aan de verkiezingen, terwijl uit voormelde informatie blijkt dat Musavat de 

presidentsverkiezingen in 2008 heeft geboycot en de kiezers opriep om niet te gaan stemmen.  

Gelet op bovenstaande vaststellingen, wordt er geen geloof gehecht aan verzoekers politiek profiel en 

engagement, waardoor er evenmin geloof kan worden gehecht aan de problemen die verzoekers 

voorhouden hierdoor gekend te hebben.  
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De Raad merkt ook nog op dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegde over de problemen die hij 

zou hebben gekend. 

Zo verklaarde verzoeker tijdens het verhoor op het Commissariaat-generaal dat hij naar aanleiding van 

zijn deelname aan manifestaties, driemaal werd gearresteerd en telkens mishandeld -in 2003 werd hij 

voor vijf dagen vastgehouden op het politiebureau, in 2007 werd hij enkele uren op het politiebureau 

vastgehouden, in oktober 2008 werd hij vier dagen vastgehouden door de politie (zie het 

verhoorverslag, p. 2,3), terwijl hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken niettegenstaande hij uitdrukkelijk 

werd gevraagd of hij gearresteerd was geweest, ontkennend antwoordde. 

In hun verzoekschrift voeren verzoekers aan dat ze bij de Dienst Vreemdelingenzaken op “heel veel 

vragen niet, onvolledig of onjuist geantwoord” (sic) hebben omdat van hen verwacht werd dat ze “de 

vragen in het kort beantwoorden zonder uitvoerig gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten”, 

omdat ze zichzelf niet waren en “niet helder konden nadenken” en omdat ze “ook heel erg angstig” 

waren; ze verklaren “een psychische druk” te hebben gevoeld, waardoor ze er zo snel mogelijk vanaf 

wilden komen en vaak ontkennend antwoorden. Volgens verzoekers waren ze tevens bang van alles om 

hen heen; omwille van de “belevingen en trauma’s” in hun geheugen, wisten ze niet wie ze konden 

vertrouwen en hadden ze alleszins geen vertrouwen in de politie omwille van de corruptie en ervaringen 

in hun land van herkomst. 

De Raad wijst er op dat van een asielzoeker die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid, en 

daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, nochtans verwacht mag worden dat deze 

alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op een juiste en volledige manier aanbrengt. 

De asielzoeker dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste 

verhoor, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de 

asielprocedure (RvS 10 oktober 2006, nr. 163.364). 

De Raad benadrukt dat elke asielzoeker in zekere mate onder psychische druk staat; de aangehaalde 

gebeurtenissen zijn evenwel dermate ingrijpend en fundamenteel dat verzoekster, ondanks de 

traumatische ervaring, bij machte moet zijn een coherent en correct verhaal te vertellen (RvS, nr. 

150.619 van 25 oktober 2005). 

Bovendien is de asielaanvraag op zich al een verzoek tot en een uiting van vertrouwen in de 

bescherming die de Belgische autoriteiten verzoekers bieden. De behandeling van een asielaanvraag 

geschiedt in vertrouwen en “vrees” kan geen reden zijn om in het onthaalland onjuiste informatie 

omtrent het asielrelaas te debiteren. 

De vaststelling dat verzoeker zulke essentiële elementen van zijn asielrelaas bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken niet vermeldde, hoewel hij er uitdrukkelijk naar gevraagd werd, keert zich ook 

tegen verzoekers algehele geloofwaardigheid.  

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog toegeeft dat hij geen bewijsstukken kon bijbrengen van zijn 

politiek activisme omwille van de overhaaste vlucht en het gevaar op nog meer problemen bij 

ontdekking, antwoordt de Raad dat bewijsstukken vermogen de geloofwaardigheid van een relaas te 

ondersteunen maar niet in staat zijn een ongeloofwaardig relaas geloofwaardig te maken.  

 

In hun verzoekschrift voeren verzoekers aan dat verzoeker aan een depressie leidt waardoor hij “soms 

niet meer helder kan denken”. Ze leggen uit dat verzoeker “een langdurig angstig bestaan” heeft 

gekend, dat hij lijdt onder de trauma’s om reden van wat hem en zijn gezin is overkomen en dat hij nu 

weer in een depressie is geraakt omdat aan zijn relaas geen geloof wordt gehecht en de kans bestaat 

dat hij zal worden teruggestuurd naar zijn land van herkomst. 

De Raad stelt vast dat het door verzoeker voorgelegde medisch attest van 12 juni 2012 vermeldt dat 

verzoeker op 16 mei 2012 werd gehospitaliseerd omwille van depressieve klachten; ook dat -en dit kon 

alleen genoteerd worden op aanzeggen van verzoeker zelf- dat hij tijdens een betoging het slachtoffer 

was van politie agressie en dat zijn vader toen werd opgepakt en geslagen met de dood tot gevolg, 

waarna verzoeker schuldgevoelens kende omdat hij van hem geen afscheid heeft kunnen nemen. 

De Raad stelt ook vast dat verzoekers geen medisch attest neerleggen waaruit blijkt dat verzoeker 

“soms niet meer helder kan denken”, noch dat verzoeker niet in staat zou zijn om verhoord te worden in 

het kader van zijn asielprocedure, noch dat de door hem voorgehouden depressie van die aard is om 

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

Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat zijn geestelijke toestand hem ervan zou weerhouden 

hebben volwaardige verklaringen af te leggen, zodat bovenstaande vaststellingen onverkort geldig 

blijven. 

 

Bovenstaande vaststellingen voeren tot het besluit dat kan aan het asielrelaas van verzoekers geen 

geloof kan gehecht worden; de neergelegde documenten kunnen dit besluit niet wijzigen.  
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er is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Vluchtelingenverdrag (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 

 

De artikelen 2 en 3 EVRM stemmen inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, a) en b) van de 

vreemdelingenwet.  

Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekers een reëel risico op ernstige schade bestaande uit 

doodstraf of executie, dan wel foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing 

voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).  

 

De Raad wijst verzoekers er op dat een ongeloofwaardig relaas ook niet als basis kan dienen voor de 

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de 

vreemdelingenwet. Verzoekers brengen geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op 

ernstige schade in de zin van voormelde wetsbepalingen. 

 

Verzoekers voeren tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat ze in 

geval van een terugkeer naar hun land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade zouden lopen 

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

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt. 

Waar verzoekers in hun verzoekschrift (zie p. 14) verwijzen naar ‘”bovenstaande duidelijk recente 

rapporten van algemene bekendheid en in een toegankelijke taal voor juristen” moet de Raad opmerken 

dat voorafgaand aan deze verwijzing, geen enkel rapport werd aangehaald. 

 

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 verzoekers 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 aantonen. 

 

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

geen reden is om de bestreden beslissingen 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 beslissingen. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd. 

 

 

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 

  

 

 


