
RvV X - Pagina 1

nr. 132 916 van 7 november 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. 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

22 augustus 2014 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 5 augustus 2014.

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 2 oktober 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 oktober 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE FEYTER, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt

voor de verzoekende partijen, en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing ten aanzien van eerste verzoekende partij luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

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

Azerbeidzjan. U verliet uw land van herkomst samen met uw echtgenote, N. A. (…) (OV (…)), in juni

2009. Jullie vroegen asiel aan bij de Belgische autoriteiten op 23 juni 2009. Het Commissariaat-generaal

nam inzake deze asielaanvraag een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus op 31 januari 2011. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

verwierp jullie beroep op formele gronden op 9 mei 2011. Jullie beroep tegen deze beslissing bij de

Raad van State werd niet toelaatbaar bevonden op 6 juli 2011. Jullie verlieten het land niet en vroegen
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een tweede maal asiel aan in België op 16 september 2011. De Dienst Vreemdelingenzaken weigerde

deze asielaanvraag in overweging te nemen op 13 oktober 2011. Deze beslissing werd jullie dezelfde

dag betekend. Jullie verlieten België niet en vroegen een derde maal asiel aan op 1 juli 2014.

U verklaart nog steeds niet terug te kunnen keren omwille van de problemen waarvoor u

destijds Azerbeidzjan bent ontvlucht. Meer bepaald wordt u door de autoriteiten nog steeds gezocht

voor uw betrokkenheid bij de gebeurtenissen van maart 1995, toen er gewelddadige

schermutselingen plaatsvonden tussen leden van OMON, de speciale politie-eenheid waarvoor u

werkte, en troepen die trouw waren aan de president. Bij een eventuele terugkeer naar uw land van

herkomst vreest u onmiddellijk gearresteerd te worden.

Ter staving van uw identiteit en asielrelaas legt u de volgende documenten neer: een

gelegaliseerde kopie van uw arbeidsboekje, politieconvocaties d.d.18/05/2009, 02/06/2006 en

10/03/2005, een brief van een kennis in verband met uw problemen en vier internetartikels.

B. Motivering

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratieve dossier, dient vastgesteld te worden

dat uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt

de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een

meervoudige asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de

asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het

asielverzoek niet in overweging.

Uit uw verklaringen voor die Dienst Vreemdelingenzaken, afgelegd in het kader van uw

huidige asielaanvraag, blijkt dat u deze aanvraag steunt op dezelfde motieven als uw eerste

asielaanvraag, met name uw vrees om vervolgd te worden door de Azerbeidzjaanse autoriteiten omwille

van uw betrokkenheid, als lid van OMON, bij de gebeurtenissen van maart 1995. (DVZ 3e AA, rubriek

15, 18)

Vooreerst dient beklemtoond te worden dat uw eerste asielaanvraag door het Commissariaat-

generaal werd afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus omdat er geoordeeld werd dat u er niet in slaagde de door u

verklaarde problemen aannemelijk te maken. Er werd een gebrek aan concrete bewijzen van de door u

verklaarde problemen vastgesteld; uw handelingen en algehele houding (en deze van uw echtgenote)

sinds 1995 vielen niet te rijmen met een gegronde vrees voor vervolging; er werd geoordeeld dat het

weinig aannemelijk en logisch was dat u in 2007 terugkeerde naar Azerbeidzjan en in 2009 een

nieuwe veteranenkaart aanvroeg; er werd een tegenstrijdigheid vastgesteld; en het feit dat u uw

internationaal paspoort zou hebben verbrand na aankomst in België deed vermoedens rijzen dat u

belangrijke informatie trachtte te verbergen. Het beroep tegen deze beslissing bij de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen werd omwille van formele gronden afgewezen; jullie daarop volgend

beroep bij de Raad van State werd ontoelaatbaar bevonden. U voert in het kader van onderhavige

aanvraag voorts geen gegevens of elementen aan die een ander licht werpen op de uitkomst van uw

eerste asielaanvraag, zodat deze gehandhaafd blijft. Verder oordeelde de Dienst Vreemdelingenzaken

inzake uw tweede aanvraag, die u inhoudelijk verbond aan uw oorspronkelijke asielaanvraag, dat er

geen elementen of gegevens door u werden aangebracht waaruit zou kunnen blijken dat u in

aanmerking komt voor internationale bescherming. Zodoende werd deze aanvraag niet in overweging

genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Rekening houdend met wat voorafgaat, dient naar aanleiding van uw huidige, derde asielaanvraag

te worden nagegaan of er, wat u betreft, een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van

de Vreemdelingenwet, dat de kans alsnog aanzienlijk vergroot dat u voor internationale bescherming

in aanmerking komt.

Er dient evenwel besloten te worden dat een dergelijk element niet aanwezig is.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze

betrekking hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van

uw vorige aanvraag hebt uiteengezet – u verklaart dat u nog steeds gezocht wordt door de autoriteiten

omwille van uw betrokkenheid bij de gebeurtenissen van maart 1995 en vreest bij een eventuele

terugkeer gearresteerd te worden (DVZ 3e AA, rubriek 15, 18) – moet worden beklemtoond dat uw

eerste aanvraag door het Commissariaat-generaal werd afgewezen wegens een gebrek

aan geloofwaardigheid. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidige aanvraag

bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze

als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet van aard om afbreuk te doen

aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.
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Wat betreft uw verklaring als zou uw oom veroordeeld zijn tot zes jaar gevangenschap voor het

helpen van OMON en na zijn vrijlating overleden zijn, er dient opgemerkt te worden dat u dit feit reeds

hebt aangehaald in het kader van uw eerste asielaanvraag (CGVS 1e AA, p.5), en werd dan ook

reeds meegenomen in de beoordeling van deze aanvraag. Bijgevolg kan het niet beschouwd worden als

een nieuw element dat de kans op internationale bescherming aanzienlijk vergroot. Ook de door u in het

kader van uw huidige aanvraag neergelegde documenten kunnen niet beschouwd worden als nieuwe

elementen die de kans op internationale bescherming aanzienlijk vergroten. Wat betreft uw

arbeidsboekje dient vooreerst opgemerkt te worden dat het hier slechts een onvolledige, maar

desondanks gelegaliseerde kopie van het origineel betreft. De vraag rijst evenwel waarom u niet in staat

bent om het originele document, of minstens een kopie van alle pagina’s, neer te leggen.

Immers, luidens de legalisatie heeft de notaris de kopie vergeleken met het originele document. Door

een onvolledige kopie van het origineel neer te leggen stelt u het Commissariaat-generaal niet in staat

om na te gaan of u eventueel na 1995 (het jaar van de laatste notitie in de kopie) nog gewerkt hebt

in Azerbeidzjan.

Wat er ook van zij, uit de door u neergelegde kopie blijkt dat uw tewerkstelling bij de mobiele

eenheid van het hoofdbureau van de politie van Baku werd beëindigd op 10 maart 1995, hiermee een

decreet van 7 maart 1995 uitvoerend. Dit is in tegenspraak met uw verklaringen, afgelegd in het kader

van uw eerste asielaanvraag, als zou u actief betrokken zijn geweest bij de belegering en beschieting

van de OMON–basis in Baku (CGVS 1e AA, p.5) Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt en dewelke werd toegevoegd aan uw administratieve dossier, blijkt dat in Azerbeidzjan onder

de gebeurtenissen van maart 1995 wordt verstaan de feiten die zich tussen 13 en 17 maart

1995 afspeelden en die culmineerden in de nacht van 16 op 17 maart en verder op 17 maart met

een gewapende confrontatie tussen OMON-troepen en regeringsgetrouwe troepen die eindigde met

een belegering van de OMON-basis in Baku – dewelke u beschreef in het kader van uw

eerste asielaanvraag. Immers, het is geenszins aannemelijk te noemen dat u op een moment dat

u, overeenkomstig uw werkboekje, niet meer voor OMON werkte toch betrokken zou zijn bij

deze gewapende confrontatie, te meer daar eerder, op 14 maart, OMON reeds officieel ontbonden was.

Gelet op het voorgaande, en gelet op de vaststellingen gedaan in het kader van uw

eerste asielaanvraag, kan de kopie van uw arbeidsboekje niet beschouwd worden als een element dat

de kans op internationale bescherming aanzienlijk vergroot.

Met betrekking tot de door u neergelegde convocaties moet vooreerst worden vastgesteld dat

uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, en waarvan een kopie toegevoegd is aan

uw administratieve dossier, blijkt dat er in uw land van herkomst een hoge graad van corruptie heerst en

er allerhande documenten tegen betaling verkregen kunnen worden. Bijgevolg is de bewijswaarde

van Azerbeidzjaanse documenten bijzonder relatief en zijn deze op zich niet van dien aard om afbreuk

te doen aan de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas.

Bovendien dient opgemerkt te worden dat al deze convocaties dateren van voor uw

eerste asielaanvraag, namelijk van maart 2005, juni 2006 en mei 2009. Gelet op het feit dat deze

convocaties als bestemmingsadres het adres vermelden van de woning die u in uw bezit had sinds

2000, waar u geregistreerd was en sinds 2007 tot 24 of 25 mei 2009 ook effectief zou hebben gewoond

(CGVS 1e AA, p.1-2), kan er aangenomen worden dat u van het bestaan van deze convocaties – en

zeker van de convocatie daterend van 18 mei 2009 – op de hoogte zou zijn geweest ten tijde van uw

eerste asielaanvraag. Echter, in het kader van uw eerste asielaanvraag hebt u deze documenten

niet neergelegd, noch hebt u hiervan enige melding gemaakt toen u er de vraag werd gesteld

welke documenten er mogelijk achtergebleven waren in Baku. (CGVS 1e AA, p.4) Dat u op dat moment

geen enkele melding maakte van convocaties (waarvan u nu versies uit een archief neerlegt) die

schijnbaar naar uw registratie- en, in het geval van de meest recente convocatie, uw verblijfsadres

gestuurd zijn, is niet aannemelijk te noemen, te meer daar deze stukken een belangrijke aanwijzing

hadden kunnen vormen voor de door u verklaarde vervolging. Deze vaststelling ondermijnt verder de

bewijswaarde van de neergelegde convocaties.

Wat er ook van zij, er dient eveneens opgemerkt te worden dat uit deze convocaties niet blijkt dat

er tegen u een strafonderzoek gevoerd zou zijn of zou worden. Uit de convocaties blijkt immers niet

in welke hoedanigheid u werd opgeroepen, noch of, en desgevallend welke, feiten u ten laste zouden

zijn of worden gelegd.

Wat betreft de door u neergelegde internetartikels, er dient vooreerst opgemerkt te worden dat geen

van hen handelt over u persoonlijk. U verklaarde met deze artikels te willen aantonen dat vier

mensen waarmee u vroeger had samengewerkt, gezocht worden. (DVZ 3e AA, rubriek 17) Echter, uit de

door u neergelegde artikels kan niet afgeleid worden dat u inderdaad met deze personen hebt

samengewerkt. Zo verklaarde u over N. S. (…) dat hij uw commandant was. (DVZ 3e AA, rubriek 17)

Dit laatste staafde u evenwel niet. Uit de door u neergelegde kopie van uw arbeidsboekje blijkt enkel dat

uw regimentscommandant R.N. H. (…) was. Er blijkt bovendien uit het betreffende artikel (stuk 6) niet
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van welke eenheid S. (…) commandant was. Ook aangaande de vier voortvluchtige OMON-

agenten waarvan melding wordt gemaakt in het artikel d.d.23/10/2007 (stuk 7), blijkt niet in welke

eenheid zij hebben gediend, noch van welke concrete feiten zij precies verdacht worden. Bovendien

dient uit het artikel (uit 2007) afgeleid te worden dat zij sinds 1996, 1997 of 2000 gezocht werden en een

reële vrees koesterden om terug te keren naar Azerbeidzjan, terwijl u er vrijwillig naar terugkeerde in

2007 en er zonder problemen zou hebben geleefd tot 2009. Wat betreft de twee artikels aangaande J.

N. (…) (stukken 5 en 8), ten slotte, er blijkt evenmin in welke eenheid hij actief was. Wel blijkt dat hij in

2013 aangehouden werd op beschuldiging van betrokkenheid bij de gebeurtenissen van maart 1995,

maar waaruit deze ‘betrokkenheid’ precies bestaat wordt niet vermeld. Volgens een

mensenrechtenactivist (stuk 8) zou N. (…) zich ten tijde van de gebeurtenissen van maart 1995 evenwel

in een andere regio bevonden hebben en zich overgegeven hebben aan de politie. Er blijkt uit dit artikel

echter niet waarop deze mensenrechtenactivist zich baseert om dit te stellen. Gelet op het voorgaande

zijn deze artikels dan ook niet voldoende om te concluderen dat u eveneens het risico loopt om vervolgd

te worden in uw land van herkomst omwille van uw vermeende deelname aan de gebeurtenissen van

maart 1995. Bijgevolg kunnen deze artikels niet beschouwd worden als elementen die de kans op

internationale bescherming aanzienlijk vergroten.

Wat betreft de brief van Y. B. (…) – die overigens niet ondertekend is door de auteur, wat afbreuk doet

aan de bewijswaarde daar een dergelijk document door eender wie opgesteld kan zijn – ten slotte, dient

opgemerkt te worden dat hieruit niet blijkt waarop de auteur zich baseert om u te omschrijven als een

“persoon die gevaarlijk was voor de regering in Azerbeidzjan in de periode 1995” en te stellen dat

u deelnam aan de “burgeroorlog” in maart 1995, dat u op een lijst van deelnemers staat, en

opgespoord wordt door de “inlichtingendienst”. Er blijkt enkel uit dat hij met u heeft gesproken maar niet

of hij zich (ook) op objectieve bronnen heeft gebaseerd om zijn beweringen te staven. Gelet op het

voorgaande kan deze brief dan ook niet volstaan om te worden beschouwd als een nieuw element dat

de kans op internationale bescherming aanzienlijk vergroot.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat

u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het Commissariaat-generaal over

dergelijke elementen.

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van

artikel 48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2,

eerste lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een

terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement.

Het Commissariaat-generaal merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van

de Vreemdelingenwet toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van

de hoedanigheid van vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij

het beoordelen of een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van

het non-refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het Commissariaat-generaal bijgevolg beperkt tot

een onderzoek van de elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen

nieuwe elementen aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van

artikel 48/4 in aanmerking komt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door

u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel

geen elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst

een schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de door u aangehaalde elementen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in

de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, dient opgemerkt te worden dat het Commissariaat-

generaal niet bevoegd is om na te gaan of voornoemde elementen doen blijken dat er ernstige en

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat u in het land waarnaar u zal worden

teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan een onmenselijke

of vernederende behandeling of bestraffing. Deze bevoegdheid behoort toe aan de

Dienst Vreemdelingenzaken die de taak heeft om de verenigbaarheid van een

mogelijke verwijderingsmaatregel met het non-refoulementbeginsel te onderzoeken. Bijgevolg is

het Commissariaat-generaal niet in staat te oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of

indirect refoulement.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat uw asielaanvraag niet

in overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.



RvV X - Pagina 5

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan

worden ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet. Dit beroep dient te

worden ingediend binnen een termijn van 15 dagen na de kennisgeving van de beslissing

overeenkomstig artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet.”

De tweede bestreden beslissing, genomen ten aanzien van tweede verzoekende partij, zijnde de

echtgenote van eerste verzoekende partij, neemt de motivering van de beslissing ten aanzien van

eerste verzoekende partij integraal over daar tweede verzoekende partij wat haar asielrelaas betreft

volledig steunt op dezelfde asielmotieven als deze voorgehouden door haar echtgenoot.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroepen verzoekende partijen zich op de schending van de materiële

motiveringsplicht, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

de bestuurshandelingen, van artikel 57/6/2, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

vreemdelingenwet) en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

2.2.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de

vreemdelingenwet, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr.

167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat

verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissingen volledig kennen en inhoudelijk

aanvechten. Zij maken verder niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hen bestreden beslissingen zijn genomen

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele

motiveringsplicht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en

die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit

onderdeel van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.2. Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoekende partijen hun

derde asielaanvraag steunen op het feit dat zij nog steeds niet naar hun land van herkomst kunnen

terugkeren omwille van de problemen die zij aanhaalden in het kader van hun eerdere asielaanvragen,

meer bepaald de problemen van eerste verzoekende partij met de autoriteiten omwille van haar

betrokkenheid bij de gebeurtenissen van maart 1995, toen er gewelddadige schermutselingen

plaatsvonden tussen leden van OMON, een speciale politie-eenheid waarvoor zij werkte, en troepen die

trouw waren aan de president. Ter ondersteuning van hun derde asielaanvraag worden door

verzoekende partijen een gelegaliseerde kopie van het arbeidsboekje van eerste verzoekende partij,

drie politieconvocaties, een brief van een kennis in verband met hun problemen en vier internetartikels

voorgelegd.

Artikel 57/6/2, eerste lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: “Na ontvangst van het asielverzoek dat

door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op grond van artikel 51/8, onderzoekt de

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij voorrang of er nieuwe elementen aan

de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de

asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in

de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke elementen, neemt de

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek niet in overweging en hij

oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect

refoulement. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp heeft uitgemaakt van

een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, § 2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3°

en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een

beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag.”

Om een meervoudige asielaanvraag in overweging te kunnen nemen, dienen er derhalve nieuwe

elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker in aanmerking komt
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voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. De parlementaire voorbereiding van de wet tot

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang

van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van

8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verduidelijkt dat deze kans

onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de asielzoeker pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en terzelfdertijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de

individuele omstandigheden van de asielzoeker en anderszins evenmin aantonen dat de algemene

situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53

2555/001, 23-24).

2.2.3. Met betrekking tot de door verzoekende partijen naar aanleiding van hun derde asielaanvraag

afgelegde verklaringen, wordt in de bestreden beslissingen terecht opgemerkt als volgt: “Met betrekking

tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking hebben op

gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorige aanvraag

hebt uiteengezet – u verklaart dat u nog steeds gezocht wordt door de autoriteiten omwille van uw

betrokkenheid bij de gebeurtenissen van maart 1995 en vreest bij een eventuele terugkeer gearresteerd

te worden (DVZ 3e AA, rubriek 15, 18) – moet worden beklemtoond dat uw eerste aanvraag door het

Commissariaat-generaal werd afgewezen wegens een gebrek aan geloofwaardigheid. Het gegeven dat

u naar aanleiding van uw huidige aanvraag bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het

verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets

aan en is op zich niet van aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

Wat betreft uw verklaring als zou uw oom veroordeeld zijn tot zes jaar gevangenschap voor het

helpen van OMON en na zijn vrijlating overleden zijn, er dient opgemerkt te worden dat u dit feit reeds

hebt aangehaald in het kader van uw eerste asielaanvraag (CGVS 1e AA, p.5), en werd dan ook

reeds meegenomen in de beoordeling van deze aanvraag. Bijgevolg kan het niet beschouwd worden als

een nieuw element dat de kans op internationale bescherming aanzienlijk vergroot.” Er kan inderdaad

niet worden ingezien om welke reden een herhaling van dezelfde ongeloofwaardige asielmotieven,

zonder objectieve bewijzen, in een opeenvolgende asielaanvraag erop zou wijzen dat deze motieven

wel degelijk geloofwaardig zouden zijn.

2.2.4. In zoverre verzoekende partijen menen dat uit het feit dat in de bestreden beslissingen verwezen

wordt naar de uitkomst van hun asielaanvraag, geconcludeerd kan worden dat verwerende partij met

vooringenomenheid en niet in alle objectiviteit hun nieuwe asielaanvragen heeft onderzocht en dat

verwerende partij omwille van deze vooringenomenheid niet op een objectieve wijze oordeelt over de

nieuwe stukken, kunnen zij allerminst worden gevolgd. Verzoekende partijen brengen geen concrete

gegevens bij waaruit blijkt dat verwerende partij bevooroordeeld zou zijn geweest of dat hun

asielaanvraag niet eerlijk zou zijn behandeld. Uit de stukken van het dossier en de bestreden

beslissingen kan evenmin enige vooringenomenheid of enig gebrek aan objectiviteit worden afgeleid.

Bovendien hebben de ambtenaren van het Commissariaat-generaal geen persoonlijk belang bij een

positieve of negatieve beslissing ten aanzien van de kandidaat-vluchteling. Als dusdanig bieden zij de

nodige garanties inzake objectiviteit.

De Raad benadrukt in dit verband nog dat aan de hand van eerdere beslissingen onderzocht kan

worden of de nieuwe elementen de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt. De eerste asielaanvraag van verzoekende partijen werd door het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen geweigerd wegens een gebrek aan geloofwaardigheid.

Het beroep van verzoekende partijen tegen deze beslissingen werd door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen verworpen. Het beroep bij de Raad van state tegen deze arresten van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd niet toelaatbaar bevonden. De tweede asielaanvraag van

verzoekende partijen werd niet in overweging genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken. Zoals
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wordt uiteengezet in de bestreden beslissingen en zoals blijkt uit wat volgt vermogen de verklaringen

van verzoekende partijen en de door hen in het kader van de huidige asielaanvraag bijgebrachte

documenten niet te tornen aan de vaststellingen gedaan naar aanleiding van de eerste asielaanvraag

op grond waarvan werd besloten tot de ongeloofwaardigheid van de door hen uiteengezette

vluchtmotieven.

2.2.5.1. Wat betreft de motivering in de bestreden beslissingen aangaande de door verzoekende

partijen neergelegde convocaties, opperen verzoekende partijen vooreerst dat de algemene overweging

dat de bewijswaarde van Azerbeidzjaanse documenten bijzonder relatief is gezien de hoge graad van

corruptie in het land en er allerhande documenten tegen betaling verkregen kunnen worden, geenszins

volstaat om bewijswaarde te ontzeggen aan de door hen neergelegde convocaties. Indien verwerende

partij twijfelt aan de authenticiteit van deze stukken, dient zij deze stukken te onderwerpen aan een

individueel onderzoek, hetgeen zij evenwel heeft nagelaten. Wat betreft de opmerking dat verzoekende

partijen noch de convocaties hebben neergelegd in het kader van hun eerste asielaanvraag, noch

hiervan enige melding hebben gemaakt, hetgeen verder de bewijswaarde van de neergelegde

convocaties ondermijnt, menen verzoekende partijen dat deze conclusie voorbarig is en onderstrepen zij

dat zij hiermee niet werden geconfronteerd en niet de mogelijkheid hebben gekregen om hierover enige

toelichting te verschaffen. Verzoekende partijen betogen dat de commissaris-generaal er niet zomaar

vanuit kan gaan dat zij deze stukken effectief zouden hebben ontvangen, zonder hierover enige

toelichting te vragen aan verzoekende partijen.

Verder benadrukken verzoekende partijen nog dat zij evenmin de motivering in de bestreden

beslissingen omtrent de andere door hen neergelegde documenten aanvaarden.

2.2.5.2. Aangaande de argumenten van verzoekende partijen betreffende de opmerking van

verwerende partij dat zij de convocaties noch hebben neergelegd in het kader van hun eerste

asielaanvraag, noch hiervan enige melding hebben gemaakt en betreffende de motivering omtrent de

hoge graad van corruptie in het land, wijst de Raad erop dat deze motieven toegevoegde motieven

betreffen aan het motief handelend over de inhoud van de convocaties zelf. Deze motieven dienen als

geheel te worden gelezen en niet als afzonderlijke overwegingen die elk op zich dit onderdeel van de

bestreden beslissing ondersteunen. Van wezenlijk belang is dat de door verzoekende partijen

neergelegde convocaties op geen enkele manier van die aard zijn om de door hen voorgehouden

problemen aan te tonen, daar, zoals door verwerende partij terecht wordt opgemerkt in de bestreden

beslissingen, uit deze convocaties niet blijkt dat er tegen eerste verzoekende partij een strafonderzoek

gevoerd zou zijn of zou worden, daar uit de convocaties niet blijkt in welke hoedanigheid eerste

verzoekende partij werd opgeroepen, en evenmin of, en desgevallend welke, feiten haar ten laste

zouden zijn of worden gelegd. Ten slotte stelt de Raad vast dat verzoekende partijen niet in conceto

aanduiden waarom verwerende partij er volgens hen “verkeerdelijk” vanuit gaat dat zij deze convocaties

eerder in bezit hadden of er eerder minstens kennis van hadden. Desbetreffende motivering blijft dan

ook onverminderd overeind.

Daar waar verzoekende partijen stellen evenmin de motivering omtrent de andere door hen neergelegde

documenten te aanvaarden, maar hieromtrent echter geen enkel concreet argument aanbrengen, meent

de Raad dat dergelijk verweer geenszins volstaat om de vaststellingen van de bestreden beslissingen te

weerleggen. Verzoekende partijen dienen hiertoe concrete argumenten aan te brengen, alwaar zij op

bovenstaande wijze in gebreke blijven. Desbetreffende motivering blijft eveneens onverminderd

overeind.

2.2.6. Gelet op het geheel van wat voorafgaat, treedt de Raad verwerende partij bij waar deze besluit

dat verzoekende partijen geen nieuwe elementen aanbrengen die de kans aanzienlijk groter maken dat

zij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking komen.

2.2.7. Waar verzoekende partijen aanvoeren dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden,

benadrukt de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om

zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. De

Raad stelt vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissingen heeft

gesteund op alle gegevens van het administratief dossier en op alle dienstige stukken. Op basis van

deze gegevens werd geconcludeerd dat verzoekende partijen in het kader van hun huidige

asielaanvraag geen nieuwe elementen aanbrengen die de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking komen. Dat de commissaris-

generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.
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2.2.8. Het middel kan niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partijen geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengen die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissingen zijn gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en

overneemt.
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