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nr. 133 342 van 18 november 2014

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 7 april 2014

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

staatlozen van 13 maart 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 20 mei 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 juni 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN die loco advocaat D. VANDENBROUCKE verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché B. VANDENHAUTE die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Azerbeidzjaans staatsburger van Azeri origine en afkomstig uit Baku.

Sinds mei 2011 bent u lid van de oppositiepartij “Open Society” waarvan de leider R.G. sinds eind de

jaren negentig in de USA verblijft.

U werkte sinds januari 2011 als stagiair bij het persagentschap bia.az dat deel uitmaakt van uw partij.

Eind februari 2011 werd u van thuis uit meegenomen door de politie. Ze vroegen dat u voor hen zou

spioneren, hetgeen u weigerde te doen. Dezelfde dag nog werd u vrijgelaten.

Op 11/03/2011 nam u deel aan een oppositiebetoging nabij het Azadlygplein in Baku. De politie kwam

toen gewelddadig tussen en opposanten werden opgepakt. U maakte toen filmopnames die later op

jullie site werden geplaatst.
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Begin april 2011 werd u een tweede maal gearresteerd door de politie. Ze toonden toen de opnames die

u had gemaakt en u werd geslagen. Na 24 uur werd u vrijgelaten. Hierna stopte u met uw activiteiten om

voor uw zieke oma te zorgen die kwam te overlijden in oktober 2011.

Op 12/03/2012 werd het bureau van bia.az gesloten door de politie. De redacteur werd toen opgepakt

en zit nu een gevangenisstraf uit.

Op 25/05/2012 nam u opnieuw deel aan een manifestatie n.a.v. het Eurosongfestival dat toen

plaatsvond in Baku. De politie greep wederom in. Een politieman greep u bij uw jas maar u kon

ontsnappen door hem een slag te geven en u te ontdoen van uw jas. In deze jas bevonden zich echter

uw identiteitskaart, studentenkaart en partijkaart.

Uit schrik dat de politie bij u thuis zou langskomen dook u vijf maanden onder bij een vriend in Quba.

Hierna nam u op 04/11/2012 in Baku het vliegtuig naar Wenen.

U reisde door naar België waar u op 06/11/2012 uw asielaanvraag indiende.

Uw vader, die ook aan politiek deed, verdween toen u twee jaar oud was en uw moeder stierf voor

uw ogen in 2002. Hierdoor kent u psychologische problemen.

U bent in het bezit van de volgende originele documenten: een convocatie van het militair

commissariaat, medische documenten, uw perskaart van bia.az, een attest dd. 10/04/2012 opgesteld

door S.M. (de chef van bia.az), een attest dd. 20/05/2012 opgesteld door S.M., S.A. (de chef van “Open

Society”), en V.S. (een mensenrechtenactivist).

U bent verder nog in het bezit van een kopie van uw identiteitskaart, uw geboorteakte, de

overlijdensakte van uw oma, en de beslissing m.b.t. de voogdijschap.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt (CGVS I p. 4-5, 9) dat u tweemaal, een eerste keer eind februari 2011,

een tweede keer begin april 2011, omwille van uw politieke activiteiten werd aangehouden door de

politie. U ging hierna niet meer werken en zorgde voor uw zieke oma.

Het enige persoonlijke voorval dat u nog aanhaalt, is dat op 12/03/2012 het bureau van bia.az waar u

werkte gesloten werd.

U stelt uitdrukkelijk (CGVS I p. 7) dat indien u geen problemen had gekend n.a.v. de manifestatie

van 25/05/2012, u uw land van herkomst niet zou ontvlucht zijn.

Aldus zijn de voorafgaande voorvallen op zich niet van die aard dat u omwille hiervan internationale

bescherming nodig acht.

U gaf tijdens de manifestatie van 25/05/2012 een politieman die u wou aanhouden een slag en in de

schermutseling verloor u uw jas waarin zich uw identiteitskaart, studentenkaart en partijkaart bevonden.

U dook hierna vijf maanden onder en vluchtte toen naar België. U vreest dat de politie in het bezit is van

uw identiteitskaart en u gemakkelijk kan vinden waarna u in de gevangenis zal belanden.

Er moet worden opgemerkt dat het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of risico op ernstige

schade op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat deze vrees of dat risico reëel is.

Deze vrees of dat risico dient immers ook getoetst te worden aan objectieve vaststellingen en u dient in

dit verband de vrees of het risico concreet aannemelijk te maken.

In dit kader moet worden vastgesteld dat u beaamt (CGVS II p. 5) dat het kan dat de politie uw

identiteitskaart niet heeft gevonden of dat ze er geen aandacht aan hebben besteed.

Aldus kan van u verwacht worden dat toen u ondergedoken leefde in Quba en sinds u in België verblijft,

u zich grondig zou informeren om uw geschetste vrees in te schatten.

U verklaart hieromtrent (CGVS I p. 5) dat tijdens de vijf maanden dat u ondergedoken leefde in

Azerbeidzjan er m.b.t. uw problemen met de politie niets meer is voorgevallen.

Gevraagd waarom u aangezien er geen politie bij u langs kwam of geen politieconvocaties naar u waren

verstuurd, dan niet kon terugkeren naar uw woning in Baku, wijzigt u uw verklaring en stelt u niet te

weten of er toen iemand is langsgekomen of een convocatie voor u is aangekomen.

Er moet worden opgemerkt dat er niet kan aanvaard worden dat u dergelijke volatiele en incoherente

verklaringen aflegt over de kern van uw asielrelaas.

U stelt verder (CGVS I p. 2 & 9) dat sinds u in België verblijft u uw zus in Baku heeft gecontacteerd met

de vraag of u gezocht wordt en ze zei dat er niemand bij u thuis is langsgekomen, u denkt dat ze zich

hiertoe heeft geïnformeerd bij uw buren.

Tijdens uw tweede gehoor voor het CGVS (CGVS II p. 2) verklaart u dat u vanuit België nog contact

heeft gehad met uw zus en uw jeugdvriend maar dat u aan hen niet heeft gevraagd om naar uw woning

in Baku te gaan om te zien of er iets was voorgevallen of oproepingsbrieven van de autoriteiten waren

gekomen.

U verklaart dat u daar geen interesse voor heeft.

Er moet worden opgemerkt dat van een asielzoeker verwacht mag worden dat hij voldoende en redelijke

pogingen zou ondernemen om informatie in te winnen om zijn vervolgingsvrees te staven.



RvV X - Pagina 3

U vertoont echter een manifest gebrek aan belangstelling en weet niet of uw voorgehouden vrees voor

vervolging enige objectieve grond heeft.

Deze nalatige handelingen en uw verklaringen desbetreffend wijzen op een gebrek aan interesse

en doen dan ook afbreuk aan de ernst als aan de geloofwaardigheid van uw voorgehouden vrees.

Uit uw verklaringen blijkt verder (CGVS I p. 2, 7) dat u tijdens de manifestatie van 11/03/2011 nabij

het Azadlygplein in Baku, in het kader van uw werkzaamheden voor het persagentschap

bia.az, filmopnames maakte die later op jullie site werden geplaatst. Begin april 2011 werd u omwille

hiervan door de politie gearresteerd en geslagen.

U vertoont echter een opvallend gebrek aan kennis m.b.t. de manifestatie van 11/03/2011. Zo stelt u

(CGVS I p. 8) dat deze manifestatie geen eigen naam droeg.

Uit de informatie waarover het CGVS en waarvan een kopie aan uw administratief dossiers

werd toegevoegd, blijkt nochtans dat deze manifestatie een specifieke naam had en zo werd

aangekondigd via een pagina op Facebook.

Meer nog, in het door u voorgelegde attest dd. 20/05/2012 opgesteld door S.M. (de chef van bia.az),

S.A. (de chef van “Open Society”), en V.S. (een mensenrechtenactivist), wordt vermeld dat u in 2011

actief heeft deelgenomen aan de oproep via Facebook tot de actie op 11/03/2011.

Het is onaannemelijk dat u als politiek activist die via Facebook opriep die dag te betogen en die als

journalist deelnam aan de manifestatie van 11/03/2011, geen weet zou hebben van de naam die door

de organisators van de manifestatie van 11/03/2011 eraan was toegekend.

Ook valt uw bewering dat er die dag zo’n 10.000 à 15.000 betogers waren, helemaal niet te rijmen met

bovenvermelde informatie waaruit blijkt dat er ongeveer 100 betogers waren.

Het is ook bijzonder merkwaardig dat u niet kan zeggen (zie CGVS I p.9-10: “hoeveel dagen, weken,

maanden na de manifestatie van 11/03”) wanneer de volgende manifestatie doorging, dit terwijl uit de

informatie toegevoegd aan uw dossier, blijkt dat er de volgende dag een nieuwe manifestatie plaatsvond

en er toen wederom opposanten werden gearresteerd.

Uw motivering dat u in maart voor uw zieke oma zorgde, is onafdoende.

Redelijkerwijze kan verwacht worden dat u als actieve opposant die deelnam aan betogingen en als

journalist die filmopnames maakte voor uw partij om de situatie aan te klagen, op de hoogte zou zijn van

een dergelijke incidentrijke manifestatie als deze van 12/03/2011.

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen uw beweerde politieke en journalistieke activiteiten op

ernstige wijze.

Logischerwijze wordt ook de geloofwaardigheid ondermijnd van de beweerde problemen die u

ten gevolge hiervan zou hebben gekend.

U legt ook tegenstrijdige verklaringen af betreffende uw aanhouding eind februari 2011.

Zo stelde u aanvankelijk (CGVS I p. 7) dat u de dag van uw aanhouding eerst werd opgebeld door de

politie die u opriep zich aan te bieden op het politiebureau van Nizami. U vroeg een officieel document

van deze convocatie en bood zich er niet aan. Hierna kwam de politie u thuis ophalen.

Tijdens uw tweede gehoor voor het CGVS (CGVS II p. 5) ontkent u echter dat de politie u toen per

telefoon had opgeroepen om zich aan te bieden op het politiebureau.

Bij confrontatie (CGVS II p. 9) wijzigt u uw verklaringen en stelt u dat u toen eerst telefonisch werd

opgeroepen door de politie.

Bij verdere confrontatie stelt u dat een convocatie in Azerbeidzjan betekent dat dit schriftelijk is.

Deze motiveringen bieden echter geen verklaring voor het feit dat u tijdens het tweede gehoor voor het

CGVS uitdrukkelijk ontkende toen eerst per telefoon te zijn opgeroepen door de politie, hetgeen in schril

contrast staat met uw eerdere verklaringen tijdens het eerste gehoor.

U legt evenzo tegenstrijdige verklaringen af betreffende uw aanhouding begin april 2011.

Zo stelde u aanvankelijk (CGVS I p. 7) dat u toen ’s morgens werd opgepakt en ’s avonds / ’s nachts

werd vrijgelaten.

Tijdens uw tweede gehoor (CGVS II p. 6) verklaart u echter dat u toen in de namiddag

werd aangehouden en de volgende dag ’s morgens om 09h00 à 10h00 werd vrijgelaten.

Bij confrontatie stelt u (CGVS II p. 10) dat u toen rond 10h00 à 11h00 werd opgepakt, hetgeen echter

bezwaarlijk kan worden omschreven als namiddag.

Uw motivering dat dit voorval reeds drie jaar geleden is en dat u tijdens uw tweede gehoor voor het

CGVS hetzelfde zei als tijdens uw eerste gehoor, kan niet worden aanvaard.

Aangezien een dergelijke 24 uur durende aanhouding door de politie waar tijdens u werd mishandeld

een ingrijpende gebeurtenis is mag verwacht worden dat uw verklaringen hieromtrent coherent zijn,

hetgeen niet het geval is.

Verder legt u tegenstrijdige en onaannemelijke verklaringen af over uw internationaal paspoort.

Zo stelt u aanvankelijk (DVZ verklaring pt. 26; CGVS I p. 4) dat u op 04/11/2012 vanuit Baku het

vliegtuig nam naar Wenen, daar in een ander vliegtuig naar Keulen reisde, en dan per wagen naar

België kwam waar u op 05/11/2012 werd afgezet aan het Noordstation. U stelt ook dat de passeur het
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internationaal paspoort voor u bekwam toen u ondergedoken leefde in Quba na de betoging van

25/05/2012 en dat er zich een Oostenrijks of Duits visum in bevond.

U stelt dat de passeur uw internationaal paspoort van u afnam in Wenen maar u weet niet waarom.

Uit een verslag dd. 06/11/2012 opgesteld door de Belgische Luchtvaartpolitie te Zaventem, waarvan een

kopie bij het administratief dossier werd gevoegd, blijkt echter dat u op 03/11/2012 in de intra-

Schengenzone van Brussels Airport aan een identiteitscontrole werd onderworpen. U was er

toegekomen met een vlucht uit Wenen en was in het bezit van een internationaal Azerbeidzjaans

paspoort afgeleverd op 17/05/2012 met een Lets Schengenvisum.

Ook blijkt uit het verslag van de Luchtvaartpolitie dat uw zus toen de optredende politieagenten opbelde

en valse verklaringen aflegde over het doel van uw reis (eerst stelde zij dat u naar Brussel zou

zijn gekomen voor een trainingskamp, hierna stelde zij dat u op doorreis was naar Slovenië voor

een trainingskamp en u zeker niet van plan was in België te blijven).

Bij confrontatie met deze informatie bekent u (CGVS I p. 9-10) te hebben gelogen over uw reisroute en

over de inhoud van uw paspoort. U stelt dat u dit deed omdat u vreesde te worden teruggestuurd naar

uw land van herkomst.

U verklaart ook dat toen u uw documenten aan de politieagenten toonde en zei dat u wou asiel

aanvragen in België, u werd vrijgelaten.

Merkwaardig genoeg bleef u erbij dat de passeur uw internationaal paspoort heeft afgenomen maar zei

u dat dit in Brussel was gebeurd. Er kan bezwaarlijk worden begrepen waarom u toen uw internationaal

paspoort zonder te weten waarom aan de passeur zou afgegeven hebben.

Meer nog, tijdens uw tweede gehoor voor het CGVS (CGVS II p. 9) verklaart u dat u tijdens uw eerste

gehoor voor het CGVS wederom heeft gelogen.

U stelt dat u na uw ondervraging door de Belgische Luchtvaartpolitie uw internationaal paspoort heeft

vernield omdat u vreesde te worden teruggestuurd naar Azerbeidzjan.

Ook deze bewering is niet aannemelijk, u bevond zich toen immers legaal op het Belgisch grondgebied

en had van de politie het adres gekregen waar u asiel kon aanvragen.

Bij verdere confrontatie stelt u dat de politie u toen had gezegd dat u ging worden gerepatrieerd omwille

van uw valse verklaringen, hetgeen echter een louter blote bewering is.

De geloofwaardigheid van uw asielrelaas als ook uw algehele oprechtheid komt hierdoor nog verder in

het gedrang.

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, uw geboorteakte, de overlijdensakte van uw oma, en de beslissing m.b.t.

de voogdijschap, bevat informatie die niet wordt betwist maar die bovenstaande vaststellingen niet in

een ander daglicht plaatst.

Uw perskaart toont aan dat u voor het persagentschap bia.az werkte. Het levert echter geen

informatie over de aard van uw werk noch over de problemen die u zou gekend hebben.

Het attest dd. 10/04/2012 opgesteld door S.M. (de chef van bia.az) vermeldt dat de politie

op 12/03/2012 eiste dat u zou ontslagen worden.

Het attest dd. 20/05/2012 opgesteld door S.M., S.A. (de chef van “Open Society”), en V.S. (een

mensenrechtenactivist), vermeldt dat u een actief lid bent van ‘Open Society’, dat u in 2010 constant

werd vervolgd door de politie, dat u in 2011 actief heeft deelgenomen aan de oproep via Facebook tot

de actie op 11/03/2011, en dat uw vader omwille van zijn politieke activiteiten in 1995 door personen in

uniform werd ontvoerd en tot op heden niet is teruggevonden.

Er moet worden opgemerkt dat u stelt (CGVS I p. 3) dat dit attest op basis van uw verklaringen werd

opgesteld, en aldus weinig bewijswaarde heeft.

Verder dient er ook gewezen te worden naar de reeds hierboven gemaakte vaststelling omtrent uw

beweerde activiteiten n.a.v. de manifestatie van 11/03/2011 die ongeloofwaardig werden bevonden.

De vermelding dat u in 2010 constant werd vervolgd door de politie valt evenmin te rijmen met uw eigen

verklaringen. U verklaart immers aanvankelijk (CGVS II p. 6-7) dat u in 2010 deelnam aan manifestaties

en bijeenkomsten van de oppositie maar dat u toen geen problemen heeft gekend.

Later stelt u (CGVS II p. 9) dat u toen geen erge problemen kende maar beledigd werd door de politie.

Bij confrontatie met de inhoud van bovenvermeld attest stelt u achtereenvolgens dat dit vervolging was,

maar niet zo erg was, dat u beledigd werd.

Er mag echter verwacht worden dat indien een hoofd van een oppositiepartij, de redacteur van een

persagentschap, en een mensenrechtenactivist, stellen dat iemand constant vervolgd werd door de

politie, zij meer ingrijpende gebeurtenissen voor ogen hebben dan louter beledigingen.
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De vermelding dat uw vader omwille van zijn politieke activiteiten werd ontvoerd, is een louter

blote bewering die u niet met objectieve stukken kan staven.

Ook moet worden vastgesteld dat uit informatie waarover het CGVS beschikt, en waarvan een bijlage in

uw administratief dossier is gevoegd, 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 dergelijke 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.

Het Azerbeidzjaanse medische attest dd. 14/10/2008 toont aan dat u door een ongeval uw arm

heeft gebroken.

De Belgische medische attesten tonen aan dat u hier een operatie heeft ondergaan.

Het Azerbeidzjaanse attest dd. 09/12/2011 en de Belgische attesten dd. 03/04/2013 en 09/04/2013

maken melding van de psychologische problemen waaraan u zou lijden.

Voor wat deze attesten betreft kan begrip opgebracht worden voor de eventuele moeilijkheden die u zou

hebben doch deze attesten zijn geenszins van die aard dat ze bovenstaande vaststellingen kunnen

beïnvloeden of weerleggen. Nergens in deze attesten wordt aangegeven dat uw cognitief geheugen zou

zijn aangetast waardoor u in de onmogelijkheid zou zijn concrete gegevens en gebeurtenissen tijdens

uw diverse verhoren op een correcte wijze mede te delen.

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

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 7 april 2014 aan dat de beslissing van de commissaris-

generaal van 13 maart 2014 in strijd is met artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en een schending uitmaakt van het

zorgvuldigheidsbeginsel.

Hij laat gelden dat de commissaris-generaal zijn beslissing geenszins heeft afgetoetst aan de criteria

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).

Hij stelt dat de commissaris-generaal ook onvoldoende rekening heeft gehouden met zijn

psychologische moeilijkheden. Hij wijst erop dat het Commissariaat-generaal over een psycholoog

beschikt wiens hoofdtaak erin bestaat aan de ambtenaren die met de ondervraging van de kandidaat-

vluchtelingen zijn belast, advies te geven over de mentale en psychische toestand van een asielzoeker

wanneer deze toestand een weerslag zou kunnen hebben op de behandeling van zijn aanvraag; hij

verwijst ook naar de proceduregids van het UNHCR aangaande personen met mentale

gezondheidsproblemen. Hij stelt zich de vraag waarom de commissaris-generaal zijn “psy-supportcel”

niet heeft ingeschakeld, gezien volgens hem zijn psychologische problemen wel degelijk een invloed

hebben gehad op zijn mogelijkheden om zijn relaas te debiteren.

Hij vraagt dat zijn dossier daarom naar de commissaris-generaal zou worden teruggestuurd.

Verzoeker stelt vervolgens dat hij wél in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus en de bestreden

beslissing derhalve een schending inhoudt van artikel 1, A(2) van het Vluchtelingenverdrag en een

schending 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).

Verzoeker voert aan dat hij, gelet op zijn psychologische problemen, niet in staat was om pogingen te

ondernemen om bijkomende informatie te bekomen en er dus geen sprake is van een gebrek aan

belangstelling voor zijn problemen.

Hij erkent dat hij de naam van de manifestatie niet meer weet, wijst dienaangaande op het attest van 20

mei 2012 en stelt dat er geen enkele reden is om aan de echtheid ervan te twijfelen.

Verzoeker erkent ook dat hij tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot zijn

aanhouding van begin april 2011, maar wijt deze aan het grote tijdsverloop, met name bijna drie jaar,

tussen de evenementen en zijn verhoren.

Verzoeker erkent dat hij gelogen heeft omtrent zijn internationaal paspoort; hij herhaalt dat hij dit

vernietigd heeft uit vrees gerepatrieerd te zullen worden. Hij stelt, onder verwijzing naar een arrest van
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13 mei 2011 van de Raad, dat het verzwijgen van een deel van het relaas en zelfs bedrieglijke

verklaringen, op zich niet volstaan om aan een persoon de status van vluchteling te weigeren; hij

verwijst ook naar de proceduregids van het UNHCR omtrent de vrees om aan autoriteiten van het

onthaalland de volle waarheid te openbaren.

Verzoeker haalt ook aan dat hij zwaar getraumatiseerd zijn land verliet en zijn verhoren op het

Commissariaat-generaal voor hem ook heel stresserend waren.

Hij wijst erop dat personen die met tragische gebeurtenissen geconfronteerd worden deze vaak

verdringen en vaak focussen op details; de bewering in de bestreden beslissing dat bepalende

ervaringen in het geheugen van een persoon gegrift staan dat deze later daarvan nog een nauwkeurige

beschrijving kan van geven, is volgens verzoeker niet wetenschappelijk onderbouwd zodat de

commissaris-generaal (zie p. 8) de “motivatieplicht” (sic) schendt.

Verzoeker is van mening dat hem het voordeel van de twijfel moet worden toegekend; hij verwijst naar

artikel 4.5 van de Europese kwalificatierichtlijn. Hij besluit dat hij coherente verklaringen aflegde en stelt

dat, moest er nog enige twijfel bestaan, hij genoeg elementen heeft bijgebracht om te rechtvaardigen

dat hem het voordeel van de twijfel wordt toegekend.

Verzoeker stelt dat, zo de commissaris-generaal oordeelt dat hij niet beantwoordt aan de definitie van

vluchteling, deze moet nagaan of hij in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker haalt aan dat hij bij terugkeer naar zijn land van herkomst het slachtoffer dreigt te worden van

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing; hij stelt dat hij daarmee ingaat op

(zie p. 9) “categorie c).” (sic).

Hij voegt eraan toe dat deze behandeling ook in strijd is met artikel 3 van het Europees Verdrag 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).

Verzoeker vraagt aan de Raad om van hem de vluchtelingenstatus te erkennen of hem de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen; in ondergeschikte orde vraagt verzoeker de bestreden beslissing te

vernietigen en het dossier terug te sturen naar de commissaris-generaal.

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



RvV X - Pagina 7

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

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

Aangaande de argumentatie in het verzoekschrift dat de commissaris-generaal onvoldoende rekening

heeft gehouden met de psychologische moeilijkheden van verzoeker en nagelaten heeft zijn “psy-

supportcel” in te schakelen om advies te geven over diens mentale en psychische toestand, stelt de

Raad vast dat dit een enkele bewering betreft.

Uit de verhoorverslagen van 31 januari 2013 en 5 februari 2014 van het Commissariaat-generaal blijkt

niet dat verzoeker, die telkens bijgestaan was door een advocaat, bij de aanvang van het verhoor

gewezen heeft op psychische moeilijkheden die hem zouden verhinderen een verhoor af te leggen.

Verzoeker maakt in zijn verzoekschrift ook niet aannemelijk, noch toont hij aan de hand van een

medisch attest aan, dat de commissaris-generaal eerst een advies diende in te winnen van zijn “psy-

support cel” alvorens de behandeling van de asielaanvraag van verzoeker aan te vatten.

Waar verzoeker er in zijn verzoekschrift lijkt van uit te gaan dat de in de bestreden beslissing lastens

hem weerhouden vaagheden, hiaten en contradicties, enkel te wijten zijn aan zijn gebrekkige

geestestoestand, wordt hij door de Raad niet gevolgd.

Mentale gezondheidsproblemen worden niet vermoed, noch aangenomen op basis van enkele

verklaringen van de kandidaat-vluchteling, maar moeten door hem worden aangetoond aan de hand van

medische attesten.

In dit verband stelt de Raad vast dat -zoals reeds gesteld in de bestreden beslissing- noch in het

Azerbeidjaanse attest van 9 december 2011, noch in de Belgische attesten van 3 april 2013 en 9 april

2013, aangegeven wordt dat verzoekers cognitief geheugen zou zijn aangetast waardoor hij in

de onmogelijkheid zou zijn concrete gegevens en gebeurtenissen tijdens zijn diverse verhoren op

een correcte wijze mede te delen.

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

hebben volwaardige verklaringen af te leggen, noch dat hij 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.

De bestreden beslissing stelt aangaande verzoekers voorgehouden deelname aan de manifestatie van

11 maart 2011:

“U vertoont echter een opvallend gebrek aan kennis m.b.t. de manifestatie van 11/03/2011. Zo stelt u

(CGVS I p. 8) dat deze manifestatie geen eigen naam droeg.

Uit de informatie waarover het CGVS en waarvan een kopie aan uw administratief dossiers

werd toegevoegd, blijkt nochtans dat deze manifestatie een specifieke naam had en zo werd

aangekondigd via een pagina op Facebook.

Meer nog, in het door u voorgelegde attest dd. 20/05/2012 opgesteld door S.M. (de chef van bia.az),

S.A. (de chef van “Open Society”), en V.S. (een mensenrechtenactivist), wordt vermeld dat u in 2011

actief heeft deelgenomen aan de oproep via Facebook tot de actie op 11/03/2011.

Het is onaannemelijk dat u als politiek activist die via Facebook opriep die dag te betogen en die als

journalist deelnam aan de manifestatie van 11/03/2011, geen weet zou hebben van de naam die door

de organisators van de manifestatie van 11/03/2011 eraan was toegekend.

Ook valt uw bewering dat er die dag zo’n 10.000 à 15.000 betogers waren, helemaal niet te rijmen met

bovenvermelde informatie waaruit blijkt dat er ongeveer 100 betogers waren.

Het is ook bijzonder merkwaardig dat u niet kan zeggen (zie CGVS I p.9-10: “hoeveel dagen, weken,

maanden na de manifestatie van 11/03”) wanneer de volgende manifestatie doorging, dit terwijl uit de

informatie toegevoegd aan uw dossier, blijkt dat er de volgende dag een nieuwe manifestatie plaatsvond

en er toen wederom opposanten werden gearresteerd.

Uw motivering dat u in maart voor uw zieke oma zorgde, is onafdoende.

Redelijkerwijze kan verwacht worden dat u als actieve opposant die deelnam aan betogingen en als

journalist die filmopnames maakte voor uw partij om de situatie aan te klagen, op de hoogte zou zijn van

een dergelijke incidentrijke manifestatie als deze van 12/03/2011.”

Gezien de voorgehouden mentale problemen niet worden aangenomen om deze hiaten te verklaren,

wordt besloten dat bovenstaande vaststellingen verzoekers beweerde politieke en journalistieke

activiteiten ondermijnen.

Verzoeker wordt ook niet gevolgd waar hij in zijn verzoekschrift psychische problemen aanvoert om zijn

nalatigheid te verklaren bij het inwinnen van aanvullende informatie tijdens zijn verblijf in België.
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De Raad stelt immers vast dat verzoeker bij zijn verhoor van 5 februari 2014 op het Commissariaat-

generaal zelf verklaarde dat hij daar geen interesse voor had (“Nee, ik daar niet in geïnteresseerd”, “Heb

geen interesse meer in Baku”; zie het verhoorverslag, p. 2).

De Raad herhaalt in dit verband dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in

beginsel bij de asielzoeker zelf ligt.

Van verzoeker kan inderdaad ook worden verwacht dat hij ernstige pogingen onderneemt om zich te

informeren met betrekking tot de essentiële elementen van zijn asielrelaas waarvan hij geen kennis

heeft.

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

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

aannemelijk te maken.

De enkele verwijzing van verzoeker naar het attest van 20 mei 2012 volstaat niet om het in gebreke

blijven van verzoeker te verschonen.

Opgemerkt wordt dat verzoeker verklaarde bij zijn verhoor op 31 januari 2013 (zie het verhoorverslag,

p. 3) dat dit attest van 20 mei 2012 op basis van zijn verklaringen werd opgesteld. Een attest dat

herhaalt wat verzoeker aan de opsteller heeft verteld, kan bezwaarlijk worden beschouwd als een bewijs

van de echtheid van verzoekers verklaringen.

Verder dient er ook gewezen te worden naar de reeds hierboven gemaakte vaststelling omtrent

verzoekers beweerde activiteiten n.a.v. de manifestatie van 11 maart 2011 die ongeloofwaardig werden

bevonden.

De vermelding dat hij in 2010 constant werd vervolgd door de politie, valt evenmin te rijmen met zijn

eigen verklaringen op 5 februari 2014 (zie het verhoorverslag, p. 6, 7) waarbij hij aanvankelijk stelde dat

hij in het jaar 2010 deelnam aan manifestaties en bijeenkomsten van de oppositie, maar toen geen

problemen heeft gekend. Later stelt hij (zie p. 9) dat hij toen geen erge problemen kende maar beledigd

werd door de politie.

Bij confrontatie met de inhoud van bovenvermeld attest stelde hij achtereenvolgens dat dit wel

vervolging was, maar dat dit niet zo erg was gezien hij enkel beledigd werd.

Er mag echter verwacht worden dat indien een hoofd van een oppositiepartij, de redacteur van een

persagentschap en een mensenrechtenactivist stellen dat een persoon constant vervolgd werd door de

politie, ze meer ingrijpende gebeurtenissen voor ogen hebben dan dat hij louter het mikpunt was van

beledigingen.

De vermelding dat verzoekers vader omwille van zijn politieke activiteiten werd ontvoerd, is een louter

blote bewering die hij niet met objectieve stukken kan staven.

Ook moet worden vastgesteld dat uit informatie die door de commissaris-generaal aan het

administratief dossier werd gevoegd, blijkt dat er in verzoekers land van herkomst een hoge graad van

corruptie heerst en er allerhande documenten tegen betaling verkregen kunnen worden.

In dit verband wijst de Raad er ook op dat documenten slechts een relatieve bewijswaarde hebben, met

name het vermogen om geloofwaardige verklaringen te ondersteunen maar in staat zijn

ongeloofwaardige verklaringen geloofwaardig te maken.

De uitleg in het verzoekschrift dat verzoekers tegenstrijdige verklaringen met betrekking tot zijn

aanhouding van begin april 2011, te wijten zijn aan het grote tijdsverloop, met name bijna drie jaar,

tussen de evenementen en zijn verhoren, wordt niet aanvaard.

De Raad wijst erop dat van een asielzoeker in alle redelijkheid 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 nauwkeurige, correcte en gelijkluidende, nauwkeurige en

geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het onderzoek.

Bovendien is het zo dat redelijkerwijs verwacht kan worden dat bepalende ervaringen in iemands leven

dermate in het geheugen gegrift staan dat deze persoon daar in een later stadium nog een

gedetailleerde en coherente beschrijving van kan geven.

Dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegde over wezenlijke elementen in zijn relaas, met name

over zijn aanhouding, doet afbreuk aan zijn geloofwaardigheid.

Verzoeker erkent in zijn verzoekschrift dat hij gelogen heeft omtrent zijn internationaal paspoort; hij

verklaart dat hij dit vernietigd heeft uit vrees gerepatrieerd te zullen worden. Hij stelt, onder verwijzing

naar een arrest van 13 mei 2011 van de Raad, dat het verzwijgen van een deel van het relaas en zelfs

bedrieglijke verklaringen op zich niet volstaan om aan een persoon de status van vluchteling te

weigeren; hij verwijst ook naar de proceduregids van het UNHCR omtrent de vrees om aan autoriteiten

van het onthaalland de volle waarheid te openbaren.
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Zo een leugen inderdaad enkel niet bij machte is om een weigering van de status van vluchteling te

gronden, herhaalt de Raad in dit verband dat een asielzoeker de waarheid moet vertellen en er alles

moet aan doen om zijn relaas -met documenten- te staven.

Alhoewel verzoeker verklaart dat hij dit paspoort vernietigd heeft uit vrees gerepatrieerd te zullen

worden, is de Raad van mening dat verzoeker daardoor ook de hierin vervatte informatie over een

eventueel door hem verkregen visum voor de reis, het ogenblik en de wijze van zijn vertrek uit zijn land

van herkomst, heeft doen verdwijnen.

Verzoekers leugen omtrent het internationaal paspoort en het doen verdwijnen van het paspoort dragen

in het geheel niet bij tot zijn geloofwaardigheid.

Ook zijn voorgehouden vrees om aan het onthaalland, in casu België, de waarheid te openbaren, klinkt

zwak in deze zin dat verzoeker, die naar hij verklaart zich in zijn land van herkomst openlijk en

daadwerkelijk uitte tegen de regering, eens in België, de autoriteiten die over zijn vraag om

bescherming moeten oordelen, zou wantrouwen; dit klemt des te meer wanneer verzoekers leugen en

het bewust doen verdwijnen van het paspoort bij de beoordeling van voormelde vrees worden

betrokken.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog aan haalt dat hij zwaar getraumatiseerd zijn land verliet, dat

de verhoren op het Commissariaat-generaal voor hem heel stresserend waren en erop wijst dat

personen die met tragische gebeurtenissen geconfronteerd worden, deze vaak verdringen en vaak

focussen op details en hij laat gelden dat het motief in de bestreden beslissing dat bepalende ervaringen

in het geheugen van een persoon gegrift staan dat deze later daarvan nog een nauwkeurige

beschrijving kan van geven, niet wetenschappelijk onderbouwd is, antwoordt de Raad dat, zoals reeds

opgemerkt, verzoeker niet aannemelijk maakt dat zijn geestelijke toestand hem ervan zou weerhouden

hebben volwaardige verklaringen af te leggen, noch dat verzoeker niet in staat zou zijn om gehoord te

worden in het kader van zijn asielprocedure. Deze specifieke bewering is derhalve evenmin

wetenschappelijk onderbouwd als het hierboven vermeld algemeen gegeven dat de commissaris-

generaal naar voor schuift en door de Raad wordt onderschreven.

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

de aangehaalde gebeurtenissen zijn evenwel dermate ingrijpend en fundamenteel dat verzoeker,

ondanks de traumatische ervaring, bij machte moet zijn een coherent en correct verhaal te vertellen

(RvS 25 oktober 2005, nr. 150.619).

Waar verzoeker toepassing vraagt van het beginsel van het voordeel van de twijfel, herhaalt de Raad

dat dit voordeel slechts kan worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd

is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen wat, in acht genomen wat voorafgaat, in

casu niet geval is.

Aan het asielrelaas van verzoeker wordt geen geloof gehecht; 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

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM dient te worden opgemerkt dat,

daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1 van

vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS 24

juni 2008, nr. 184.647), voormeld artikel 3 inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b) van de

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

bestaande uit 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).

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 -in het

verzoekschrift wordt punt b) van de wet, woordelijk aangehaald maar aangeduid als “categorie c)”-.

Verzoeker brengt geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de

zin van voormelde wetsbepalingen.

Het feit dat deze motieven gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de

vluchtelingenstatus ondersteunen, betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire

beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.
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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 achttien november tweeduizend veertien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. BONTE


