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nr. 133 440 van 19 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 Kazachse nationaliteit te zijn, op 8 april 2014 heeft

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

5 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 de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat K.

BLOMME 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 Kazachs staatsburger van Koerdische origine. U woonde samen met uw grootmoeder in

het dorp Tolebi in de provincie Zuid-Kazachstan. U werkte als landbouwer en veehouder.

Vanaf 2010 verslechterden de interetnische verhoudingen in de regio waar u woonde. De

etnische Kazachen begonnen etnische minderheden, waaronder de Koerden, te viseren.

In juni 2011 vielen Kazachen uit het naburige dorp Novoputi de huizen van Koerdische families in Tolebi

aan. Enkele huizen werden in brand gestoken. Vele Koerden en andere minderheden vertrokken naar

het buitenland.

U kreeg ook problemen. Zo kreeg u ruzie met A.K., uw Kazachse buurman.

In april 2011 werd u een eerste keer door hem geslagen.
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Op 11 mei 2011 werd er brand gesticht in uw woning door onbekenden. U was niet aanwezig omdat

u vanaf 10 tot in de nacht van 12 op 13 mei 2011 naar de stad Almaty was gegaan. Toen u terug

thuis kwam, vertelde uw buurvrouw dat zij de brand zelf had kunnen blussen.

Op 6 december 2011 ging u 's avonds laat naar de winkel. U zag de buurman en vijf andere

Kazachse mannen. Ze vroegen een sigaret. Toen u weigerde, begonnen ze u te slaan. U moest naar

het ziekenhuis worden afgevoerd.

In het ziekenhuis kreeg u bezoek van een politieagent die uw verklaringen opnam. U diende ook een

klacht in, hoewel de agent u hiervan probeerde te weerhouden. Na enkele dagen was u genezen, maar

u kon de dokters overtuigen om u toch nog enige tijd in het ziekenhuis te houden omdat u zich daar

veiliger voelde.

Op 7 januari 2012 werd u uit het ziekenhuis ontslagen. Die dag kwam dezelfde agent bij wie u uw

klacht had ingediend naar uw huis. Hij zei dat u uw klacht moest intrekken, anders zou dit negatieve

gevolgen hebben. U trok uw klacht ook effectief in.

Enkele dagen later kreeg u bezoek van enkele van de mannen die u hadden aangevallen. Ze

bedreigden u omdat u een klacht tegen hen had ingediend. Enkele dagen later werd u opnieuw bedreigd

door één van deze mannen.

Op 1 mei 2012 overleed uw grootmoeder. Zij was de reden waarom u nog zo lang in Kazachstan

was gebleven.

In de periode tussen 10 en 15 mei 2012 werd er opnieuw brand gesticht in uw woning. U was opnieuw

afwezig omdat u naar Almaty was gegaan. Uw buurvrouw had de brand opnieuw kunnen blussen.

In september 2012 vernam u dat er een nieuwe aanval werd georganiseerd door de Kazachen

van Novoputi op de Koerden in Tolebi.

U besloot om te vluchten.

Op 14 september 2012 vertrok u uit Kazachstan. U reisde met het vliegtuig van Almaty naar Kiev. U

stak de Oekraïens-Poolse grens illegaal over in het laadruim van een vrachtwagen. In Polen stapte u

over in een minibus, waarmee u naar België reisde.

U kwam aan in België op 25 september 2012 en vroeg asiel op 1 oktober 2012.

B. Motivering

U verklaart dat u uit Kazachstan bent gevlucht omwille van de verslechterende relatie tussen

etnische Kazachen en de etnische minderheden in de regio rond Tolebi in de provincie Zuid-

Kazachstan.

Zelf kende u ook problemen. Zo werd uw huis tweemaal in brand gestoken door onbekenden. U werd

ook enkele malen geslagen door Kazachen.

Het Commissariaat-generaal kan echter geen geloof hechten aan uw asielrelaas.

Vooreerst, wat betreft de algemene situatie voor etnische Koerden in Kazachstan, moet

worden opgemerkt dat uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt (cf.

CEDOCA: Antwoorddocument ‘Situatie van Koerden in Kazachstan’ [2012]; VN: ‘Report of the

independent expert on minority issues. Mission to Kazakhstan’ [2009]), blijkt dat vertegenwoordigers

van minderheidsgroepen in Kazachstan een situatie van relatieve gelijkheid en non-discriminatie

beschrijven op het vlak van tewerkstelling in de private sector, op het vlak van toegang tot diensten

(zoals gezondheidszorg of onderwijs) en in het algemene maatschappelijke leven. Etnische spanningen

of nationalistisch geïnspireerd geweld tegen Koerden, zoals de incidenten in de provincie Zuid-

Kazachstan in de periode 2007-2008, zijn volgens de onafhankelijke VN expert voor de minderheden

eerder zeldzaam en sporadisch en wijzen niet op een groot risico op aanhoudend etnisch geweld.

Hoewel heel wat etnische Koerden in de nasleep van de gebeurtenissen in 2007-2008 uit voorzorg zijn

vertrokken uit Zuid-Kazachstan, blijkt uit de beschikbare informatie dat dergelijke incidenten zich niet

opnieuw hebben voorgedaan.

Naar aanleiding van uw bewering dat er in juni 2011 een aanval plaatsvond op de Koerden in het

dorp Tolebi, waarbij verschillende huizen in brand zouden zijn gestoken, en dat er in september 2012

een nieuwe aanval op til was (waardoor u besloot om onmiddellijk uit het land te vertrekken) heeft

CEDOCA, de onafhankelijke researchdienst van het Commissariaat-generaal, een hier bijkomend

onderzoek naar verricht (cf. CEDOCA: Antwoorddocument ‘KAZ2012-013w’).

Er moet worden opgemerkt dat er géén informatie werd gevonden over deze twee incidenten die u

vermeldde.

In het antwoorddocument van CEDOCA wordt een vertegenwoordiger van een minderheidsgroep

geciteerd.

Uit diens verklaring van oktober 2011 blijkt niet dat er grote etnische spanningen in de regio zouden zijn,

maar dat de situatie voor etnische minderheden in het district Tolebiyskiy normaal blijkt te zijn. De

situatie die u beschreef, namelijk dat de interetnische spanningen in de regio groeiden in de periode

2010-2012 en dat er een toenemend aantal incidenten was (CGVS II, p. 3-4), komt dus niet overeen met

de objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt.
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In de beschikbare rapporten wordt verder geen melding gemaakt van andere specifieke problemen

voor etnische minderheden het algemeen, of voor etnische Koerden in het bijzonder.

Hoewel het mogelijk is dat etnische Koerden in Kazachstan te maken krijgen met daden van racisme en

discriminatie door individuele medeburgers of overheidspersoneel meent het Commissariaat-generaal

op basis van de beschikbare informatie dat er geen sprake is van een wijdverspreide of aanhoudende

maatschappelijke discriminatie ten opzichte van Koerden.

Daarom kunnen uw loutere Koerdische origine en uw herkomst uit Kazachstan op zich niet volstaan

voor de toekenning van het statuut van vluchteling zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie.

Gelet op bovenstaande elementen is een individuele beoordeling van de vraag naar bescherming

dan ook noodzakelijk.

In dit verband moet worden opgemerkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan de

vervolgingsfeiten die u beweert te hebben meegemaakt.

Er konden immers verschillende vaststellingen worden gedaan die de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas volledig ondermijnen.

Zo kon een belangrijke inconsistentie worden vastgesteld tussen uw opeenvolgende verklaringen

voor de Belgische asielinstanties over de brandstichtingen in uw woning.

Tijdens het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken beweerde u dat uw persoonlijke problemen

begonnen in september 2011. U sprak over een aantal incidenten in 2011 en u vertelde vervolgens dat

u op 11 mei 2012 het slachtoffer was geworden van brandstichting (CGVS vragenlijst, nr. 3.5).

Ook tijdens het eerste gehoor bij het Commissariaat-generaal maakte u opnieuw melding van één

brandstichting op 11 mei 2012 (CGVS I, p. 12-13). U maakte tijdens dit gehoor géén melding van

eventuele andere brandstichtingen.

Tijdens het tweede gehoor bij het Commissariaat-generaal vertelde u echter een ander verhaal.

U beweerde plots dat u tweemaal het slachtoffer zou zijn geworden van brandstichting. U zei dat uw

huis een eerste keer in brand werd gestoken op 11 mei 2011. U was afwezig omdat u in Almaty zat. De

buurvrouw kon de band blussen.

U voegde hier aan toe dat u een jaar later opnieuw het slachtoffer werd van een tweede brandstichting.

Dit zou zijn gebeurd in de periode tussen 10 en 15 mei 2012 – u zei dat u de exacte datum niet meer

kende – toen u opnieuw in Almaty vertoefde. Uw buurvrouw zou de brand toen opnieuw hebben geblust

(CGVS II, p. 5-6).

Het is natuurlijk zeer opmerkelijk dat u tijdens de eerste twee gesprekken met de Belgische

asielinstanties melding maakte van één brandstichting, terwijl u tijdens het laatste gesprek opeens

melding maakte van twee brandstichtingen.

Toen u met deze vaststelling werd geconfronteerd, antwoordde u dat er wel degelijk sprake was van

twee afzonderlijke incidenten van brandstichting.

U beweerde dat u tijdens het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken en tijdens het eerste gehoor

bij het Commissariaat-generaal niet had gesproken over het eerste incident omdat deze brand niet zo

ernstig was en dat u dit dus niet zo belangrijk vond om te vermelden (CGVS II, p. 6-7).

Deze uitleg is absoluut niet geloofwaardig.

Zo is uw bewering dat er al op 11 mei 2011 al een eerste brandstichting was, tegenstrijdig met uw

verklaring bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat 'het eerste conflict' in verband met uw persoonlijke

problemen pas in september 2011 zou zijn gebeurd.

Daarenboven is het helemaal niet geloofwaardig dat u deze eerste brand niet zou hebben

vermeld omdat u dit niet relevant genoeg of niet 'ernstig genoeg' vond om te vertellen. Indien uw woning

werkelijk tweemaal in brand werd gestoken, is het niet geloofwaardig dat u dit eerste incident niet

spontaan zou hebben vermeld.

Voorts is het opvallend dat u tijdens het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het eerste

gehoor bij het Commissariaat-generaal vertelde dat de (enige) brandstichting plaatsvond op 11 mei

2012, terwijl u bij het tweede gehoor beweerde dat u niet meer wist wanneer dit tweede incident precies

gebeurde (ergens tussen 10 en 15 mei 2012) en terwijl u het eerste incident dan wel exact op 11 mei

2011 situeerde.

Voorts legde u tegenstrijdige verklaringen af over de problemen die u had met A.K., uw Kazachse

buurman.

Tijdens het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken vertelde u dat: ”Het eerste conflict begon op 1

september 2011 toen mijn buur mij begon uit te dagen om te vechten.” (CGVS vragenlijst, nr. 3.5).

Tijdens het tweede gehoor bij het Commissariaat beweerde u echter dat uw buurman u al in april 2011

een eerste keer fysiek had aangevallen (CGVS II, p. 7-8).

Toen u werd geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, antwoordde u dat u deze eerste aanval door uw

buurman niet had vermeld omdat hij u slechts enkele slagen had toegediend en dat u dit incident als niet

zo ernstig beschouwde (CGVS II, p. 8).

Deze uitleg is opnieuw niet geloofwaardig.
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Indien u werkelijk serieuze problemen kende met deze buurman – tijdens de eerdere gesprekken bij de

Belgische asielinstanties beweerde u dat hij u vanaf september 2011 voortdurend lastig viel en dat hij er

ook voor zorgde dat u werd geslagen en dat u een maand in het ziekenhuis belandde – dan is het

niet geloofwaardig dat u dit eerste gevecht niet spontaan zou hebben vermeld en dat u daarentegen

tijdens het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken zou hebben beweerd dat het eerste conflict pas

in september 2011 zou zijn begonnen.

Er moet worden opgemerkt dat u tijdens het eerste gehoor bij het Commissariaat-generaal ook geen

melding maakte van dit conflict met uw buurman in april 2011, hoewel u nochtans expliciet werd

gevraagd of er nog bepaalde incidenten waren geweest waarbij fysiek geweld tegen u was gebruikt

(CGVS I, p. 11-12).

Vervolgens bleek dat u ook tegenstrijdige verklaringen aflegde over de afwikkeling van het incident op

6 december 2011, toen u naar eigen zeggen werd geslagen door uw buurman en enkele

andere Kazachen en waarna u in het ziekenhuis zou zijn beland.

Tijdens het eerste gehoor bij het Commissariaat-generaal vertelde u dat u na uw ontslag uit het

ziekenhuis op 7 januari 2012 nog werd bedreigd door uw belagers omdat u een klacht had ingediend bij

de politie. U zei dat u vier of vijf dagen na uw ontslag uit het ziekenhuis het bezoek kreeg van één van

de mannen die u had geslagen. Deze persoon zou u hebben bedreigd (CGVS I, p. 10).

Tijdens het tweede gehoor vertelde u echter een ander verhaal. U beweerde toen dat u twee keer zou

zijn bedreigd door uw belagers. De eerste keer, tussen 15 en 20 januari 2012, zouden drie of vier van

de mannen die u hadden aangevallen met de auto naar uw woning zijn gekomen om u te bedreigen. De

tweede keer, twee dagen later, ontmoette u twee van uw belagers in de winkel. Eén van hen zou u toen

hebben bedreigd (CGVS II, p. 11-12).

Het Commissariaat-generaal moet vaststellen dat deze twee versies niet enkel tegenstrijdig zijn voor

wat betreft het aantal keren dat u bedreigd zou zijn geweest, maar ook wat betreft chronologie van

de bedreigingen, de concrete omstandigheden waarin deze bedreigingen zouden zijn geuit en het

aantal personen die hierbij aanwezig zou zijn geweest.

Toen u met deze vaststellingen werd geconfronteerd, bleef u bij uw laatste versie.

Als verschoning voor de tegenstrijdigheid zei u dat u tijdens het eerste gehoor bij het Commissariaat-

generaal niet had gesproken over de eerste bedreiging, waarbij uw belagers met de auto naar uw huis

kwamen, omdat dit gehoor te kort was en u 'geen tijd' zou hebben gehad om alles te vertellen (CGVS II,

p. 13).

Gezien u tijdens het eerste gehoor wel degelijk de mogelijkheid werd gegeven om uw verhaal

uitgebreid te vertellen, kan deze uitleg helemaal niet overtuigen.

Op basis van bovenstaande vaststellingen oordeelt het Commissariaat-generaal dat er geen geloof

kan worden gehecht aan de feiten waarop u zich beroept om een vrees voor vervolging, zoals bepaald

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

de definitie van de subsidiaire bescherming, aan te tonen.

De documenten die u voorlegde, kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen.

Uw identiteitskaart en uw geboorteakte attesteren uw identiteit, uw staatsburgerschap en uw etnische

origine, die in deze beslissing niet in vraag worden gesteld.

Verder legde u een medisch document voor om te bewijzen dat u in het ziekenhuis werd opgenomen

naar aanleiding van de verwondingen die u op 6 december 2011 opliep.

In dit verband moet worden opgemerkt dat documenten in de asielprocedure slechts

een ondersteunende bewijswaarde hebben in zoverre ze gepaard gaan met geloofwaardige

verklaringen, wat hier niet het geval is.

Daarenboven blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt dat corruptie in de

publieke sector een wijdverspreid probleem is in Kazachstan, wat de bewijswaarde van het door u

voorgelegde document relativeert.

Wat betreft de brief die u voorlegde en die volgens uw verklaringen is geschreven door uw vriend om uw

problemen te bevestigen, moet worden opgemerkt dat deze brief is opgesteld door een niet

onbevooroordeelde bron. Deze subjectieve getuigenis kan daarom niet als een objectief bewijs van uw

problemen worden gezien.

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
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Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 8 april 2014 een schending aan 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), van de materiële motiveringsplicht,

van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de “beginselen van behoorlijk bestuur” en van het “verbod op

willekeur”.

Verzoeker verwijst naar rechtspraak van de Raad van State.

Hij benadrukt dat “de feiten zoals ze voorliggen zijn bepalend om iemand tot vluchteling te erkennen” en

“de gebeurlijke tegenstellingen en lacunes (quod non) niet van die aard (zijn) een weigeringsbeslissing

te gronden”.

Verzoeker laat gelden dat verschillende verklaringen elkaar kunnen aanvullen en dat het feit dat hij later

“een completer verhaal” zou hebben gegeven, niet betekent dat er een tegenstrijdigheid is met het

verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken; er dient volgens hem te worden nagegaan of de ingeroepen

elementen wel te wijten zijn aan hemzelf.

Volgens hem is er “geen enkele feitenvinding gebeurd” door de commissaris-generaal gezien deze zich

beperkt heeft “tot het verwijzen naar stereotiepe argumentatie”. Hij meent tevens dat het totaal niet

correct is dat wanneer de asielzoeker “verwijst naar derden en ook hun naam geeft, of nog andere

informatie verschaft”, de commissaris-generaal geen onderzoek doet naar deze personen en oordeelt

“net alsof de situatie van deze personen niet relevant zou zijn”.

Volgens verzoeker kan hem niet ten kwade worden geduid dat hij zich in zijn land van herkomst niet

langer in gevaar heeft gehouden om eerst nog de nodige bewijsstukken te verzamelen of meer

informatie te bekomen ten behoeve van de Belgische autoriteiten.

Hij benadrukt dat hij van Koerdische origine is en dat de bestreden beslissing erkent “dat er in het

verleden aanzienlijke etnische spanningen zijn geweest” in zijn land van herkomst.

Verzoeker klaagt aan dat er evenmin rekening werd gehouden met het feit dat hij “ten zeerste

getraumatiseerd is” door hetgeen gebeurd is.

Het feit dat verzoeker “van niet alles op de hoogte is” kan volgens hem niet tegen hem gebruikt worden,

“temeer er zowel door verzoeker telkens een plausibele uitleg is gegeven geworden” (sic).

In een tweede middel voert verzoeker opnieuw de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsverplichting en de “beginselen

van behoorlijk bestuur”.

Hij stelt de tegen hem opgeworpen elementen niet te aanvaarden; volgens hem zijn deze “te wijten aan

een verkeerde beoordeling van verweerster van de asielaanvraag van verzoeker”. Hij stelt dat hij in de

mate van het mogelijke geantwoord heeft op de vragen die hem werden gesteld, maar meent dat hij

“uiteraard niet alles wist en ook niet kon weten”.

Verzoeker laat gelden dat “alles berust op eenzijdige vermoedens en uit de lucht gegrepen interpretaties

van bepaalde feiten” en dat het een “essentieel rechtsprincipe is dat kwade trouw nooit wordt vermoed,

doch dient bewezen te worden”.

Inzake de brandstichting, voert verzoeker aan dat er slechts één is geweest en dit in 2012.

Hij legt uit dat hij “ten onrechte op een bepaald ogenblik (heeft) beweerd dat er twee waren, dit door de

stress, de zenuwen en het feit dat hij zijn verhaal ietwat had aangedikt”.

Volgens hem kan er echter “geen enkele ernstige discussie zijn dat er wel degelijk één brandstichting is

geweest”, die volgens hem “op zich reeds voldoende is om een gegronde vrees in hoofde van huidig

verzoeker te kunnen aantonen”.

Aangaande de problemen met zijn buurman, stelt verzoeker dat er slechts één aanval was door de

buurman en dit in september 2011. Hij verklaart dat hij “ten zeerste bang” was en “gezien deze panische

angst op een bepaald ogenblik zijn verhaal (heeft) aangedikt”, gezien “tal van personen verzoeker bang

hadden gemaakt dat hij zou opgesloten worden, naar het Deportcentrum zou gebracht worden”.

Volgens hem belet dit niet “dat er wel degelijk één aanval is geweest en deze op zich al voldoende is om

een gegronde vrees voor vervolging aan te tonen”.

Betreffende verzoekers tegenstrijdige verklaringen over de afwikkeling van het incident op 6 december

2011, laat hij gelden dat hij “onmiddellijk het juiste relaas (heeft) gedaan, maar dan onder invloed van

anderen en uit panische angst voor een gebeurlijke terugkeer naar zijn land van herkomst, alsnog zijn

verklaringen (heeft) aangedikt”.

Hij stelt dat zijn relaas opgegeven bij het eerste verhoor het juiste was.

In een derde middel voert verzoeker een schending aan van de artikelen 3 en 5 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), van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, de materiële motiveringsplicht, het

zorgvuldigheidsbeginsel en de rechten van verdediging.

Verzoeker geeft een theoretische omschrijving van de motiveringsplicht en voert aan dat de beslissing

van de commissaris-generaal niet adequaat is gemotiveerd.
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Hij benadrukt dat in Kazachstan verscheidene mensenrechtenschendingen voorkomen ten aanzien van

de Koerdische minderheid, dat de situatie aldaar voor hen “ernstig en precair” is en dat elke

asielaanvraag vanwege een asielzoeker van Koerdische origine, grondig moet worden onderzocht.

Hij is van oordeel dat van hem niet verwacht kan worden dat hij alle elementen die hij aanbrengt ook

bewijst en dat de commissaris-generaal er “meer dan 100 % zeker van (moet zijn) dat er zich in hoofde

van verzoeker geen beletsel stelt, zoals de situatie in het thuisland”.

In een vierde middel voert verzoeker opnieuw de schending aan van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Hij voert tevens een

schending aan van het “fair play”-beginsel.

Volgens verzoeker wordt geenszins correct gemotiveerd waarom hem de subsidiaire

beschermingsstatus niet zou kunnen toegekend worden en werd evenmin onderzoek gevoerd naar de

actuele situatie voor vluchtelingen van Koerdische origine uit Kazachstan, “die er geenszins op

verbeterd is”.

Hij stelt dat “het uiteraard niet kan dat verzoeker naar een land wordt teruggestuurd waar volop ernstige

discrimaties en vervolgingen van Koerdische mensen vaststaande praktijk zijn” (sic).

Naar zijn mening is het niet noodzakelijk dat de persoon die bescherming vraagt, aantoont dat hij

persoonlijk wordt geviseerd opdat er sprake zou zijn van een ernstige en individuele dreiging van het

leven of de persoon.

Hierbij verwijst verzoeker naar “recente Mensenrechtenrapporten van algemene bekendheid en in een

toegankelijke taal voor juristen”.

Hij verwijst tevens naar een arrest van het Hof van Justitie van 17 februari 2009, dat stelt dat het voor de

toekenning van subsidiaire bescherming niet langer nodig is aan te tonen dat er sprake is van een

persoonlijke dreiging, dat een algemeen risico en willekeurig geweld in het land van herkomst volstaan.

De commissaris-generaal dient er zich volgens verzoeker van te vergewissen dat hij geen enkel risico

loopt op een mensonterende behandeling ingeval van terugkeer naar zijn land van herkomst. Verzoeker

meent dan ook dat de bestreden beslissing een schending inhoudt van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet én van artikel 3 EVRM juncto artikel 13 EVRM.

Uit de bestreden beslissing blijkt volgens verzoeker geenszins dat onderzoek werd verricht naar artikel 3

EVRM of naar zijn persoonlijke situatie.

Verzoeker vraagt het hoger beroep tegen de beslissing van de commissaris-generaal “gegrond te

verklaren”.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.2. Bewijslast

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

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

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

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

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

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

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

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

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

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

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

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

men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr.
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186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

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

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

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

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

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

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad hecht geen geloof aan het asielrelaas van verzoeker, gelet op:

(i) de vaststelling dat verzoekers verklaringen dat er in juni 2011 een aanval plaatsvond op de Koerden

in het dorp Tolebi, waarbij verschillende huizen in brand zouden zijn gestoken, dat er in september 2012

een nieuwe aanval op til was, dat de interetnische spanningen in de regio groeiden in de periode 2010-

2012 en dat er een toenemend aantal incidenten was (zie het verhoorverslag van 25 februari 2014, p. 3-

4), niet stroken met de informatie in het administratief dossier -er werd door de researchdienst CEDOCA

géén informatie hieromtrent gevonden en een vertegenwoordiger van een minderheidsgroep verklaarde

in oktober 2011 bovendien dat de situatie voor etnische minderheden in het district Tolebiyskiy normaal

blijkt te zijn-;

(ii) zijn tegenstrijdige verklaringen over de brandstichtingen in zijn woning (zie vragenlijst DVZ, nr. 3.5;

zie het verhoorverslag van 8 november 2012, p. 12,13; zie het verhoorverslag van 25 februari 2014, p.

5-6);

(iii) zijn incoherente verklaringen over de problemen die hij had met zijn buurman A.K. (zie vragenlijst

DVZ, nr. 3.5; zie het verhoorverslag van 8 november 2012, p. 11,12; zie het verhoorverslag van 25

februari 2014, p. 7, 8);

(iv) zijn tegenstrijdige verklaringen over de afwikkeling van het incident op 6 december 2011, namelijk

het aantal keren dat hij bedreigd zou zijn geweest, de chronologie van de bedreigingen, de concrete

omstandigheden waarin deze bedreigingen zouden zijn geuit en het aantal personen die hierbij

aanwezig zou zijn geweest (zie het verhoorverslag van 8 november 2012, p. 10; zie het verhoorverslag

van 25 februari 2014, p. 11,12).

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker aan dat er slechts één brandstichting is geweest , in 2012, maar dat

hij “door de stress, de zenuwen” zijn verhaal “ietwat had aangedikt”.

Aangaande de problemen met zijn buurman, stelt verzoeker dat er slechts één aanval was door de

buurman, in september 2011, maar dat hij omwille van “panische angst” zijn verhaal opnieuw had

“aangedikt”, gezien “tal van personen verzoeker bang hadden gemaakt dat hij zou opgesloten worden,

naar het Deportcentrum zou gebracht worden”.

Betreffende de afwikkeling van het incident op 6 december 2011, laat hij eveneens gelden dat hij “onder

invloed van anderen en uit panische angst voor een gebeurlijke terugkeer naar zijn land van herkomst,

alsnog zijn verklaringen (heeft) aangedikt”.

Verzoeker herhaalt dat er wel degelijk één brandstichting in 2012 en één aanval in september 2011 is

geweest, wat volgens hem “op zich reeds voldoende is om een gegronde vrees in hoofde van huidig

verzoeker te kunnen aantonen”.

De Raad wijst erop dat van een asielzoeker mag worden verwacht dat hij voor de diverse asielinstanties

gedetailleerde, volledige en gelijkluidende verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding

vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn

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

Op verzoeker rust immers de verplichting om zijn volledige medewerking te verlenen aan de

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

De Raad wijst er ook op dat de asielaanvraag op zich een verzoek tot en een uiting van vertrouwen is in

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

geschiedt in vertrouwen en “vrees” -“dat hij zou opgesloten worden, naar het Deportcentrum zou

gebracht worden” en “voor een gebeurlijke terugkeer naar zijn land van herkomst”- kan geenszins een

reden zijn om in het onthaalland onjuiste informatie omtrent het asielrelaas te debiteren.

Ten slotte benadrukt de Raad dat elke asielzoeker onder “stress en zenuwen” staat; dit mag de

asielzoeker er echter niet van weerhouden een waarheidsgetrouw verhaal te vertellen.

De vaststelling dat verzoeker over drie essentiële aspecten van zijn asielrelaas bewust onjuiste

informatie heeft gedebiteerd aan de Belgische asielinstanties, om zijn verhaal “aan te dikken”,

ondermijnt dan ook zijn geloofwaardigheid.
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Waar in het verzoekschrift nog aangevoerd wordt dat er geen rekening wordt gehouden met het feit dat

verzoeker “ten zeerste getraumatiseerd is door hetgeen gebeurd is”, 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 waarheidsgetrouw verhaal te vertellen (RvS, nr. 150.619 van 25 oktober 2005).

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat hij van Koerdische origine is en dat de bestreden

beslissing erkent “dat er in het verleden aanzienlijke etnische spanningen zijn geweest”, dat in

Kazachstan verscheidene mensenrechtenschendingen voorkomen ten aanzien van de Koerdische

minderheid, dat de situatie aldaar “ernstig en precair” is voor de Koerdische minderheid en dat “het

uiteraard niet kan dat verzoeker naar een land wordt teruggestuurd waar volop ernstige discrimaties en

vervolgingen van Koerdische mensen vaststaande praktijk zijn” (sic), en hij tevens verwijst naar “recente

Mensenrechtenrapporten van algemene bekendheid en in een toegankelijke taal voor juristen” -die

evenwel niet worden bijgevoegd-, stelt de Raad vast dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de

informatie in het administratief dossier over de algemene situatie voor etnische Koerden in Kazachstan -

waaruit blijkt dat er op heden geen sprake is van een wijdverspreide of aanhoudende maatschappelijke

discriminatie ten opzichte van Koerden- foutief is of dat deze informatie verkeerd werd geïnterpreteerd,

temeer gezien verzoeker nalaat enige andersluidende informatie voor te leggen.

Het komt nochtans aan verzoeker toe om met concrete en objectieve gegevens aan te tonen dat de

betreffende informatie naar hij beweert niet correct is.

Verder benadrukt de Raad dat een verwijzing naar algemene rapporten over en/of de algemene situatie

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

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Dit dient in concreto te worden aangetoond

en verzoeker blijft hier gelet op bovenstaande vaststellingen, in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481;

RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

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

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

12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

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

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

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), artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b) van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker 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. 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.

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
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Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 5 EVRM, wordt benadrukt dat de Raad over een

gebonden bevoegdheid beschikt, namelijk de toekenning van de status van vluchteling in de zin van het

Vluchtelingenverdrag en de toekenning van de subsidiaire bescherming.

De Raad doet geen uitspraak over burgerlijke rechten, noch over de gegrondheid van een

strafvervolging en overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens

geeft het EVRM geen recht op asiel.

Het valt dus niet binnen de bevoegdheid van de Raad om zich hierover uit te spreken.

Waar verzoeker een schending van artikel 3 en 13 EVRM opwerpt, wijst de Raad er vooreerst op dat

artikel 13 EVRM voorziet dat eenieder wiens rechten en vrijheden in het EVRM vermeld geschonden

zijn, recht heeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze

schending is begaan door personen in de uitoefening van een ambtelijke functie.

Los van de vraag of er enige inbreuk werd begaan ten aanzien van de rechten en vrijheden van

verzoeker, dient te worden vastgesteld dat verzoeker gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de

bestreden beslissingen voor te leggen aan de Raad en hun middelen aan te voeren, zodat artikel 13

EVRM gerespecteerd werd.

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.

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 negentien november tweeduizend veertien

door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


