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nr. 135 222 van 17 december 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 Wit-Russische nationaliteit te zijn, op 7 augustus 2014

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

staatlozen van 8 juli 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 november 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10

december 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. GOVAERTS, die 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 verklaart het Wit-Russische staatsburgerschap te bezitten en van Poolse origine te zijn. U

bent geboren in Pergantsy (Wit-Rusland) en woont in Minsk (Wit-Rusland).

Al een hele tijd gaat u jaarlijks naar twee bijeenkomsten: een herdenking voor slachtoffers van

de Tchernobylramp (zoals u) op 26 april en een verjaardagsmeeting van de Volksrepubliek Wit-Rusland

op 25 maart.

Deze bijeenkomsten zijn niet altijd toegestaan door de Wit-Russische overheid.

U bezit een eigen kapsalon. In hetzelfde gebouw heeft ene F.B. ook een zaak.
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In 2005 wil deze man een eigen oppositiepartij oprichten. Ook u sluit zich bij hem aan en vergadert twee

keer met zijn groep omdat de situatie van de Polen in Wit-Rusland volgens u verslechterde onder

president Lukashenko.

U probeert een aantal van uw klanten te overtuigen zich achter F.B. te scharen. Hierdoor ondervindt u

problemen in de vorm van huiszoekingen: in de periode 2005-2009 komt men heel vaak langs om

controles uit te voeren in uw kapsalon. In 2009 mislukt F.B.’ poging om een nieuwe partij op te richten

echter en zo valt ook de groep rond hem uiteen.

Op 19 december 2010 bent u aanwezig op de protestbetoging in Minsk tegen de herverkiezing

van president Lukashenko.

Net als veel andere mensen wordt u daarbij meegenomen naar het politiebureau en enkele uren

vastgehouden. U wordt beschuldigd van hooliganisme en wordt daarvoor later, op 29 december 2010,

nog eens opgeroepen. U moet een boete betalen.

Ondertussen wil u de diensten van uw kapsalon uitbreiden en doet daarvoor een aanvraag bij

de wijkadministratie.

In maart of april 2011 wordt u daarvoor naar het kantoor van de verantwoordelijke geroepen die u zegt

dat men ervan op de hoogte is dat u in uw kapsalon politieke activiteiten uitvoert. Ze laat weten dat ze

het kapsalon op iemand anders naam wil zetten, anders zou ze het laten sluiten.

Zo krijgt uw kapsalon in juli 2011 een nieuwe eigenaar en een nieuwe naam.

U vindt ander werk bij een overheidsziekenhuis bij de afdeling aankoop, maar daar maakt men vaak

opmerkingen over uw Poolse origine.

Uiteindelijk wordt ook uw contract niet verlengd.

U bent van mening dat de politie achter deze pesterijen en ontslag zit omdat u al had deelgenomen aan

politieke betogingen.

Op 23 maart 2014 vinden er lokale verkiezingen in Minsk plaats. I.D. komt daarbij op voor

de oppositiepartij BNF.

Bij een drukkerij laat u voor hem pamfletten drukken.

Op de dag van de verkiezingen laat u zich aan het stembureau samen met uw buurvrouw en een aantal

andere mensen negatief uit over de vervalsing van de verkiezingen in Wit-Rusland.

Daarop worden jullie aangesproken door een aantal politieagenten. U gaat naar huis.

Enkele uren later komen twee politieagenten hardhandig bij u binnen. U breekt daarbij uw arm. Ze

maken een opmerking over de Poolse vlag die in uw appartement hangt en nemen een aantal roodwitte

vlagjes en ballonnen in beslag die daar klaarliggen in het kader van de jaarlijkse bijeenkomst op 25

maart.

Pas de volgende dag na uw werk gaat u naar het ziekenhuis voor uw arm. Nog een dag later gaat u

naar het politiekantoor waar u een klacht wil indienen tegen de agent die uw arm had verwond.

Er wordt u daar echter gezegd dat u zelf verzet zou hebben geboden aan de agenten en dat u daarvoor

zou kunnen aangeklaagd worden.

Diezelfde dag gaat u nog naar de herdenking van de Wit-Russische Volksrepubliek.

Onderweg in de metro wordt u gecontroleerd door de politie; u wordt geregistreerd en ze laten u gaan.

Na de betoging gaat u bij uw dochter overnachten en twee dagen later trekt u naar een vriendin waar u

zal blijven tot uw vertrek uit het land.

Uiteindelijk verlaat u Wit-Rusland op 5 april 2014.

In Minsk neemt u een vliegtuig naar Wenen (Oostenrijk) en daarna naar Brussel. U reist op legale wijze

met uw paspoort.

U komt diezelfde dag aan in België en vraagt er op 12 april 2014 asiel aan.

Terwijl u in België bent hoort u van uw dochter dat men eind april 2014 nog naar haar belde om naar u

te informeren.

Ter staving van uw huidige asielaanvraag legt u de volgende documenten voor aan de

Belgische asielinstanties: een origineel duplicaat van uw geboorteakte, uw originele paspoort, een kopie

van uw naamsverandering na uw huwelijk, een kopie van uw scheidingsakte, kopies van twee

werkboekjes, een origineel bewijs als slachtoffer van de Tchernobyl-ramp, een aantal documenten in

verband met de registratie en het management van uw kapsalon, een kopie van een arbeidscontract,

een kopie van een convocatie, een origineel medisch attest, een originele verkoopsovereenkomst van

uw kapsalon en een originele handgeschreven brief met daarbij nog een aantal documenten in verband

met uw kapsalon.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u in uw land van herkomst Wit-Rusland problemen kende met

de autoriteiten, voornamelijk politie, wegens uw betrokkenheid bij activiteiten van de oppositie in het

land: zo kwamen zij vaak langs in uw kapsalon om u te controleren, werd u aangehouden en

veroordeeld tot een boete naar aanleiding van de protesten tegen de presidentsverkiezingen van 2010,
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werd uw contract op uw werk niet verlengd en kwam de politie bij u binnenvallen na de lokale

verkiezingen van 2014 (CGVS p. 5 e.v.).

Het Commissariaat-generaal is echter van mening dat u het vluchtelingen- of het subsidiaire

beschermingsstatuut niet kan worden toegekend omwille van de volgende redenen.

Om te beginnen blijkt uit uw verklaringen dat uw eigen politieke profiel eerder minimaal is en

zich beperkte tot deelname aan twee jaarlijkse bijeenkomsten van de oppositie waarvan u officieel geen

deel uitmaakte.

U verklaart nooit lid geweest te zijn van een bepaalde politieke partij of beweging en u zou niet zeggen

dat u zich met politiek bezighoudt – u beschouwt zichzelf eerder als een burger die van mening is dat

zijn overheid niet goed is dan als een activist.

U had na de verkiezingen van 2010 de interesse om toe te treden tot de ‘Speak the Truth’ campagne

van Nikolaev maar deed dat uiteindelijk niet omdat dat volgens u te beangstigend is.

In 2005 was u twee keer aanwezig op de vergaderingen van F.B. maar dit initiatief en uw bijhorende

engagement hiervoor verwaterde in 2009.

Uit uw verklaringen blijkt dat u meer sympathie heeft voor de oppositie dan voor de overheid, niet zozeer

uit politieke overtuiging, maar eerder vanuit een persoonlijk belang: u was immers gekant tegen het feit

dat de Wit-Russische overheid de sociale voordelen voor Tchernobyl-slachtoffers (zoals u) in de loop

der jaren afbouwde (CGVS p. 6-9, p. 17 & p. 18).

Daarnaast schijnt uw kennis over de partij waarmee u zich linkt, nl. Belarus National Front (BNF), weinig

uitgebreid.

U verklaart dat u pamfletten liet drukken voor I.D. die voor BNF opkwam tijdens de lokale verkiezingen

van 2014 maar of hij zelf lid was van die partij weet u niet precies; u verklaart dat hij behoorde tot een

bepaalde partij die in Tsjechië geregistreerd was maar welke weet u niet (CGVS p. 11).

Gevraagd wie de betoging organiseerde op 25 maart 2014 waaraan u deelnam, verklaart u te

vermoeden dat dat BNF was maar dat u eigenlijk niet weet wie de organisator was en dat u pas achteraf

vernam dat de Tchernobyl-herdenkingen werden georganiseerd door BNF (CGVS p. 19).

Uit bovenstaande vaststellingen dient geconcludeerd te worden dat u in uw land niet als een high

profile maar als een low profile opposant kan beschouwd worden – dit geeft u ook zelf aan door te

verklaren dat u eigenlijk niet actief was omdat u een alleenstaande moeder bent en zich moest

bezighouden met uw kind (CGVS p. 10).

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

administratief dossier is toegevoegd, blijkt dat ook low profiles zoals u problemen kunnen kennen met

de autoriteiten.

Echter, in uw geval zijn er doorheen uw verklaringen aanwijzingen te vinden om aan te nemen dat u de

door u aangehaalde feiten anders voorstelt dan in werkelijkheid het geval was.

Wat betreft de bezoeken aan uw kapsalon verklaart u dat men geregeld kwam binnenvallen omdat

er op uw business card een wapenschild stond dat door het huidige regime wordt verboden alsook

de roodwitte vlag (symbolen van de oppositie) – sommige klanten konden zo zien dat dat van de

oppositie was.

Niet alleen valt het op dat u eerst verklaart dat deze symbolen verboden zijn om dan later zelf te zeggen

dat dit niet het geval is (CGVS p. 6 & p. 8), u legt van dit bewuste kaartje in kwestie ook niet het minste

bewijs voor.

Nochtans legt u van uw kapsalon zelf wel een heel aantal documenten neer (zoals uw registratie &

licentie, (opleidings)attesten, werkboekje, zie documenten 4, 7, 9, 10, 11, 18), maar op de ene business

card die u neerlegt (document 8) is niets te zien van de bewuste oppositiesymbolen.

Welnu, als u erin slaagt een heel aantal documenten neer te leggen aangaande dit kapsalon, kan van

u toch verwacht worden dat u ook het bewuste document neerlegt waardoor u precies problemen kreeg

in de vorm van bezoeken aan uw salon (i.c. de business card met de bezwarende symbolen). Dit is

hier niet het geval.

Nog over deze bezoeken in uw kapsalon legt u onduidelijke verklaringen af over wanneer deze zouden

zijn voorgevallen.

U verklaart dat er voortdurend invallen waren (hoeveel weet u niet maar volgens u was het meer dan

één keer per maand), maar wanneer dat voor het eerst was kan u niet zeggen.

Als u gevraagd wordt tot wanneer dit duurde, verklaart u ’tot 2010, omdat dan mijn kapsalon werd

afgepakt’; nochtans verklaarde u dat uw kapsalon pas in juli 2011 werd afgenomen (CGVS p. 7, p. 9, p.

11 & p. 12).

Dat u niet duidelijk kan aangeven wanneer deze invallen begonnen en tot wanneer ze duurden, is in het

licht van de door u aangehaalde motieven van deze bezoeken weinig aannemelijk.

Wat betreft de feiten van vlak voor uw vertrek (nl. de inval in uw appartement op de

verkiezingsdag voor de lokale verkiezingen, de klacht die u daarop wou indienen bij de politie en uw
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deelname aan een demonstratie diezelfde dag eind maart 2014) dienen volgende opmerkingen gemaakt

te worden.

U verklaart dat u zich na het stemmen in de school met uw buurvrouw en andere mensen kritisch

uitliet over de verkiezingen en dat jullie daarom aangesproken werden door politieagenten.

Wat het adres is van die school weet u echter niet, evenmin als het nummer van het kiesbureau waar u

daar ging stemmen.

Van iemand die verklaart dat ze ieder jaar in datzelfde kiesbureau in die school ging stemmen, dat die

school niet ver van haar huis is en dat ze die school al kan zien liggen als ze haar huis verlaat (CGVS p.

14), is het opmerkelijk dat ze niet op de hoogte zou zijn van deze gegevens.

Bijgevolg kan meteen voorbehoud geplaatst worden bij het feit of u op dat moment op die plaats werd

opgemerkt door de politieagenten en of men kort daarna bij u kwam binnenvallen.

Het medisch attest (document 14) dat u neerlegt en waarmee u de inval wil staven (één van de agenten

zou dan immers uw arm verwond hebben, CGVS p. 13-14), vermeldt weliswaar dat u verwondingen

heeft opgelopen aan uw linkerarm, maar nergens uit dit attest blijkt onder welke omstandigheden u deze

zou hebben opgelopen.

Bijgevolg kan dit medisch attest niet ontegensprekelijk aantonen dat u uw verwondingen zou

opgelopen hebben in de door u aangehaalde omstandigheden.

Nog in verband met de gebeurtenissen in deze periode verklaarde u aanvankelijk dat u zeker bent dat er

al een strafzaak tegen u opgestart is (CGVS p. 5).

Later zegt u dat u op het politiekantoor waar u een klacht wou indienen naar aanleiding van de inval bij u

thuis, te horen kreeg dat men u zou vervolgen volgens artikel 363 (i.e. verzet bieden tegen

een ordehandhaver) indien u zich nog politiek zou uiten (CGVS p. 15). Als u dan gevraagd wordt of u op

dit moment officieel van iets beschuldigd wordt, verklaart u dat niet te weten – ook of er een strafzaak

tegen u is, weet u niet (CGVS p. 20).

Welnu, als u effectief bij de politie zou zijn geweest in het kader van de inval bij u thuis en daar te horen

kreeg van de mogelijke vervolging tegen u, kan toch verwacht worden dat u coherente verklaringen

aflegt wat betreft een mogelijke inbeschuldigingstelling of een strafzaak tegen u, zeker als blijkt dat u

nog contacten onderhoudt met het thuisfront (CGVS p. 2-3).

Dit is hier niet het geval.

U haalt ook aan dat u problemen kende op professioneel vlak, meer bepaald dwong men u in

2007 om het zelfstandige statuut van uw kapsalon Paleo te wijzigen in een unitaire onderneming

(zie verklaringen in brief dd. 5.06.2014, document 17) en plaatste men uw zaak Paleo in 2011 op een

andere naam (i.c. Imagine-Art) met andere eigenaars (i.c. O.V. en L.V.) (CGVS p. 7, p. 9 & p. 11-12) – u

legt hiertoe een aantal documenten neer, met name een beslissing van het Uitvoerend Comité van

Minsk (document 19), een principeakkoord over de verkoop van uw aandelen in Imagine-Art tussen u en

uw dochter S. en L. en O.V. (document 13) en een verkoopsovereenkomst over uw aandelen in

Imagine-Art tussen u en L.V.(document 12).

Zoals blijkt uit de toegevoegde informatie is het mogelijk dat de overheid voor individuën

problemen veroorzaakt op het gebied van werk, maar dat dit in uw geval (systematische) vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie of het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming zou inhouden, blijkt niet zo te zijn wegens een aantal elementen doorheen uw

asielrelaas.

U verklaart dat u na uw kapsalon heel lang op zoek bent gegaan naar werk (CGVS p. 12), maar uit

uw werkboekje (documenten 4 & 5) blijkt dat u nauwelijks een maand na uw vertrek bij Paleo/Imagine-

Art weer aan de slag kon (nl. 31.08.2011 vs. 4.10.2011), dit keer als hoofd van de kassadienst bij de

bvba Alaves.

Nadat u daar stopte met werken, kon u op 2 mei 2012 aan de slag als aankoopster in de polikliniek in de

Partizanksiwijk in Minsk – nota bene een overheidsinstelling.

Over dit werk in dit ziekenhuis verklaart u dat u daar werd verweten Poolse te zijn, dat u op het matje

werd geroepen als u aankopen bij een Pools bedrijf deed en dat ze uw contract maar verlengden met

één maand (tot 1.06.2013 zoals blijkt uit het arbeidscontract dat u neerlegt, zie document 15) omdat ze

van u af wilden – volgens u vonden deze pesterijen plaats in opdracht van de politie omdat u had

deelgenomen aan betogingen en al opgepakt was geweest (CGVS p. 12-13).

Hieromtrent dient opgemerkt te worden dat u zich wel degelijk kon verantwoorden voor uw aankopen bij

Poolse bedrijven omdat zij kwaliteitsvolle producten leverden en u de regels en richtlijnen volgde –

zodoende konden uw bazen geen bezwaar hebben hiertegen (CGVS p. 13) – en blijkt uit uw werkboekje

dat u nauwelijks tien dagen na uw vertrek bij dit ziekenhuis (op 10 juni 2013) opnieuw werk vond, dit

keer bij Kapsh Telematik Service: opvallend genoeg voor uw specifieke geval, een Oostenrijks bedrijf

dat samenwerkte met de Wit-Russische overheid.

Op 6 maart 2014 werd in uw werkboekje geregistreerd dat u nog steeds werkzaam was voor dit bedrijf

(CGVS p. 3 + document 5).
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Welnu, gelet op dit specifieke professioneel parcours, kan dit wat uw werk betreft bezwaarlijk als

(systematische) vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie vanwege de Wit-Russische

overheden of het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

beschouwd worden.

Dit blijkt nog uit een aantal andere vaststellingen.

Zo verkreeg u op 31 oktober 2013 van de Wit-Russische autoriteiten nog probleemloos een

internationaal paspoort (CGVS p. 4 + document 2) en gebruikte u dit alsook uw vorige paspoort

meermaals om in de loop der jaren uw land te verlaten om op reis te gaan en terug binnen te komen

(o.a. naar Roemenië, Turkije, Duitsland, Tsjechië, Polen en Egypte), en zelfs om uw land te verlaten

voor de laatste keer in april 2014 (ook toen ondervond u geen problemen bij de identiteitscontrole op de

luchthaven van Minsk) (CGVS p. 4-5).

Indien er in uw hoofde effectief sprake zou zijn van vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie

of het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming vanwege de

Wit-Russische autoriteiten, is het ondenkbaar dat diezelfde autoriteiten u nog probleemloos een

paspoort zouden uitreiken en u überhaupt meermaals zouden toestaan om zonder enig probleem het

land te verlaten en weer binnen te komen.

Ook uw eigen gedrag ondermijnt uw nood aan internationale bescherming.

Zo verliet u in de loop der jaren wel meermaals uw land (om louter toeristische redenen), maar liet u na

om in één van deze andere landen een asielaanvraag in te dienen.

Indien u daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade zou

koesteren wegens problemen met de autoriteiten van uw land die volgens u sinds reeds 2005 aan de

gang waren (CGVS p. 5 e.v.), is het maar weinig aannemelijk dat u nog wachtte tot 2014 om effectief

internationale bescherming aan te vragen en tussendoor wel nog de tijd nam en de moeite deed om

meerdere toeristische trips in het buitenland te doen.

Bovendien verklaart u dat u nooit zelf het idee heeft gehad om te vertrekken uit uw land, maar dat het

uw vrienden waren die u op het idee brachten om te vertrekken (CGVS p. 19).

Gelet op voorgaande, dient concluderend gesteld dat u niet in aanmerking komt voor een

internationaal beschermingsstatuut zoals bepaald in de Conventie van Genève of voor het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

De documenten die u neerlegt veranderen hier niets aan.

Uw geboorteakte, uw paspoort, uw scheidingsakte en het attest van uw naamsverandering bevatten

louter informatie over uw identiteit en echtelijke status. Uw attest in verband met Tchernobyl geeft enkel

aan dat u als slachtoffer werd erkend van deze ramp.

Uw werkboekjes, het medisch attest, uw arbeidscontract met het ziekenhuis en de documenten in

verband met uw kapsalon (documenten 4, 5, 7-13, 18 & 19) werden reeds eerder besproken (zie

boven).

Ten slotte legt u ook een gerechtelijke convocatie neer waarbij u zich moest melden op 29 december

2010 in het kader van een zaak in verband met hooliganisme (document 16); u verklaart hierover dat u

veroordeeld werd tot een geldboete (die u ook betaalde) nadat u op 19 december 2010 was opgepakt

tijdens de protestbetogingen naar aanleiding van de presidentsverkiezingen (CGVS p. 9-10).

Vooreest dient opgemerkt te worden dat het stuk dat u neerlegt slechts een kopie betreft waardoor de

authenticiteit onmogelijk kan vastgesteld worden.

Daarnaast blijkt uit uw verklaringen dat er toen heel veel mensen aangehouden werden, dat dit niets te

maken had met uw eerdere problemen maar algemene arrestaties waren en dat ze het vooral gemunt

hadden op de leiders (van de demonstratie).

Uw paspoort dat daarbij werd ingehouden, kreeg u later terug (CGVS p. 9-10).

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

Verzoekster voert In haar verzoekschrift van 7 augustus 2014 (zie p. 2) een schending aan van de

zorgvuldigheidsplicht juncto de motiveringsplicht juncto artikel 1 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).

Volgens verzoekster houdt de beslissing van de commissaris-generaal onvoldoende rekening met alle

omstandigheden van de zaak.



RvV X - Pagina 6

Zij stelt: (zie p. 2) “de asielzoeker bezit de plicht de waarheid te vertellen en moet alle elementen in een

geloofwaardige en samenhangende verklaring naar voor brengen, vrij van fundamentele

tegenstrijdigheden. De bewijslast rust in beginsel op de asielzoeker zelf. Deze bewijslast gaat echter

niet zo ver dat de asielzoeker moet aantonen dat de gevreesde vervolging ook daadwerkelijk zal

plaatsvinden. Het bestaan van objectieve feiten die bewijzen dat er aanleiding is tot de redelijkerwijze te

verwachten vervolging volstaat”.

Zij laat met betrekking tot haar politiek profiel gelden dat haar politieke overtuiging en haar deelname

aan verschillende politieke acties niet worden ontkend door de commissaris-generaal.

Zij wijt haar beperkte kennis aan (zie p. 2) “de onzekerheid en constante veranderingen in het politieke

leven in Wit-Rusland”, waardoor het volgens haar onmogelijk is “volledige en duidelijke informatie over

dergelijke aangelegenheden te hebben, zelfs voor inlichtingendiensten zoals het CIA”.

Verzoekster verklaart (zie p. 2) “dat zij jaarlijks twee bijeenkomsten bijwoonde omdat deze

demonstraties verbonden waren met haar persoonlijke problemen met de autoriteiten, maar dit betekent

niet dat zij geen andere acties heeft bijgewoond”.

Zij verduidelijkt dat zij I.D. slechts aanhaalde (zie p. 2) “als voorbeeld van hoe mensen gediscrimineerd

worden op hun werk (hij werd ontslagen) en dat zij eenzelfde lot vreesde” en dat zij nooit verklaarde dat

hij een bondgenoot of dergelijke van haar was.

Zij legt uit dat zij tijdens haar verhoor op het Commissariaat-generaal (zie p. 3) “niet alle aspecten van

haar oppositie-activiteiten (heeft) verteld, maar enkel die specifieke aspecten die haar in problemen met

de autoriteiten brachten” en dat de commissaris-generaal hierover geen bijkomende vragen heeft

gesteld om haar kennis in dit verband te testen. Zij stelt dat er ook niet verder werd ingegaan op haar

kennis over de leider van de “Speak the Truth” campagne.

Volgens verzoekster werd haar verhaal (zie p. 3) “niet nauwkeurig en zonder voldoende aandacht

onderzocht”.

Zij legt uit dat de business card met bezwarende symbolen, in beslag werd genomen bij een inval van

de autoriteiten in haar kapsalon, wat zij naar zij beweert zou hebben uitgelegd tijdens haar verhoor.

Zij legt verder uit dat de invallen in het kapsalon duurden tot in 2010, dat deze invallen aanvankelijk

eerder chaotisch en onregelmatig waren tot er op 16 oktober 2009 een presidentieel decreet 510 “Over

verbetering van toezicht en controle” kwam en er in 2010 slechts twee geplande controles plaatsvonden

volgens een bepaalde checklist met het oog op het controleren van rechtspersonen. Zij stelt dat zij, in

december 2010 tijdens de presidentsverkiezingen, werd opgepakt en vervolgd, waarna een procedure

werd opgestart om haar zaak af te nemen, welke werd afgerond in juli 2011.

Aangaande de feiten van vlak vóór haar vertrek, stelt zij dat zij het adres en het nummer van het

kiesbureau niet kende omwille van (zie p. 3) “de specifieke situatie van straten en huizen in sommige

delen van Minsk waardoor het soms moeilijk te achterhalen is wat het juiste adres is van een bepaald

gebouw” en vermits zij “het gebouw perfect visueel kan lokaliseren”.

Verder is het volgens haar (zie p. 3) “perfect normaal” dat het medisch attest enkel de verwondingen

vermeldt en niet de omstandigheden waarin die zijn opgelopen; zij stelt dat het niet de taak is van de

medische instanties “om de plaats waar de verwondingen zijn opgelopen of de oorzaak ervan te

bepalen”.

Zij verklaart in haar verzoekschrift dat zij, op het moment dat zij werd meegenomen naar het

politiekantoor, nog niet kon weten of zij officieel beschuldigd was en of er een strafzaak tegen haar werd

opgestart, en dat zij dit slechts wist (zie p. 3) “na contacten met haar dochter die haar telefonisch

meedeelde dat naar verzoekster gezocht werd door de politie en dat zijzelf (de dochter) een verklaring

moest afleggen dat verzoekster momenteel in het buitenland is”.

Verzoekster vindt het ook niet verwonderlijk dat zij op 31 oktober 2013 nog een internationaal paspoort

verkreeg, omdat het internationale paspoort in Wit-Rusland hetzelfde is als het interne paspoort, en het

enige identiteitsdocument is en elke burger verplicht is in bezit te hebben.

Volgens verzoekster wijst het argument dienaangaande in de bestreden beslissing erop dat de

commissaris-generaal (zie p. 3) “niet op de hoogte is van de actuele situatie in Wit-Rusland en dat haar

dossier bijgevolg niet objectief en zorgvuldig behandeld is”.

Volgens haar wijzen haar bezoeken aan toeristische bestemmingen in het buiteland er enkel op (zie p.

4) “dat verzoekster altijd genoeg inkomen had om haar doelen te bereiken en dat zij niet om financiële of

economische redenen naar België is gekomen”.

Dit bewijst, aldus verzoekster, dat zij (zie p. 4) “altijd geprobeerd heeft haar problemen in Wit-Rusland

het hoofd te bieden en niet van plan was te vluchten”, maar dat de laatste gebeurtenissen, namelijk de

fysiek aanvallen op haar persoon door de autoriteiten, haar dwongen het land te verlaten.

Verzoekster benadrukt dat (zie p. 4) “het bestaan van bepaalde objectieve feiten bewezen is of minstens

niet ontkend wordt door verwerende partij: het bestaan van een bepaald politiek profiel in hoofde van
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verzoekster, de Poolse afkomst van verzoekster, de verwondingen opgelopen door verzoekster en het

feit dat zelfs low profiles problemen kunnen krijgen met de autoriteiten”.

Zij stelt dat voldoende blijkt dat haar verklaringen vrij zijn van fundamentele tegenstrijdigheden en dat de

commissaris-generaal (zie p. 4) “onvoldoende onderzoek (heeft) gevoerd m.b.t. de verklaringen van

verzoekster en onvoldoende kennis (heeft) van de huidige situatie in Wit-Rusland”.

Verzoekster vraagt aan de Raad de beslissing van de commissaris-generaal te hervormen en van haar

de vluchtelingenstatus te erkennen, haar minstens de subsidiaire beschermingsstatus, toe te kennen.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.2. Bewijslast

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

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

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

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

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

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

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

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

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

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

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

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

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

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

Genève, 1992, nr. 204).

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

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

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

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

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

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad hecht geen geloof aan het asielrelaas van verzoekster.

Vooreerst merkt de Raad op dat verzoekster, die beweerde sinds 2005 problemen te hebben gehad met

de autoriteiten van haar land van herkomst, in de loop der jaren haar land om louter toeristische

redenen meermaals verliet met haar eigen reispas -zo bezocht zij de laatste tien jaar onder meer

Egypte, Polen, Roemenië, Turkije, Israël en Duitsland- (zie het verhoorverslag van 2 juni 2014, p. 18),

maar naliet om in één van deze landen een asielaanvraag in te dienen.

De verklaring in het verzoekschrift dat deze reizen slechts aantonen dat verzoekster “altijd genoeg

inkomen had om haar doelen te bereiken en dat zij niet om financiële of economische redenen naar

België is gekomen”, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat verzoekster, ondanks haar beweerde

problemen met de autoriteiten sinds 2005, talrijke keren op legale en aldus controleerbare wijze naar

verschillende landen reisde, om op vakantie te gaan, en aldaar geen asiel aanvroeg, wat erop wijst dat

zij internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en relativeert als dusdanig de ernst van

de door haar geschetste vervolging.
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Waar zij in haar verzoekschrift aanvoert dat zij “altijd geprobeerd heeft haar problemen in Wit-Rusland

het hoofd te bieden en niet van plan was te vluchten”, maar dat de laatste gebeurtenissen haar

dwongen het land te verlaten, wijst de Raad op haar verklaringen dienaangaande op het

Commissariaat-generaal.

Gevraagd waarom zij uiteindelijk besloot te vluchten uit haar land van herkomst, antwoordde zij: “Ik zou

sowieso gekomen zijn voor vakantie. Maar wat de doorslag gaf is het feit dat ik hoopte dat ik klacht zou

kunnen indienden maar dat bleek niet zo te zijn” (zie het verhoorverslag, p. 19).

Gevraagd waarom zij niet eerder vertrok, gezien haar problemen reeds begonnen in 2005, antwoordde

verzoekster: “Ik heb nooit het idee gehad. Eerlijk gezegd waren het mijn vrienden die me op het idee

brachten om documenten te verzamelen en te vertrekken” (zie het verhoorverslag, p. 19).

Gevraagd om welke vrienden zij het heeft, antwoordde verzoekster: “Die van in België. Ik zei mijn

ouders en zus niet wat ik van plan was” (zie het verhoorverslag, p. 19).

Dergelijke verklaringen stroken geenszins met een gegronde vrees voor vervolging in haar land van

herkomst en doen bijgevolg ernstige twijfels rijzen over de significantie van haar vrees.

Dat verzoekster geen vrees dient te koesteren voor de autoriteiten in haar land van herkomst wordt

bevestigd door het feit dat zij op 31 oktober 2013 probleemloos een internationaal paspoort bekwam (zie

het verhoorverslag, p. 4).

De blote bewering in het verzoekschrift dat het internationale paspoort in Wit-Rusland hetzelfde is als

het interne paspoort, en dat dit het enige identiteitsdocument is en elke burger verplicht is dit te hebben,

doet geen afbreuk aan het feit dat zij zich, na jarenlange beweerde problemen met de autoriteiten, tot

diezelfde autoriteiten richtte om een paspoort aan te vragen en dit bovendien probleemloos “via de

gewone procedure” bekwam (zie het verhoorverslag, p. 4).

De geloofwaardigheid van de door verzoekster beweerde problemen worden verder ondergraven door

de vaststelling dat:

(i) verzoeksters politieke profiel eerder minimaal is en zich beperkte tot deelname aan twee jaarlijkse

bijeenkomsten van de oppositie waarvan zij officieel geen deel uitmaakte;

(ii) haar kennis over de partij waarmee zij zich linkt, “Belarus National Front”, erg beperkt bleek -zij liet

pamfletten drukken voor I.D. die voor BNF opkwam tijdens de lokale verkiezingen van 2014 maar zij wist

niet of hij zelf lid was van die partij (zie het verhoorverslag, p. 11) en zij kon niet met zekerheid

aangeven wie de betoging op 25 maart 2014 organiseerde- (zie het verhoorverslag, p. 19);

(iii) verzoekster, aangaande de bezoeken aan haar kapsalon, eerst verklaarde dat de symbolen op de

business card verboden zijn om dan later zelf te zeggen dat dit niet het geval is (zie het verhoorverslag,

p. 6, 8), bovendien geen begin van bewijs neerlegt aangaande het bewuste kaartje, hoewel zij van haar

kapsalon zelf wel een heel aantal documenten neerlegt, en tevens onduidelijke verklaringen aflegde

over wanneer de bezoeken zouden zijn voorgevallen (zie het verhoorverslag, p. 7, 9, 11,12);

(iv) verzoekster, wat betreft de feiten van vlak vóór haar vertrek, aanvankelijk verklaarde dat zij zeker

was dat er al een strafzaak tegen haar opgestart is (zie het verhoorverslag, p. 5), terwijl zij later aangaf

niet te weten of zij op dit moment officieel van iets beschuldigd wordt, noch of er een strafzaak tegen

haar is (zie het verhoorverslag, p. 20);

(v) verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij problemen kende op professioneel vlak die dermate

systematisch en ingrijpend waren dat fundamentele mensenrechten werden aangetast waardoor het

leven in haar land van herkomst ondraaglijk werd.

De Raad ziet niet in hoe “de onzekerheid en constante veranderingen in het politieke leven in Wit-

Rusland”, waardoor het volgens verzoekster in haar verzoekschrift onmogelijk is “volledige en duidelijke

informatie over dergelijke aangelegenheden te hebben, zelfs voor inlichtingendiensten zoals het CIA”,

ervoor zou zorgen dat verzoekster niet zou weten of I.D. -voor wie zij pamfletten drukte- zelf lid was van

die partij (zie het verhoorverslag, p. 11) en wie de betoging op 25 maart 2014 -die zij bijwoonde-

organiseerde (zie het verhoorverslag, p. 19).

Waar zij in haar verzoekschrift aangeeft dat “zij jaarlijks twee bijeenkomsten bijwoonde omdat deze

demonstraties verbonden waren met haar persoonlijke problemen met de autoriteiten, maar dit betekent

niet dat zij geen andere acties heeft bijgewoond”, dat zij I.D. slechts aanhaalde “als voorbeeld van hoe

mensen gediscrimineerd worden op hun werk (hij werd ontslagen) en dat zij eenzelfde lot vreesde”, dat

zij tijdens haar verhoor “niet alle aspecten van haar oppositie-activiteiten (heeft) verteld, maar enkel die

specifieke aspecten die haar in problemen met de autoriteiten brachten”, dat de commissaris-generaal

hierover geen bijkomende vragen heeft gesteld om haar kennis in dit verband te testen en dat er ook

niet verder werd ingegaan op haar kennis over de leider van de “Speak the Truth” campagne, benadrukt

de Raad dat de beslissing genomen werd op grond van de feitelijke elementen zoals die aan de

commissaris-generaal werden aangereikt door de asielzoekster zelf.
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De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust dan ook in beginsel op de asielzoeker

zelf; zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook de asielzoeker aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is.

Het komt bijgevolg in de eerste plaats aan verzoekster toe om aan de hand van een coherent relaas,

achtergrondkennis van haar leefwereld en voor haar relaas relevante elementen de waarachtigheid

ervan aannemelijk te maken.

Dat verzoekster nagelaten heeft “alle aspecten van haar oppositie-activiteiten” te vertellen, kan dan ook

enkel haarzelf verweten worden, temeer gezien zij tijdens haar verhoor uitgebreid ondervraagd werd

over haar asielproblemen, tevens gevraagd werd of zij alle elementen voor haar vertrek verteld heeft,

waarop zij bevestigend antwoordde (zie het verhoorverslag, p. 20), en bovendien op het einde van het

verhoor nog de kans kreeg bijkomende opmerkingen te maken, wat zij heeft nagelaten (zie het

verhoorverslag, p. 21).

De uitleg in het verzoekschrift dat juist de business card met bezwarende symbolen in beslag werd

genomen bij de inval van de autoriteiten in het kapsalon, wat verzoekster zou hebben uitgelegd tijdens

haar verhoor op het commissariaat-generaal, vindt geen weerslag in het administratief dossier, daar het

volgens haar verklaringen om visitekaartjes van haar kapsalon ging (zie het verhoorverslag, p. 6), waar

aldus meerdere exemplaren van zijn. Gevraagd of zij er zo een bijhad, antwoordde verzoekster

gewoonweg “Nee” (zie het verhoorverslag, p. 6).

De uitleg dat de bezoeken aan het kapsalon tot 2010 duurden, dat deze invallen aanvankelijk eerder

chaotisch en onregelmatig waren tot er op 16 oktober 2009 een presidentieel decreet 510 “Over

verbetering van toezicht en controle” kwam, dat er in 2010 slechts twee geplande controles

plaatsvonden volgens een bepaalde checklist met het oog op het controleren van rechtspersonen, dat

zij, in december 2010 tijdens de presidentsverkiezingen, werd opgepakt en vervolgd, waarna een

procedure werd gestart om haar zaak af te nemen, welke werd afgerond in juli 2011- doet geen afbreuk

aan de vaststelling dat verzoekster niet kon aangeven wanneer er voor het eerst een inval gebeurde,

noch aan haar verklaring dat de invallen voorvielen tot 2010 omdat haar kapsalon toen werd afgepakt,

hoewel zij anderzijds verklaarde dat haar kapsalon pas in juli 2011 werd afgenomen (zie het

verhoorverslag, p. 7, 9, 11-12).

Waar verzoekster in het verzoekschrift stelt dat zij, op het moment dat zij werd meegenomen naar het

politiekantoor, nog niet kon weten of zij officieel beschuldigd was en of er een strafzaak tegen haar werd

opgestart, en dat zij dit slechts wist “na contacten met haar dochter die haar telefonisch meedeelde dat

naar verzoekster gezocht werd door de politie en dat zijzelf (de dochter) een verklaring moest afleggen

dat verzoekster momenteel in het buitenland is”, stelt de Raad vast dat deze uitleg niet strookt met haar

verklaringen op het Commissariaat-generaal.

De Raad wijst erop dat verzoekster, gevraagd wat zij vreest bij een terugkeer naar haar land van

herkomst, verklaarde “Ik ben zeker dat er al een strafzaak is opgestart” (zie het verhoorverslag, p. 5),

doch op het einde van het gehoor beweerde niet te weten of er een strafzaak tegen haar loopt en of zij

officieel van iets beschuldigd wordt (zie het verhoorverslag, p. 20).

Dat verzoekster het in haar verzoekschrift “perfect normaal” acht dat het medisch attest enkel de

verwondingen vermeldt en niet de omstandigheden waarin die zijn opgelopen en stelt dat het niet de

taak is van de medische instanties “om de plaats waar de verwondingen zijn opgelopen of de oorzaak

ervan te bepalen”, bevestigt slechts dat uit het attest inderdaad niet blijkt onder welke omstandigheden

verzoekster de vermelde verwondingen zou hebben opgelopen.

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

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

12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

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

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

Een ongeloofwaardig relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoekster

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

voormelde wetsbepalingen.

Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij in

geval van een terugkeer naar haar 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.
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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 verzoekster 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 de vreemdelingenwet 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 zeventien december 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


