
RvV X - Pagina 1

nr. 136 761 van 21 januari 2015

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 9 september 2014

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

staatlozen van 5 augustus 2014.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 29 september 2014 met

refertenummer REGUL X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 20 november 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

7 januari 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. DE FEYTER loco advocaat S.

BUYSSE en van attaché S. DUPONT, 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 Russische origine. U werd geboren op 12 oktober 1983

in Zatobolsk (provincie Kostanay).

In 2006 behaalde u uw diploma en in 2008 uw Masterdiploma in de Scheikunde op de Staatsuniversiteit

van Kostanay (provincie Kostanay).

Nog in 2006 ging u officieel aan de slag als docente Scheikunde op het Landbouwcollege in Zatobolsk.

Nadat op het einde van het schooljaar 2012 de post van vicedirecteur vrijkwam en deze niet aan u maar

aan een andere docente op het college werd gegeven, waardoor u meende dat u op dit college geen
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carrière zou kunnen uitbouwen, en u het gevoel had dat u er gediscrimineerd werd omwille van uw

Russische etnische origine, diende u uw ontslag in.

Begin juli 2012 verhuisde u vervolgens naar een huurappartement in Almaty (provincie Almaty), om er

een carrière als leerkracht uit te bouwen. Diezelfde maand ging u er onofficieel aan de slag bij de

inschrijvingscommissie op het polytechnische college, waar u twee maanden de inschrijvingen voor het

volgende schooljaar verwerkte.

Eind juli 2012 merkte u op dat u in het oog werd gehouden door een Kazachse man. Nadien begon

u dreigtelefoons te ontvangen van een onbekende man die beledigend stelde dat er geen plaats is

voor etnische Russen als u en u dient te verdwijnen. U ontving tevens brieven van onbekenden

met bedreigingen van dezelfde aard.

Ergens in augustus werd u door twee onbekende Kazachse mannen tegengehouden op straat en

verbaal beledigd omwille van uw Russische etnische origine. Ze deelden u mee dat u diende te

verdwijnen omdat etnische Russen als u hun werkplaatsen zouden innemen.

U ging in dit verband naar de politie. Deze weigerde echter een klacht te registreren omdat er geen

misdaad tegen u begaan werd.

Midden september 2012 werd u na een wandeling onderweg naar huis door dezelfde twee mannen

benaderd, waarna ze u vastgegrepen en uw spullen afnamen en ermee dreigden dat indien u niet zou

verdwijnen er ergere dingen zouden volgen. Ze gaven u nog één maand bedenktijd.

U bleef ondertussen ook steeds dreigtelefoons en –brieven van uw belagers ontvangen.

U ging hierop opnieuw naar de politie, waar u opnieuw te horen kreeg dat geen misdaad werd begaan.

Op 29 oktober 2012 om 18u40, toen u op weg was naar uw woonst, werd u nabij uw woonst

aangevallen door dezelfde twee mannen die u eerder hadden belaagd in het gezelschap van een derde

man van Kazachse origine.

U werd door hen vastgehouden, geslagen en één van hen verminkte uw geslachtsdeel.

Doordat een blaffende, loslopende hond naderde, wist u van uw belagers te ontsnappen.

U begaf zich naar het ziekenhuis, waar u eerste hulp werd toegediend en een medische expertise werd

uitgevoerd. U vertelde er echter niets over het feit dat uw belagers u ook verminkt hadden.

Op 30 oktober 2012 diende u een klacht in bij de regionale politie waarbij u ook de medische expertise

overhandigde. Dit keer werd uw klacht wel geregistreerd en werd een strafzaak opgestart.

Midden november 2012 ontving u vervolgens nog een dreigbrief van uw belagers waaruit u kon

opmaken dat zij op de hoogte waren van het feit dat u een klacht had ingediend en ze beweerden dat zij

hadden betaald opdat ze niet vervolgd zouden worden in dit verband.

Op 14 januari 2013 diende u bij de politie langs te gaan, waar u een attest ontving van het 1 feit dat de

strafzaak die ze naar aanleiding van uw klacht hadden opgestart, geschorst werd op basis van artikel 50

punt 1 paragraaf 2 van het wetboek van strafvordering van de Republiek Kazachstan,

een opsporingszaak werd geopend, teneinde de betrokken daders te vinden en aan te houden.

Eind februari 2013 werd u nog door één van uw belagers in het appartementsgebouw waar u woonde,

aangevallen met een zuur, opdat u hun bevel zou opvolgen en zou verdwijnen.

U zag geen uitweg meer en besloot het land uit te vluchten.

Op 21 maart 2013 reisde u met uw Kazachse paspoort en Schengenvisum van Kazachtsan via

Finland naar België, waar u op 22 maart 2013 aankwam.

Op 25 maart 2013 diende u vervolgens uw asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties.

De dag voor het indienen van uw asielaanvraag werd uw Kazachs paspoort alsook andere documenten

uit uw tas gestolen.

Na uw vertrek werden uw ouders die nog in uw vroegere woonplaats, het dorp Zarechnoye

(regio Kostanay, provincie Kostanay), wonen een aantal keer opgebeld door onbekende mannen die op

zoek waren naar u en ermee dreigden u om te brengen als ze u zouden aantreffen.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: uw Kazachse

identiteitskaart, rijbewijs en geboorteakte, uw diploma’s, uw werkboekje, een attest d.d. 14.01.2013 van

de regionale politie van het Almalinskiy district in Almaty aangaande uw aangifte van het incident van

29.10.2012, uw vliegtickets, een Belgisch medisch attest van de gynaecologische ingreep die u hier

onderging, drie afsprakenkaartjes van uw consultaties bij het Centrum voor Geestelijke

Gezondheidszorg, een visitekaartje van de Belgische vereniging GAMS (Groupe pour l’Abolition des

Mutilations Sexuelles) en internetinformatie over de algemene situatie van minderheden in Kazachstan

en in het bijzonder van de etnisch Russische minderheid.

B. Motivering

Uit uw verklaring blijkt dat u uw land van herkomst hebt verlaten omdat u in Almaty, waar u zich in

juli 2012 had gevestigd om er een nieuwe job als leerkracht te vinden, belaagd werd door onbekenden

van Kazachse origine omwille van uw Russische etnische origine.

U bent er echter niet in geslaagd uw asielrelaas aannemelijk te maken.
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Vooreerst kon u niet aannemelijk maken dat u effectief naar Almaty bent verhuisd en er hebt gewerkt.

Zo kon u geen enkel begin van bewijs neerleggen van uw verblijf van maar liefst 10 maanden in de

stad Almaty.

U verklaarde weliswaar dat u er niet gedomicilieerd was, er geen huurcontract had en er in het zwart

werkte (CGVS, p. 3-4, 9).

Dit neemt niet weg dat u redelijkerwijze over andere stukken moet kunnen beschikken die uw verblijf in

Almaty kunnen staven, zoals bijvoorbeeld bankuittreksels, facturen of rekeningen.

Daarenboven bleef u op sommige vlakken onaannemelijk vaag aangaande uw verblijf in Almaty en uw

werk aldaar.

Zo wist u niet in welk district het appartement dat u er huurde gelegen was en kon u buiten het kruispunt

waar het appartement gelegen was verder geen omliggende straten benoemen.

Uw uitleg dat u het appartement zelden verliet (CGVS, p. 4, 17) overtuigt niet, aangezien kan worden

aangenomen dat u zich toch diende te verplaatsen om zich naar uw werkplaats of winkels te begeven,

zoals u zelf ook verklaarde (CGVS, p. 9, 20), te meer aangezien u er toch zo een 10 maanden hebt

gewoond.

Voorts herinnerde u zich de volledige naam niet van de eigenares van het appartement dat u in Almaty

huurde en aan wie u elke maand de huur overhandigde. Uiteindelijk herinnerde u zich slechts haar

voornaam (CGVS, p. 4).

Daarnaast herinnerde u zich de naam niet van de persoon door wie u werd aangenomen en die de

inschrijvingscommissie op het polytechnische college in Almaty leidde, waar u in juli en augustus

inschrijvingen verwerkte.

U herinnerde zich evenmin de naam van de directeur van dit college.

U herinnerde zich verder ook niet, buiten de richting boekhouden, in welke andere specifieke

opleidingen het college voorzag (CGVS, p. 10).

Bovendien werd een tegenstrijdigheid opgemerkt tussen uw verklaringen op de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) en uw verklaringen tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal

aangaande de inhoud van uw job in Almaty.

Zo verklaarde u op de DVZ nog dat u begin juli 2012 naar Almaty verhuisde, waar u immers reeds in

dezelfde sector werk had gevonden, namelijk als docent scheikunde in een college (DVZ, Vragenlijst,

vraag 3.5).

Op het Commissariaat-generaal verklaarde u daarentegen dan weer dat u er enkel werd aangenomen

om tijdens de zomer bij de inschrijvingscommissie te werken, en er geen job als docente verworven

had.

Bovendien herinnerde u zich niet op welke website u de vacature had aangetroffen van uw job bij

de inschrijvingscommissie (CGVS, p. 9).

Voorts zij opgemerkt dat het weinig logisch is dat u, die zes jaar lang een stabiele en officiële job had

in uw woonplaats in Zatobolsk als docente scheikunde, uw werkplaats zou hebben verlaten om

vervolgens in een andere stad, waar u niemand kende, in het zwart aan de slag te gaan bij

een inschrijvingscommissie op een college, en dit voor slechts twee maanden, net te meer aangezien

u verklaarde dat u uw vorige werkplaats verliet omdat u onder meer meende dat u er geen carrière

zou kunnen uitbouwen nadat u de post van vicedirecteur niet werd toegekend (DVZ, verklaring, vraag

3.5; CGVS, p. 5-6, 9-10, 18).

Tevens werd opgemerkt dat in uw werkboekje bij de handgeschreven aantekening van uw ontslag

van 30 juni 2012 op het Landbouwcollege in Zatobolks, in tegenstelling tot de andere

handgeschreven aantekeningen van uw aanwerving op 1 september 2006 en uw promotie op 2 juli 2007

aldaar, geen bijhorende stempel van de werkgever geplaatst werd.

Bijgevolg ontstaat het vermoeden dat u deze aantekening van uw ontslag zelf in uw werkboekje – dat u

opmerkelijk genoeg niet, zoals in het geval van uw diploma’s, van meet af aan ter ondersteuning van uw

asielaanvraag, maar pas op verzoek van het Commissariaat-generaal, hebt neergelegd – hebt

aangebracht/laten aanbrengen.

Bovenstaande argumenten ondermijnen dan ook de geloofwaardigheid van uw beweerde verblijf

in Almaty van begin juli 2012 tot maart 2013 en uw werk op de inschrijvingscommissie aldaar, en

bijgevolg ook de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen problemen met onbekenden die u in

Almaty zou hebben gekend.

De geloofwaardigheid van de door u ingeroepen problemen met onbekenden wordt trouwens nog

verder ondermijnd door volgende vaststellingen.

Zo werd vastgesteld dat uw verklaringen niet geheel in overeenstemming kunnen worden gebracht

met het door u neergelegde attest van de regionale politie van het Almalinskiy district in Almaty, dat

u verkreeg in januari 2013 in verband met uw klacht van 30 oktober 2012 tegen de drie

onbekende Kazachse mannen die u de dag voordien hadden aangevallen (CGVS, p. 13-15).
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U verklaarde dat naar aanleiding van het strafonderzoek volgend op uw klacht immers geen potentiële

verdachten werden geïdentificeerd of iemand als verdachte op het spoor werd gekomen (CGVS, p. 13-

14).

In het door u neergelegde attest van de regionale politie van het Almalinskiy district in Almaty wordt

echter vermeld dat de strafzaak die naar aanleiding van uw klacht werd opgestart, werd geschorst op

grond van artikel 50 punt 1 paragraaf 2 van het wetboek van strafvordering van de Republiek

Kazachstan.

Dit wetsonderdeel bepaalt dat strafprocedures geschorst kunnen worden wanneer de

verdachten ontsnapten van het onderzoek of de rechtbank of hun verblijfplaats om andere redenen niet

gekend is.

Het attest vermeldt verder dat een opsporingszaak ten aanzien van de verdachten werd

opgericht, alsook een onderzoeksgroep die zich bezighoudt met allerlei opsporingsmaatregelingen en

handelingen gericht op het vinden en het aanhouden van de betrokken daders.

Hieruit kan, in tegenstelling tot wat u verklaarde, worden afgeleid dat de identiteit van uw belagers wel

degelijk gekend was door de politie die uw klacht behandelde. Uit het door u neergelegde attest blijkt

immers dat enkel de verblijfplaats van uw belagers ongekend was, doch niet hun identiteit.

Het is geenszins aannemelijk dat u hier niet van op de hoogte zou zijn geweest en daarentegen aangaf

dat de politie die uw klacht behandelde geen potentiële verdachten had geïdentificeerd (CGVS, p. 14).

U verklaarde weliswaar dat u uit de woorden van uw belagers zelf kon opmaken dat zij naar aanleiding

van uw klacht benaderd werden door de politie, en dus geïdentificeerd werden (CGVS, p. 14-15, 18-19).

Het blijft echter onaannemelijk dat de politie u hier dan niet over zou hebben ingelicht of zou voorhouden

dat zij geen potentiële verdachten geïdentificeerd had, terwijl zij tegelijk uitdrukkelijk in haar attest aan u

meedeelt dat de potentiële daders gekend zijn, doch hun verblijfplaats niet en in dit verband een

opsporingszaak werd opgestart.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas onderuit gehaald.

Aangaande het door u neergelegde attest van de regionale politie van het Almalinskiy district in

Almaty, zij verder opgemerkt dat uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en

waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratieve dossier, blijkt dat gezien de wijdverspreide

corruptie in uw land documenten tegen betaling gemakkelijk te verkrijgen zijn.

Bijgevolg is de bewijswaarde van dit document bijzonder relatief en is dit op zich niet van dien aard om

afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas.

Bovendien zij opgemerkt dat het merkwaardig is dat u wel dit attest van de politie zou hebben

meegekregen doch geen bewijs van de registratie van uw klacht hebt of een officieel schrijven hebt

gekregen aangaande het openen van de in het attest vermelde strafzaak (CGVS, p. 14).

Ten slotte slaagde u er evenmin in een attest neer te leggen van de medische expertise die u onderging

ten gevolge van het incident van 29 oktober 2012 toen u door uw belagers werd aangevallen en

verminkt.

U zou de medische expertise op 30 oktober 2012 aan de politie hebben afgegeven toen u er een klacht

indiende en geen kopieën hebben genomen.

Het is echter weinig aannemelijk dat u in de door u omschreven omstandigheden, bij het voorbereiden

van uw vlucht uit uw herkomstland, niet getracht hebt een extra kopie van het ziekenhuis te bekomen of

aan de politie te vragen (CGVS, p. 15, 21), te meer aangezien u er wel aan dacht het attest dat u van de

politie in verband met uw klacht verkreeg, neer te leggen ter staving van uw beroep op internationale

bescherming.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder aangetast.

Voorts werden enkele van uw verklaringen onaannemelijk vaag bevonden en werd een

tegenstrijdigheid tussen uw opeenvolgende verklaringen opgemerkt die raken aan de kern van de door

u ingeroepen vervolgingsfeiten naar aanleiding waarvan u uw land van herkomst zou zijn ontvlucht.

Zo wist u zelfs niet bij benadering wanneer in augustus 2012 u door twee Kazachse mannen op straat

werd tegengehouden waarbij u door hen werd beledigd en ze eisten dat u zou verdwijnen, nadat u reeds

gelijkaardige dreigtelefoons en –brieven had ontvangen, en naar aanleiding waarvan u zich naar de

politie begaf die echter een klacht weigerde te registreren omdat zij oordeelde dat geen misdaad

begaan werd (CGVS, p. 16-17).

Daarnaast is het uiterst opmerkelijk dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken geen enkele melding

maakte van het feit dat u zich zowel in augustus 2012, toen u door uw belagers op straat

werd tegengehouden en verbaal werd beledigd, als in september 2012, toen uw belagers uw spullen

van u hadden gestolen, naar de politie begaf omdat u klacht wilde indienen, maar toen telkens

geweigerd werd een klacht te registreren omdat de politie oordeelde dat er geen misdaad werd begaan

en zij u hierbij nog uitlachten ook.

Op de DVZ vermeldde u daarentegen enkel het feit dat u op 30 oktober 2012 een klacht indiende, die

wel door de politie geregistreerd werd (CGVS, p. 17; DVZ, vragenlijst, vraag 3.5).
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Aangaande het incident van september 2012 toen uw belagers u op straat tegenhielden,

beledigden, vastgrepen en uw spullen afnamen, vervolgens, verklaarde u op de DVZ dat dit gebeurde

toen u onderweg was van uw werk naar huis (DVZ, vragenlijst, vraag 3.5).

Tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal echter stelde u dat dit gebeurde toen u op weg was

naar uw woonst na een wandeling.

Nadien verklaarde u dan weer dat dit gebeurde toen u op weg was naar uw woonst nadat u naar de

winkel was geweest en zei zelfs dat u op dat moment al niet meer werkte (CGVS, p. 17, 20).

Toen u op uw eerdere verklaring op de DVZ werd gewezen, ontkende u dit en stelde u dat de tolk u

toen fout had begrepen (CGVS, p. 20).

Deze uitleg is echter niet afdoende, te meer aangezien uw verklaringen u op de DVZ nog in het

Russisch werden voorgelezen, hetgeen u ook beaamde (CGVS, p. 20), waarna u ze ter bevestiging

hebt ondertekend.

Ten slotte kon u niet bij benadering zeggen hoeveel dreigbrieven u van uw belagers ontvangen had en u

slaagde er bovendien niet in enig begin van bewijs van deze brieven neer te leggen.

U stelde hieromtrent dat u de dreigbrieven steeds verscheurde en weggooide.

Het is echter uiterst opmerkelijk dat u, gezien u uw situatie tot drie keer toe aankaartte bij de politie en

steeds dreigbrieven bleef ontvangen, hier geen enkele van zou hebben bijgehouden (CGVS, p. 22).

Daar deze elementen de kern van uw asielrelaas raken, kan redelijkerwijze van u worden verwacht dat

u hieromtrent gedetailleerde en consistente informatie kon verschaffen, wat in casu niet het geval was.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder onderuit gehaald.

Verder verklaarde u dat uw belagers vermoedelijk uw telefoonnummer te weten waren gekomen,

omdat u geregistreerd stond op de sociale netwerksite ‘Facebook’ waarbij ook openbaar uw

telefoonnummer vermeld werd.

Omwille van de dreigtelefoons veranderde u wel twee keer van telefoonnummer, maar uw belagers

konden telkens uw nieuwe telefoonnummers achterhalen.

U verklaarde dat zij dit misschien telkens konden achterhalen omdat u bij het nemen van een nieuw

telefoonnummer ook telkens het geregistreerde telefoonnummer op uw Facebookpagina aanpaste.

U stelde dat u hier toen niet verder bij nadacht.

Pas in februari 2013 zou u al uw gegevens hebben verwijderd (CGVS, p. 21).

Het is echter uiterst merkwaardig dat u, wanneer u tot twee keer toe uw telefoonnummer veranderde

teneinde de dreigtelefoons van uw belagers te vermijden, dit dan ook zelf nog gaat veranderen op uw,

luidens u openbare facebookpagina, zonder er verder bij na te denken dat u hiermee uw nieuw

telefoonnummer aan iedereen, en bijgevolg ook uw belagers, kenbaar maakte.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder ondermijnd.

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat u verklaarde dat u op uw werkplaats op het Landbouwcollege

in Zatobolsk het gevoel kreeg dat u als etnisch Russische gediscrimineerd werd. Zo meende u dat u

de post van vicedirecteur niet werd toegekend omwille van uw Russische etnische origine.

Uit uw verklaringen bleek echter dat u dit niet rechtsreeks van de directeur, die u in 2006 persoonlijk

had aangenomen, had vernomen, en de persoon die deze post verliet luidens u bovendien zelf een

etnisch Russische of Oekraïense was (CGVS, p. 5, 8).

U stelde verder dat de docenten die op dit college werkten verplicht werden bepaalde kranten te kopen

en straten buiten het college te vegen.

U verklaarde hieromtrent echter dat al de docenten hiertoe verplicht werden (CGVS, p. 5).

Bijgevolg kan niet worden gesteld dat u op uw werkplaats taken moest uitvoeren die misschien niet tot

uw takenpakket behoorden louter omwille van uw etnische Russische origine.

Voorts verklaarde u dat sommige ouders van uw studenten u hadden benaderd omdat ze meenden dat

u hun kinderen lage cijfers gaf omwille van hun Kazachse etnische origine, hetgeen u rechtzette door

hen het puntenboek te tonen.

Ten slotte maanden uw collega’s op het Landbouwcollege u aan de Kazachse taal te leren, hoewel het

onderwijs binnen het college in de Russische taal werd gegeven (CGVS, p. 6).

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

administratieve dossier werd toegevoegd, 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) en in

het algemene maatschappelijke leven.

De VN-expert voor minderheidsaangelegenheden merkt op dat de Kazachse overheid ook inspanningen

doet op het vlak van onderwijsbeleid ten aanzien van minderheidsgroepen. Etnische spanningen of

nationalistisch geïnspireerd geweld tegen minderheden zijn zeldzaam en sporadisch en wijzen niet op

een groot risico op aanhoudend etnisch geweld in Kazachstan.

In de beschikbare rapporten wordt verder geen melding gemaakt van andere problemen voor etnische

minderheden in het algemeen, of voor etnische Russen in het bijzonder.
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Hoewel het mogelijk is dat etnische minderheden in Kazachstan te maken krijgen met bepaalde

opmerkingen, zoals de door u beschreven opmerkingen van uw collega’s en sommige ouders van

studenten, meent het Commissariaat-generaal dat deze situatie, niet kan worden beschouwd als

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of als ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming.

Uit hetgeen hieraan vooraf gaat, blijkt dat ten aanzien van u geen gegronde vrees in de zin van

de vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die

erop zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals beschreven in de definitie van de subsidiaire bescherming.

De overige door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten kunnen

bovenstaande conclusie niet wijzigen.

Uw Kazachse identiteitskaart, rijbewijs en geboorteakte, uw diploma’s en uw vliegtickets bevatten louter

informatie aangaande uw identiteit, opleiding en reisroute, die door mij niet betwist wordt.

Het Belgische medische attest van de gynaecologische ingreep die u hier onderging, biedt verder geen

uitsluitsel over de precieze aandoening, laat staan de precieze oorzaak van deze aandoening naar

aanleiding waarvan deze ingreep noodzakelijk was. Bijgevolg kan dit attest de door u ingeroepen

vervolgingsfeiten niet ondersteunen.

De drie afsprakenkaartjes van uw consultaties bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

bevatten louter informaties over een psychotherapeutische behandeling die u in België hebt opgestart,

maar bieden verder geen uitsluitsel over de precieze oorzaken of omstandigheden naar aanleiding

waarvan u deze hulp hebt gezocht.

Het visitekaartje van de Belgische vereniging GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles)

bevat louter contactgegevens van deze organisatie, doch toont dit verder niet aan dat u bij deze

organisatie betrokken bent, laat staan omwille van welke precieze reden u met deze organisatie in

contact zou zijn gekomen.

De internetinformatie over de algemene situatie van minderheden in Kazachstan en in het bijzonder van

de etnisch Russische minderheid wordt evenmin betwist. Deze stukken bevatten echter geen informatie

over de door u ingeroepen vervolgingsfeiten die betrekking hebben op uw persoon.

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 9 september 2014 een schending aan van artikel 1, A (2)

van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28

juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag), een schending van

artikel 15, sub c) en artikel 2, sub e) van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake

minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of

als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende

bescherming (hierna: Kwalificatierichtlijn), een schending van de artikelen 48/2, 48/3 en 62 van de wet

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), een schending van de artikelen 2 en 3 van

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, een

schending van de materiële motiveringsplicht, van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van

behoorlijk bestuur, meer specifiek de rechten van verdediging en de zorgvuldigheidsverplichting, een

schending van de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de

wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM).

Zij roept ook een manifeste beoordelingsfout in.

Verzoekster laat gelden dat haar leven in gevaar is in haar land van herkomst en dat (zie het

verzoekschrift, p. 8) zij niet enkel vanuit haar “uitgebreide persoonlijke ervaring” spreekt, maar dat ook

uit de hedendaagse situatie blijkt dat er in haar land van herkomst nog steeds ernstige misbruiken

bestaan.

Met betrekking tot de bestreden beslissing, laat verzoekster gelden (zie p. 4) :

“1. Ik heb in de Alchemie sinds midden juli 2012 tot Maart 2013. Dat is 8 maanden, 10 maanden,

volgens Commissaris Mevrouw Eva Vissers.
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2. Commissaris Mevrouw Eva Vissers benadrukt dat ik geen documenten ter bevestiging van mijn

verblijf in Almaty heb. Dat is geen reden voor weigering. Ik woonde in Almaty, zonder registratie, die is

mogelijk in alle landen, zelfs in België.

3. Commissaris Mevrouw Eva Vissers benadrukt dat ik alleen de naam van de eigenaar van het

appartement wist. Dat is ook geen reden voor een negatief antwoord. Voor het verwijderen van de

behuizing zonder contract,is de naam van de gastvrouw niet verplicht. Als het geld persoonlijk werd

overhandigd door de eigenaar, die komt een keer per maand. De schuld is haalbaar. Dat is ook zo in

België.

4. Commissaris Mevrouw Eva Vissers zegt dat ik gewerkt heb in de educatieve sector, zoals ik al zei.

Dat blijkt weer eens niet de bevoegdheid van de Commissaris in deze zaak, zoals in Kazachstan,

opnames officieren, ook zijn de werknemers in de sector onderwijs. Daarom, was mijn relaas wel

correct.

5. Commissaris Mevrouw Eva Vissers benadrukt dat ik de naam van de Directeur van het College in

Almaty niet weet, en de specialiteit van het College. Ik herhaal dat ik niet officieel werkte, de achternaam

en het beroep kennen was niet nodig.

6. Commissaris Mevrouw Eva Vissers zegt dat het niet logisch om te werken 6 jaar op officiële wijze,

een goede carrière te hebben en dan te verhuizen naar een andere plaats. De logicahier zou afwezig

zijn het dient onderstreept dat ik moest stoppen met zijn carrière vanwege de constante vernedering op

een nationale basis.

7. Commissaris Mevrouw Eva Vissers merkt op dat het ontslag van 30 juni 2012, in het werkboekje

geen stempel en de handtekening van een ander (zou)prijkt(en). Nogmaals een bewijs dat de

Commissaris totaal het relaas verkeerd inschat. Bij ontslag dient een zegel niet gezet.

8. Commissaris Mevrouw Eva Vissers zegt dat het attest dat ik voorlegde ingaat tegen mijn eigen

verklaringen, De attesten uit mijn land gaan volgens het CGVS gepaard met corruptie en de certificering

kan worden gekocht bij de politie. Correcte attestering is soms ver te zoeken Het attest dan gebruiken

om u in staat om te beslissen over het lot van andere mensen is onjuist, en het heeft geen recht tot het

maken van conclusies zonder enig bewijs, maar alleen op bepaalde veronderstellingen. Volgens artikel

58/6 moet worden bewezen worden dat het document niet echt is, terwijl niet bewezen is, dat ik de

waarheid niet vertel.

9. Commissaris Mevrouw Eva Vissers zegt dat het niet logisch dat ik nog niet een kopie heb van de

medische verklaring voordat ik naar de politie ging. Maar op 30 oktober 2012 was niet van plan om asiel

te zoeken in een ander land, dus het afschrift van de medische verklaring, was niet nodig.

10. Commissaris Mevrouw Eva Vissers benadrukt dat ik niet de exacte datum in augustus 2012 ik op

straat werd aangesproken door 2 mannen van kazachse nationaliteit. Dit is te wijten aan het feit dat ik in

een staat van shock was en leefde in een staat van paniek, ik was in een depressieve toestand.

11. Commissaris Mevrouw Eva Vissers benadrukt dat ik niet het exacte aantal ontvangen dreigbrieven

herinnerde en bewaarde. Deze brieven veroorzakten in mij angst en afschuw, dus ik onmiddellijk

vernietigd. De politie aangrijpen heeft geen zin. Aan dergelijke gevallen in Kazachstan zal men geen

aandacht besteden.

12. Er is een probleem ivm de tolk. De vertaler was onbeschoft en onbeleefd. Ik denk dat ik niet een

exacte vertaling kreeg. Dit is een fout van de vertaler.

13. Commissaris Mevrouw Eva Vissers legt de nadruk op dat mijn blessure (zie medisch attest) kon

worden verkregen door een andere oorzaak dan als vermeld in mijn interview. Maar het is slechts

veronderstellingen. Volgens artikel 58/6 moet worden bewezen dat het document is niet echt, terwijl niet

bewezen is, is dat ik de waarheid niet vertel.

14. In de organisatie GAMS heb ik psychologische hulp ontvangen, hoever gaat het CGVS?

Uit het bovenstaande volgt dat de weigering niet gerechtvaardigd was en is automatisch negatief werd

gegeven, als de meerderheid van de mensen in het huidige asielklimaat. Dit is niet ernstig meer.

Ik was lid van de kiescommissie van 2007 tot 2012. Ik wil met de Rechter persoonlijk praten op de

zitting.” (sic)”

Zij wijst er ook op dat de Raad over volheid van rechtsmacht beschikt, dat zij “een omstandig relaas”

heeft gegeven en aldus heeft (zie p. 6) “voldaan aan de bewijslast”.

Aangaande (zie p. 6) “de standaard motivatie over de situatie” (sic) wijst verzoekster op rechtspraak van

het Hof van Justitie waaruit volgens haar blijkt dat het niet noodzakelijk is dat een persoon die om

subsidiaire bescherming vraagt, aantoont dat hij specifiek wordt geviseerd om redenen die te maken

hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, opdat er sprake is van een ernstige en individuele

bedreiging jegens die persoon.
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Verzoekster hekelt het feit dat (zie p. 8) “enkel een algemene stijlformule” wordt opgenomen in de

bestreden beslissing aangaande de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Volgens

verzoekster wordt aldus niet afdoende gemotiveerd waarom de subsidiaire bescherming niet kan

verleend worden.

Zij verwijst dienaangaande naar (zie p. 7) “recente Mensenrechtenrapporten van algemene bekendheid

en in een toegankelijke taal voor juristen”.

Zij stelt dat de Raad “in volheid van rechtsmacht” moet oordelen en aldus ook de artikelen 2 en 3 EVRM

te onderzoeken.

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

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

ondergeschikte orde vraagt zij de bestreden beslissing te vernietigen en aan de commissaris-generaal

bijkomende onderzoeksdaden te bevelen.

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, gezien:

(i) verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij naar Almaty verhuisd is en er heeft gewerkt, gelet op haar

vage, tegenstrijdige en onaannemelijke verklaringen hieromtrent (zie het verhoorverslag van 19 maart

2014, p. 3-6, 9-10, 17-18, 20; zie vragenlijst DVZ, vraag 3.5) en gelet op het feit dat in haar werkboekje

bij de handgeschreven aantekening van haar ontslag van 30 juni 2012 op het Landbouwcollege in

Zatobolks, in tegenstelling tot de andere handgeschreven aantekeningen van haar aanwerving op 1

september 2006 en haar promotie op 2 juli 2007 aldaar, geen bijhorende stempel van de werkgever

geplaatst werd;
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(ii) verzoeksters verklaringen niet overeenstemmen met het door haar neergelegde attest van de

regionale politie van het Almalinskiy district in Almaty (zie het verhoorverslag, p. 13-15, 18-19), temeer

gelet op de informatie in het administratief dossier, toegevoegd door de commissaris-generaal, waaruit

blijkt dat omwille de wijdverspreide corruptie in haar land documenten tegen betaling gemakkelijk te

verkrijgen zijn en gelet op het feit dat verzoekster dit attest van de politie wél zou hebben meegekregen

doch geen bewijs van de registratie van haar klacht heeft of een officieel schrijven heeft gekregen

aangaande het openen van de in het attest vermelde strafzaak (zie het verhoorverslag, p. 14);

(iii) verzoekster geen attest van de medische expertise die zij onderging ten gevolge van het incident

van 29 oktober 2012 heeft neergelegd (zie het verhoorverslag, p. 15, 21);

(iv) verzoeksters vage en tegenstrijdige verklaringen over de beweerde problemen die zij zou hebben

gekend in Almaty (zie het verhoorverslag, p. 16-17, 20, 22; zie vragenlijst DVZ, vraag 3.5);

(v) verzoekster verklaarde dat haar belagers vermoedelijk haar telefoonnummer telkens te weten waren

gekomen omdat dit openbaar vermeld werd op Facebook, verzoekster bij het krijgen van een nieuw

telefoonnummer het geregistreerde telefoonnummer steeds op haar Facebookpagina aanpaste -wat

ongeloofwaardig is- en zij pas in februari 2013 haar gegevens zou hebben verwijderd (zie het

verhoorverslag, p. 21);

(vi) verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij op haar werkplaats op het Landbouwcollege in Zatobolsk

als etnisch Russische gediscrimineerd werd (zie het verhoorverslag, p. 5-6, 8) en uit de informatie, door

de commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt dat het weliswaar mogelijk is

dat etnische minderheden in Kazachstan te maken krijgen met bepaalde opmerkingen, doch dat deze

situatie niet kan worden beschouwd als vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag of als ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming;

(vii) de door verzoekster op het Commissariaat-generaal neergelegde documenten haar

geloofwaardigheid niet kunnen herstellen.

De blote post-factum beweringen van verzoekster in haar verzoekschrift dat “ik geen documenten ter

bevestiging van mijn verblijf in Almaty heb” omdat “ik woonde in Almaty, zonder registratie”, dat zij de

volledige naam van de eigenares van haar appartement niet kende omdat “voor het verwijderen van de

behuizing zonder contract, is de naam van de gastvrouw niet verplicht. Als het geld persoonlijk werd

overhandigd door de eigenaar, die komt een keer per maand. De schuld is haalbaar.” (sic) en dat “ik de

naam van de Directeur van het College in Almaty niet weet, en de specialiteit van het College” omdat “ik

niet officieel werkte, de achternaam en het beroep kennen was niet nodig”, kunnen haar talrijke

onwetendheden niet verschonen en bieden evenmin een verklaring voor het feit dat zij niet kon

benoemen in welk district het appartement gelegen was of welke straten rond het appartement lagen

(zie het verhoorverslag, p. 4, 17) en dat zij zich de naam van de persoon door wie zij werd aangenomen

en die de inschrijvingscommissie op het polytechnische college in Almaty leidde niet kon herinneren.

Bovendien verklaarde verzoekster op de Dienst Vreemdelingenzaken dat zij begin juli 2012 naar Almaty

verhuisde, waar zij immers reeds in dezelfde sector werk had gevonden, namelijk als docent scheikunde

in een college (zie vragenlijst DVZ, vraag 3.5), terwijl zij op het Commissariaat-generaal verklaarde dat

zij er enkel werd aangenomen om tijdens de zomer bij de inschrijvingscommissie te werken, er geen job

als docente verworven had en zij zich evenmin herinnerde op welke website zij de vacature had

aangetroffen van de job bij de inschrijvingscommissie (zie het verhoorverslag, p. 9).

Waar verzoekster, aangaande het ontbreken van een stempel van haar ontslag van 30 juni 2012 in haar

werkboekje, in haar verzoekschrift aanvoert “bij ontslag dient een zegel niet gezet”, stelt de Raad vast

dat dit een ongestaafde bewering betreft die haar geloofwaardigheid niet kan herstellen.

Waar het niet logisch wordt bevonden dat verzoekster, die zes jaar lang een stabiele en officiële job had

in haar woonplaats in Zatobolsk als docente scheikunde, deze werkplaats zou hebben verlaten om

vervolgens in een andere stad, waar zij niemand kende, in het zwart aan de slag te gaan bij een

inschrijvingscommissie op een college, en dit voor slechts twee maanden, terwijl zij verklaarde dat zij

haar vorige werkplaats verliet omdat zij onder meer meende dat zij er geen carrière zou kunnen

uitbouwen nadat haar de post van vicedirecteur niet werd toegekend (zie verklaring DVZ, vraag 3.5; zie

het verhoorverslag, p. 5-6, 9-10, 18), antwoordt verzoekster in haar verzoekschrift dat “ik moest stoppen

met zijn carrière vanwege de constante vernedering op een nationale basis”.

De Raad benadrukt echter dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij op haar werkplaats op het

Landbouwcollege in Zatobolsk als etnisch Russische gediscrimineerd werd (zie het verhoorverslag, p. 5,

6, 8).

Zo stelt de Raad vast dat verzoekster:

(i) zelfs niet bij benadering kon aangeven wanneer in augustus 2012 zij door twee Kazachse mannen op

straat werd tegengehouden (zie het verhoorverslag, p. 16-17);



RvV X - Pagina 10

(ii) op de Dienst Vreemdelingenzaken geen enkele melding maakte van het feit dat zij zich zowel in

augustus 2012 als in september 2012 naar de politie begaf omdat zij klacht wilde indienen;

(iii) op de Dienst Vreemdelingenzaken enkel vermeldde dat zij op 30 oktober 2012 een klacht indiende

die wel door de politie geregistreerd werd (zie het verhoorverslag, p. 17; zie vragenlijst DVZ, vraag 3.5);

(iv) aangaande het incident van september 2012 op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat dit

gebeurde toen zij onderweg was van haar werk naar huis (zie vragenlijst DVZ, vraag 3.5) terwijl zij op

het Commissariaat-generaal stelde dat dit gebeurde toen zij op weg was naar haar woonst na een

wandeling en vervolgens dan weer aangaf dat dit gebeurde toen zij op weg was naar haar woonst nadat

zij naar de winkel was geweest en op dat moment al niet meer werkte (zie het verhoorverslag, p. 17,

20);

(v) niet bij benadering kon zeggen hoeveel dreigbrieven zij van haar belagers ontvangen had en er

bovendien niet in slaagde een van deze brieven neer te leggen, hoewel zij haar situatie tot drie keer toe

aankaartte bij de politie en steeds dreigbrieven bleef ontvangen (zie het verhoorverslag, p. 22).

Waar verzoekster in haar verzoekschrift verklaart “dat ik niet de exacte datum in augustus 2012 ik op

straat werd aangesproken door 2 mannen van kazachse nationaliteit” (sic) omdat “ik in een staat van

shock was en leefde in een staat van paniek, ik was in een depressieve toestand” en stelt “dat ik niet het

exacte aantal ontvangen dreigbrieven herinnerde en bewaarde” omdat “deze brieven veroorzakten in mij

angst en afschuw, dus ik onmiddellijk vernietigd” (sic), antwoordt de Raad dat van een asielzoeker

nochtans 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 zorgvuldige,

nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het onderzoek.

Van verzoekster kan bovendien worden verwacht dat zij ernstige pogingen onderneemt om zich te

informeren met betrekking tot de essentiële elementen van haar asielrelaas waarvan zij geen kennis

heeft.

Het komt immers 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.

Volledigheidshalve wijst de Raad erop dat uit de informatie, door de commissaris-generaal toegevoegd

aan het administratief dossier, blijkt dat het weliswaar mogelijk is dat etnische minderheden in

Kazachstan te maken krijgen met bepaalde opmerkingen, doch dat deze situatie niet kan worden

beschouwd als vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag of als ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming.

Waar verzoekster in haar verzoekschrift aanvoert “dat het attest dat ik voorlegde ingaat tegen mijn eigen

verklaringen, De attesten uit mijn land gaan volgens het CGVS gepaard met corruptie en de certificering

kan worden gekocht bij de politie. Correcte attestering is soms ver te zoeken Het attest dan gebruiken

om u in staat om te beslissen over het lot van andere mensen is onjuist, en het heeft geen recht tot het

maken van conclusies zonder enig bewijs, maar alleen op bepaalde veronderstellingen” (sic), stelt de

Raad dat van het attest, dat verzoekster aan de asielinstanties overlegt om een element van haar

asielrelaas te staven, verwacht mag worden dat de inhoud ervan overeenstemt met verzoeksters

verklaringen. Dat dit in casu niet het geval is, ondermijnt wél degelijk de bewijswaarde van het attest.

Waar de Raad vaststelt dat verzoekster geen bewijs van de registratie van haar klacht, geen officieel

schrijven aangaande het openen van de in het attest vermelde strafzaak (zie het verhoorverslag, p. 14)

en geen attest van de medische expertise die zij onderging ten gevolge van het incident van 29 oktober

2012 heeft neergelegd (zie het verhoorverslag, p. 15, 21), laat zij in haar verzoekschrift gelden “op 30

oktober 2012 was niet van plan om asiel te zoeken in een ander land, dus het afschrift van de medische

verklaring, was niet nodig” (sic).

De Raad wijst er echter op dat verzoekster de medische expertise op 30 oktober 2012 aan de politie

heeft afgegeven toen zij er een klacht indiende, maar niet getracht heeft (eventueel later) een extra

kopie van het ziekenhuis te bekomen of aan de politie te vragen (zie het verhoorverslag, p. 15, 21),

terwijl zij er blijkens haar verklaringen wél aan dacht het attest dat zij van de politie in verband met haar

klacht verkreeg, neer te leggen ter staving van haar asielaanvraag.

De Raad benadrukt dat, indien redelijkerwijze van de kandidaat-vluchteling kan worden verwacht dat er

bewijzen kunnen worden voorgelegd, op basis van zijn medewerkingsplicht kan worden verwacht dat

deze alle nodige inspanningen levert om deze bewijzen voor te leggen. Indien hij geen bewijzen

bijbrengt, dient de kandidaat-vluchteling een redelijke verklaring te verschaffen voor het ontbreken

ervan; hij moet minstens aantonen dat hij alles in het werk heeft gesteld om deze te bemachtigen.
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De loutere bewering in het verzoekschrift dat “op 30 oktober 2012 was niet van plan om asiel te zoeken

in een ander land” (sic) toont geenszins aan dat verzoekster inspanningen heeft geleverd om

bewijsstukken trachten te bekomen.

Waar verzoekster -zonder verdere precisering- in haar verzoekschrift stelt “Er is een probleem ivm de

tolk. De vertaler was onbeschoft en onbeleefd. Ik denk dat ik niet een exacte vertaling kreeg. Dit is een

fout van de vertaler”, wijst de Raad erop dat -tot bewijs van het tegendeel- het vermoeden bestaat dat

wat in het verhoorverslag van het Commissariaat-generaal, zoals samengevat weergegeven in de

bestreden beslissing, opgenomen werd, overeenstemt met wat verzoekster werkelijk heeft verklaard

(RvS 26 juni 2002, nr. 108.470).

Bovendien wijst de Raad erop dat tijdens het verhoor op het Commissariaat-generaal aan verzoekster

uitdrukkelijk werd gevraagd of zij de tolk begreep, waarop zij bevestigend antwoordde (zie het

verhoorverslag, p. 2), en er tevens werd gevraagd of zij de tolk op de Dienst Vreemdelingenzaken goed

had verstaan, waarop zij eveneens bevestigend antwoordde (zie het verhoorverslag, p. 2).

Ook op het einde van het verhoor bevestigde verzoekster dat zij de tolk goed had verstaan en dat zij alle

vragen goed had begrepen (zie het verhoorverslag, p. 24). Zij kreeg op het einde van het verhoor

eveneens de gelegenheid bijkomende opmerkingen te maken, maar zij heeft met betrekking tot de

communicatie met de tolk geen enkele opmerking gemaakt (zie het verhoorverslag, p. 24).

Het volstaat dan ook niet om, na confrontatie met een weigeringsbeslissing, louter te stellen dat “Er is

een probleem ivm de tolk. De vertaler was onbeschoft en onbeleefd. Ik denk dat ik niet een exacte

vertaling kreeg. Dit is een fout van de vertaler”.

Verzoekster toont aldus geenszins aan dat wat in het verhoorverslag werd opgenomen niet

overeenstemt met wat zij verklaard heeft, noch dat de bestreden beslissing gebaseerd is op een

onvolledig en onjuist verhoor.

Aangaande het medisch attest van de gynaecologische ingreep die verzoekster in België onderging,

voert verzoekster in haar verzoekschrift aan dat “Commissaris Mevrouw Eva Vissers legt de nadruk op

dat mijn blessure (zie medisch attest) kon worden verkregen door een andere oorzaak dan als vermeld

in mijn interview. Maar het is slechts veronderstellingen. Volgens artikel 58/6 moet worden bewezen dat

het document is niet echt, terwijl niet bewezen is, is dat ik de waarheid niet vertel”.

De Raad stelt vast dat deze bewering geen afbreuk doet aan de vaststelling dat dit attest geen uitsluitsel

biedt over de precieze aandoening of de precieze oorzaak van de aandoening naar aanleiding waarvan

deze ingreep noodzakelijk was. Verder wijst de Raad erop dat er geen “artikel 58/6” van de

vreemdelingenwet bestaat.

Waar zij in haar verzoekschrift nog stelt dat “in de organisatie GAMS heb ik psychologische hulp

ontvangen, hoever gaat het CGVS?”, antwoordt de Raad dat het op het Commissariaat-generaal

neergelegde visitekaartje van de vereniging GAMS louter contactgegevens van deze organisatie bevat.

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 Internationaal Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni

1953 (RvS 12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

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

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

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

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

schade bestaande uit doodstraf of executie, dan wel foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie,

2009, http://curia.europa.eu).

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.



RvV X - Pagina 12

De verwijzing in het verzoekschrift naar “recente Mensenrechtenrapporten van algemene bekendheid en

in een toegankelijke taal voor juristen” -die niet worden voorgelegd- toont niet aan dat er in haar land

van herkomst een binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de gang is, zoals bedoeld in

artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

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 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.

3. Kosten

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 175 euro dient te

worden terugbetaald.

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.

Artikel 3

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 175 euro dient te

worden terugbetaald.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig januari tweeduizend vijftien

door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


