
RvV X - Pagina 1

nr. 140 192 van 4 maart 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op

17 oktober 2014 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 17 september 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 8 januari 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 januari 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco

advocaat N. AHMADZADAH verschijnt en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing inzake E.M. luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Azerbeidzjaans staatsburger afkomstig uit Baku, district Sabayil.

Sinds 14/02/2008 bent u lid van de oppositiepartij Musavat maar u was reeds sedert 2005 actief voor de

partij.

U werd viermaal gearresteerd door de politie tijdens een manifestatie van de oppositie, nl. op

12/03/2011, 02/04/2011, 17/04/2011 en 15/11/2011. Tijdens elke arrestatie werd u mishandeld door de

politie en na een nacht vrijgelaten.
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Uw broer El., die ook politiek actief was, werd tijdens deze laatste betoging hard geslagen en diende

één week thuis te blijven.

Uw vrouw ontving soms dreigtelefoons waarin gedreigd werd dat men jullie kinderen zou ontvoeren.

Op 10/05/2011 vond er een diefstal bij u thuis plaats door de buurjongen toen u er met uw gezin niet

was. De buurjongen deed dit op vraag van de politie.

U diende klacht in bij de politie, er werd een proces-verbaal opgesteld.

De moeder van de buurjongen gaf gestolen stukken terug en vroeg u geen klacht in te dienen.

Onder druk van de politie werd uw buurjongen vrijgelaten.

Op 23/12/2011 werd u op straat aangevallen door aanhangers van het regime van president Aliyev.

Op 06/01/2012 dook u onder.

U wordt sinds 10/01/2012 officieel gezocht in Azerbeidzjan.

Op 22/05/2012 ontvluchtte u samen met uw vrouw N.M. (O.V. 7.517.016) uw land van herkomst en jullie

vroegen op 31/05/2012 asiel aan in België.

R.A. (het lokale hoofd van Musavat in Sabayil), en T.A. (het hoofd van de jongerenafdeling), zijn uw

vrienden en hebben weet van uw problemen. Ook Isa Gambar (de voorzitter van Musavat) en zijn

adjuncten zijn op de hoogte van uw problemen.

U bent in het bezit van de volgende originele documenten: uw identiteitskaart en deze van uw vrouw, uw

rijbewijs, huwelijksakte, geboorteakte, uw lidkaart van Musavat, een artikel uit de krant Novoye Vremya

dd. 26-28 mei 2012, een USBstick, en gerechtelijke documenten m.b.t. de diefstal bij u thuis in juli 2011.

Uw broer El.M. en diens vrouw C.B. (O.V. 7.523.843) kwamen in juni 2012 eveneens naar België en

vroegen er asiel aan.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt (CGVS p. 2 & 9; DVZ vragenlijst pt. 3.5) dat u sinds 14/02/2008 lid bent van

Musavat en omwille van uw politieke activiteiten (o.a. uw deelname aan manifestaties op 12/03/2011,

02/04/2011, 17/04/2011 en 15/11/2011) werd geviseerd door de Azerbeidzjaanse autoriteiten.

Ter ondersteuning legt u uw lidkaart van Musavat voor.

U verklaart verder dat u sinds 10/01/2012 officieel wordt gezocht, er is namelijk een gerechtelijk

onderzoek tegen u geopend en u wordt gezocht over gans Azerbeidzjan.

U verklaart verder dat Isa Gambar (de voorzitter van Musavat) en zijn adjuncten op de hoogte zijn van

uw problemen.

De researchdienst van het CGVS, Cedoca, heeft uw verklaringen en overtuigingstukken geverifieerd

(zie COI Case AZE2013-009 toegevoegd aan uw administratief dossier).

Uit deze informatie blijkt dat Isa Gambar uw lidkaart van Musavat vals noemt.

Het gegeven dat de voorzitter van Musavat aangeeft dat u een valse lidkaart van Musavat voorlegt,

ondermijnt reeds op manifeste wijze de geloofwaardigheid van uw politiek profiel en activisme als

ook uw algehele oprechtheid.

Deze vaststelling vindt verder bevestiging in de volgende opmerking die dient te worden gemaakt

betreffende uw gebrek aan kennis van Musavat en de algemene politieke situatie in Azerbeidzjan.

Zo verklaart u (CGVS p. 8) dat, toen in 2010 de laatste parlementsverkiezingen in Azerbeidzjan

doorgingen, uw partij Musavat toen deel uitmaakte van een blok genaamd ‘The Social Chamber’ en dat

dit blok specifiek met het doel om zo deel te nemen aan deze parlementsverkiezingen was opgericht.

Uit de informatie voorhanden op het CGVS, waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratief

dossier, blijkt daarentegen dat het blok ‘The Social Chamber’ pas werd opgericht na deze

parlementsverkiezingen van 2010.

Ook valt uw bewering dat uw partij in ‘The Social Chamber’ een blok vormde met o.a. de partij ADP

helemaal niet te rijmen met bovenvermelde informatie.

Aangezien u een actief lid was van Musavat en tijdens verkiezingen ging stemmen, is het onaannemelijk

dat u niet zou weten in welke formatie uw partij aan de laatste parlementsverkiezingen deelnam.

Aldus wordt de geloofwaardigheid van uw politiek engagement en bijgevolg de problemen die u naar

aanleiding hiervan zou ondervonden hebben bijkomend ondermijnd.

Er moet ook worden vastgesteld dat ondanks het feit dat er in de media en op het internet talloze

artikelen kunnen worden teruggevonden over de vervolging van leden en activisten van Musavat door

de Azerbeidzjaanse autoriteiten, er in geen enkele door Cedoca courant gebruikte bronnen informatie

kan worden teruggevonden over uw bewering dat u op gans het grondgebied van Azerbeidzjan officieel

wordt gezocht en dat er een gerechtelijk onderzoek tegen u is geopend (o.a. de volgende sites werden

geraadpleegd: Factiva ; Google ; USDOS ; HRW ; Ministerie van Buitenlandse Zaken (Nl); Freedom

House, Interpol).

Er dient te worden opgemerkt dat indien een opposant officieel in Azerbeidzjan wordt vervolgd, het

compleet onaannemelijk is dat dit de publieke aandacht niet zou trekken noch zou worden verslagen

door de media.
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Eveneens zijn uw opeenvolgende verklaringen en deze van uw vrouw tegenstrijdig en incoherent

waardoor de geloofwaardigheid van uw relaas verder wordt ondermijnd.

Zo verklaart u (CGVS p. 7) dat u na uw laatste aanhouding tijdens een manifestatie, i.e. op 15/11/2011,

nog eens op 23/12/2011 op straat werd aangevallen door aanhangers van het regime van president

Aliyev. U had toen blauwe plekken over gans uw lichaam en u liet een radiografie in een hospitaal

uitvoeren met de diagnose dat u geen interne verwondingen had opgelopen.

Uw vrouw stelt echter uitdrukkelijk (CGVS vrouw p. 3) dat er na uw aanhouding tijdens de manifestatie

van 15/11/2011 geen voorvallen meer zijn geweest waarbij u fysiek was aangevallen.

Aangezien u verklaart dat uw vrouw op de hoogte is van de aanval op u van 23/12/2011, waar tijdens u

over gans uw lichaam blauwe plekken had opgelopen, is het compleet ongeloofwaardig dat zij hiervan

geen weet zou hebben.

Ook verklaarde u bij aanvang (CGVS p. 1-2) dat er in de vragenlijst bij de DVZ (zie pt. 3.1) een

verkeerde datum werd genoteerd, de laatste maal werd u op 15/11/2011 gearresteerd en niet op

15/11/2012 zoals bij de DVZ werd genoteerd.

Gevraagd of u nog correcties wou aanbrengen in de bovenvermelde vragenlijst stelde u van wel, dat ”er

nog iets is”, maar kon u dit niet specifiëren, en stelde u dat uw advocaat dit zal weten.

Gevraagd of de datum dat de politie bij u thuis kwam correct is, m.n. 10/05/2011 (vragenlijst pt. 3.5),

antwoordde u dit niet te weten aangezien de politie zo vaak in uw huis is geweest.

Later verklaart u echter (CGVS p. 9-10) dat de politie enkel éénmaal bij u thuis is geweest, nl. op

10/05/2011.

Bij confrontatie bleef u bij deze laatste verklaring.

Dergelijke incoherente en volatiele verklaringen ondermijnen bijkomend de geloofwaardigheid van uw

relaas.

Meer nog.

Voor het CGVS verklaart u (CGVS p. 3) dat u n.a.v. de diefstal bij u thuis een klacht indiende bij

de politie.

In de door u bij de DVZ ingevulde vragenlijst (zie pt. 3.5) had u echter eerder gesteld dat u toen

geen klacht indiende.

Bij confrontatie stelt u (CGVS p. 10) dat u toen wel een klacht heeft ingediend maar deze

heeft ingetrokken nadat de moeder van de buurjongen u had gevraagd geen klacht in te dienen.

Deze uitleg biedt echter geen verklaring waarom u - én uw vrouw - bij de DVZ uitdrukkelijk stelden geen

klacht te hebben ingediend.

Uw vrouw verklaart (CGVS vrouw p. 2) dat u viermaal n.a.v. uw deelname aan een manifestatie werd

gearresteerd door de politie.

In de door haar bij de DVZ ingevulde vragenlijst (zie pt. 3.5) had zij echter eerder gesteld dat u twee

keer werd gearresteerd.

Bij confrontatie verklaart uw vrouw (CGVS vrouw p. 3) dat zij pas in België van u heeft vernomen dat u

viermaal werd gearresteerd.

Deze motivering kan niet worden aanvaard.

Uw vrouw stelde immers voor het CGVS uitdrukkelijk dat u viermaal werd gearresteerd én dat zij dit

telkens vernam de volgende ochtend toen u na een nacht bij de politie werd vrijgelaten.

Bovenstaande vaststellingen zijn van die aard dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw

asielrelaas en er bijgevolg in uw hoofde geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

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

definitie van subsidiaire bescherming, kan worden weerhouden.

De door u neergelegde documenten kunnen deze conclusie niet wijzigen.

Het artikel uit de krant Novoye Vremya dd. 26-28 mei 2012 vermeldt dat u als jonge activist vervolgd

wordt door de overheid en daardoor het land heeft moeten verlaten en bevat een foto van u die volgens

u genomen werd tijdens de betoging van 15/11/2011 (CGVS p. 4).

Er moet worden opgemerkt dat uit de informatie voorhanden op het Commissariaat-generaal, waarvan

een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat het in Azerbeidzjan een courante

praktijk is om krantenartikels op bestelling te plaatsen: " Het is in Azerbeidzjan redelijk makkelijk een

artikel in de krant te kopen. Het is een wijdverbreide praktijk om artikelen op bestelling te plaatsen. De

standaardprocedure is dat in een krant een artikel wordt gepubliceerd over de zogenaamde

oppositionele activiteiten van een persoon. Hierbij wordt vermeld dat de persoon wordt gezocht door de

politie, terwijl dit niet het geval is. Geen enkele krant zou vrij zijn van dergelijke praktijken, maar de prijs

kan verschillen naar gelang de bekendheid of de oplage van de krant. Bij een kleinere krant kost een

dergelijke publicatie ongeveer $20."

Dit krantenartikel beschikt aldus gelet op bovenstaande vaststellingen inzake de manifeste

bedrieglijkheid van uw politiek engagement en uw problemen ten gevolge hiervan, over onvoldoende

bewijskracht om de geloofwaardigheid van uw asielrelaas te herstellen.
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De door u neergelegde gerechtelijke documenten tonen aan dat u het slachtoffer was van een diefstal

bij u thuis in juli 2011 en dat de daders overgingen tot bekentenissen, hetgeen niet wordt betwist.

Deze documenten leveren echter geen informatie over uw bewering (CGVS p. 3) dat de politie druk

uitoefende opdat de buurjongen zou worden vrijgelaten noch dat u uw klacht heeft ingetrokken.

Wat betreft de USB-stick verklaart u (CGVS p. 5-6) dat deze beelden bevat van 5 manifestaties, en dat

u te zien bent op beelden gefilmd door uw broer tijdens de betoging van 15/11/2011.

Deze USB-stick werd uit veiligheidsoverwegingen door het CGVS bekeken op een computer die niet

aangesloten is op het netwerk.

Hieruit bleek dat deze USB-stick 25 geluidopnames bevat waarschijnlijk opgenomen tijdens

manifestaties, 2 documenten betreffende de oppositie, en een filmopname waarschijnlijk genomen

tijdens de manifestatie van 02/04/2011.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het merkwaardig is dat u niet met meer precisie kon aangeven

welke informatie deze USB-stick bevat.

Verder kan uit de geluidopnames niet worden afgeleid wie deze heeft gemaakt noch of u hierop te horen

bent.

Aangezien niet kan worden opgemaakt in welke omstandigheden deze werden gemaakt en aangezien

ze door mogelijke enscenering geen garantie bieden voor wat betreft de authenticiteit, is de bewijskracht

ervan zeer beperkt.

De 2 documenten over de oppositie bevatten geen informatie over u.

Uit de filmopname kan niet worden opgemaakt wie deze heeft gefilmd noch of u hierop te zien bent. Ook

hier is enscenering van locatie en omstandigheden of manipulatie mogelijk zodat een dergelijke

filmopname geen garantie biedt wat betreft de authenticiteit van wat werd afgebeeld.

Uw identiteitskaart en deze van uw vrouw, uw rijbewijs, jullie huwelijksakte, en de geboorteakte van jullie

dochter, bevatten louter persoonsgegevens die niet worden betwist.

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat er in het kader van de asielaanvraag van uw broer

El.M. en diens vrouw C.B. (O.V. 7.523.843) eveneens een beslissing werd genomen van weigering van

de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing

werd op 30/09/2013 bevestigd door de RVV (arrestnummer 111.062).

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.”

1.2. De bestreden beslissing inzake N.M. luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Azerbeidzjaans staatsburger afkomstig uit Baku, district Sabayil.

Uw man is lid van de oppositiepartij Musavat.

Hij werd meerdere keren tijdens manifestaties geslagen en door de politie gearresteerd.

U ontving soms dreigtelefoons.

Op 06/01/2012 dook uw man onder. Sinds 10/01/2012 wordt uw man gezocht in Azerbeidzjan.

Op 22/05/2012 ontvluchtte u samen met uw man E.M. (O.V. 7.517.016) uw land van herkomst en

jullie vroegen op 31/05/2012 asiel aan in België.

B. Motivering

U baseert uw asielaanvraag op dezelfde motieven als diegene die werden aangehaald door uw man

E.M. (O.V. 7.517.016).

In het kader van de door hem ingediende asielaanvraag heb ik een beslissing genomen van weigering

van de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omwille

van het bedrieglijke karakter van zijn asielmotieven.

Bijgevolg kan ook wat u betreft niet besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Conventie van Genève, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

De vaststellingen die tot de negatieve beslissing bij uw man hebben geleid, werden uitgebreid en

gedetailleerd opgesomd in zijn beslissing:

“Uit uw verklaringen blijkt (CGVS p. 2 & 9; DVZ vragenlijst pt. 3.5) dat u sinds 14/02/2008 lid bent van

Musavat en omwille van uw politieke activiteiten (o.a. uw deelname aan manifestaties op 12/03/2011,

02/04/2011, 17/04/2011 en 15/11/2011) werd geviseerd door de Azerbeidzjaanse autoriteiten.

Ter ondersteuning legt u uw lidkaart van Musavat voor.

U verklaart verder dat u sinds 10/01/2012 officieel wordt gezocht, er is namelijk een gerechtelijk

onderzoek tegen u geopend en u wordt gezocht over gans Azerbeidzjan.
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U verklaart verder dat Isa Gambar (de voorzitter van Musavat) en zijn adjuncten op de hoogte zijn van

uw problemen.

De researchdienst van het CGVS, Cedoca, heeft uw verklaringen en overtuigingstukken geverifieerd

(zie COI Case AZE2013-009 toegevoegd aan uw administratief dossier).

Uit deze informatie blijkt dat Isa Gambar uw lidkaart van Musavat vals noemt.

Het gegeven dat de voorzitter van Musavat aangeeft dat u een valse lidkaart van Musavat voorlegt,

ondermijnt reeds op manifeste wijze de geloofwaardigheid van uw politiek profiel en activisme als

ook uw algehele oprechtheid.

Deze vaststelling vindt verder bevestiging in de volgende opmerking die dient te worden gemaakt

betreffende uw gebrek aan kennis van Musavat en de algemene politieke situatie in Azerbeidzjan.

Zo verklaart u (CGVS p. 8) dat, toen in 2010 de laatste parlementsverkiezingen in Azerbeidzjan

doorgingen, uw partij Musavat toen deel uitmaakte van een blok genaamd ‘The Social Chamber’ en dat

dit blok specifiek met het doel om zo deel te nemen aan deze parlementsverkiezingen was opgericht.

Uit de informatie voorhanden op het CGVS, waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratief

dossier, blijkt daarentegen dat het blok ‘The Social Chamber’ pas werd opgericht na deze

parlementsverkiezingen van 2010.

Ook valt uw bewering dat uw partij in ‘The Social Chamber’ een blok vormde met o.a. de partij ADP

helemaal niet te rijmen met bovenvermelde informatie.

Aangezien u een actief lid was van Musavat en tijdens verkiezingen ging stemmen, is het onaannemelijk

dat u niet zou weten in welke formatie uw partij aan de laatste parlementsverkiezingen deelnam.

Aldus wordt de geloofwaardigheid van uw politiek engagement en bijgevolg de problemen die u naar

aanleiding hiervan zou ondervonden hebben bijkomend ondermijnd.

Er moet ook worden vastgesteld dat ondanks het feit dat er in de media en op het internet talloze

artikelen kunnen worden teruggevonden over de vervolging van leden en activisten van Musavat door

de Azerbeidzjaanse autoriteiten, er in geen enkele door Cedoca courant gebruikte bronnen informatie

kan worden teruggevonden over uw bewering dat u op gans het grondgebied van Azerbeidzjan officieel

wordt gezocht en dat er een gerechtelijk onderzoek tegen u is geopend (o.a. de volgende sites werden

geraadpleegd: Factiva ; Google ; USDOS ; HRW ; Ministerie van Buitenlandse Zaken (Nl); Freedom

House, Interpol).

Er dient te worden opgemerkt dat indien een opposant officieel in Azerbeidzjan wordt vervolgd, het

compleet onaannemelijk is dat dit de publieke aandacht niet zou trekken noch zou worden verslagen

door de media.

Eveneens zijn uw opeenvolgende verklaringen en deze van uw vrouw tegenstrijdig en incoherent

waardoor de geloofwaardigheid van uw relaas verder wordt ondermijnd.

Zo verklaart u (CGVS p. 7) dat u na uw laatste aanhouding tijdens een manifestatie, i.e. op 15/11/2011,

nog eens op 23/12/2011 op straat werd aangevallen door aanhangers van het regime van president

Aliyev. U had toen blauwe plekken over gans uw lichaam en u liet een radiografie in een hospitaal

uitvoeren met de diagnose dat u geen interne verwondingen had opgelopen.

Uw vrouw stelt echter uitdrukkelijk (CGVS vrouw p. 3) dat er na uw aanhouding tijdens de manifestatie

van 15/11/2011 geen voorvallen meer zijn geweest waarbij u fysiek was aangevallen.

Aangezien u verklaart dat uw vrouw op de hoogte is van de aanval op u van 23/12/2011, waar tijdens u

over gans uw lichaam blauwe plekken had opgelopen, is het compleet ongeloofwaardig dat zij hiervan

geen weet zou hebben.

Ook verklaarde u bij aanvang (CGVS p. 1-2) dat er in de vragenlijst bij de DVZ (zie pt. 3.1) een

verkeerde datum werd genoteerd, de laatste maal werd u op 15/11/2011 gearresteerd en niet op

15/11/2012 zoals bij de DVZ werd genoteerd.

Gevraagd of u nog correcties wou aanbrengen in de bovenvermelde vragenlijst stelde u van wel, dat ”er

nog iets is”, maar kon u dit niet specifiëren, en stelde u dat uw advocaat dit zal weten.

Gevraagd of de datum dat de politie bij u thuis kwam correct is, m.n. 10/05/2011 (vragenlijst pt. 3.5),

antwoordde u dit niet te weten aangezien de politie zo vaak in uw huis is geweest.

Later verklaart u echter (CGVS p. 9-10) dat de politie enkel éénmaal bij u thuis is geweest, nl. op

10/05/2011.

Bij confrontatie bleef u bij deze laatste verklaring.

Dergelijke incoherente en volatiele verklaringen ondermijnen bijkomend de geloofwaardigheid van uw

relaas.

Meer nog.

Voor het CGVS verklaart u (CGVS p. 3) dat u n.a.v. de diefstal bij u thuis een klacht indiende bij

de politie.

In de door u bij de DVZ ingevulde vragenlijst (zie pt. 3.5) had u echter eerder gesteld dat u toen

geen klacht indiende.
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Bij confrontatie stelt u (CGVS p. 10) dat u toen wel een klacht heeft ingediend maar deze

heeft ingetrokken nadat de moeder van de buurjongen u had gevraagd geen klacht in te dienen.

Deze uitleg biedt echter geen verklaring waarom u - én uw vrouw - bij de DVZ uitdrukkelijk stelden geen

klacht te hebben ingediend.

Uw vrouw verklaart (CGVS vrouw p. 2) dat u viermaal n.a.v. uw deelname aan een manifestatie werd

gearresteerd door de politie.

In de door haar bij de DVZ ingevulde vragenlijst (zie pt. 3.5) had zij echter eerder gesteld dat u twee

keer werd gearresteerd.

Bij confrontatie verklaart uw vrouw (CGVS vrouw p. 3) dat zij pas in België van u heeft vernomen dat u

viermaal werd gearresteerd.

Deze motivering kan niet worden aanvaard.

Uw vrouw stelde immers voor het CGVS uitdrukkelijk dat u viermaal werd gearresteerd én dat zij dit

telkens vernam de volgende ochtend toen u na een nacht bij de politie werd vrijgelaten.

Bovenstaande vaststellingen zijn van die aard dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw

asielrelaas en er bijgevolg in uw hoofde geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

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

definitie van subsidiaire bescherming, kan worden weerhouden.

De door u neergelegde documenten kunnen deze conclusie niet wijzigen.

Het artikel uit de krant Novoye Vremya dd. 26-28 mei 2012 vermeldt dat u als jonge activist vervolgd

wordt door de overheid en daardoor het land heeft moeten verlaten en bevat een foto van u die volgens

u genomen werd tijdens de betoging van 15/11/2011 (CGVS p. 4).

Er moet worden opgemerkt dat uit de informatie voorhanden op het Commissariaat-generaal, waarvan

een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat het in Azerbeidzjan een courante

praktijk is om krantenartikels op bestelling te plaatsen: " Het is in Azerbeidzjan redelijk makkelijk een

artikel in de krant te kopen. Het is een wijdverbreide praktijk om artikelen op bestelling te plaatsen. De

standaardprocedure is dat in een krant een artikel wordt gepubliceerd over de zogenaamde

oppositionele activiteiten van een persoon. Hierbij wordt vermeld dat de persoon wordt gezocht door de

politie, terwijl dit niet het geval is. Geen enkele krant zou vrij zijn van dergelijke praktijken, maar de prijs

kan verschillen naar gelang de bekendheid of de oplage van de krant. Bij een kleinere krant kost een

dergelijke publicatie ongeveer $20."

Dit krantenartikel beschikt aldus gelet op bovenstaande vaststellingen inzake de manifeste

bedrieglijkheid van uw politiek engagement en uw problemen ten gevolge hiervan, over onvoldoende

bewijskracht om de geloofwaardigheid van uw asielrelaas te herstellen.

De door u neergelegde gerechtelijke documenten tonen aan dat u het slachtoffer was van een diefstal

bij u thuis in juli 2011 en dat de daders overgingen tot bekentenissen, hetgeen niet wordt betwist.

Deze documenten leveren echter geen informatie over uw bewering (CGVS p. 3) dat de politie druk

uitoefende opdat de buurjongen zou worden vrijgelaten noch dat u uw klacht heeft ingetrokken.

Wat betreft de USB-stick verklaart u (CGVS p. 5-6) dat deze beelden bevat van 5 manifestaties, en dat

u te zien bent op beelden gefilmd door uw broer tijdens de betoging van 15/11/2011.

Deze USB-stick werd uit veiligheidsoverwegingen door het CGVS bekeken op een computer die niet

aangesloten is op het netwerk.

Hieruit bleek dat deze USB-stick 25 geluidopnames bevat waarschijnlijk opgenomen tijdens

manifestaties, 2 documenten betreffende de oppositie, en een filmopname waarschijnlijk genomen

tijdens de manifestatie van 02/04/2011.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het merkwaardig is dat u niet met meer precisie kon aangeven

welke informatie deze USB-stick bevat.

Verder kan uit de geluidopnames niet worden afgeleid wie deze heeft gemaakt noch of u hierop te horen

bent.

Aangezien niet kan worden opgemaakt in welke omstandigheden deze werden gemaakt en aangezien

ze door mogelijke enscenering geen garantie bieden voor wat betreft de authenticiteit, is de bewijskracht

ervan zeer beperkt.

De 2 documenten over de oppositie bevatten geen informatie over u.

Uit de filmopname kan niet worden opgemaakt wie deze heeft gefilmd noch of u hierop te zien bent. Ook

hier is enscenering van locatie en omstandigheden of manipulatie mogelijk zodat een dergelijke

filmopname geen garantie biedt wat betreft de authenticiteit van wat werd afgebeeld.

Uw identiteitskaart en deze van uw vrouw, uw rijbewijs, jullie huwelijksakte, en de geboorteakte van jullie

dochter, bevatten louter persoonsgegevens die niet worden betwist.

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat er in het kader van de asielaanvraag van uw broer

El.M. en diens vrouw C.B. (O.V. 7.523.843) eveneens een beslissing werd genomen van weigering van

de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing

werd op 30/09/2013 bevestigd door de RVV (arrestnummer 111.062).”
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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

2.1.1. Middelen

Verzoekers voeren in hun verzoekschrift van 17 oktober 2014 (zie p. 3) een schending aan van de

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, een schending van het recht van verdediging als algemeen rechtsbeginsel waar

het recht op tegenspraak deel van uitmaakt, een schending van artikel 41 van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie (hoorplicht) en een schending van het zorgvuldigheids- en

redelijkheidsbeginsel.

Ze voeren aan dat ze vaststellen dat de commissaris-generaal onzorgvuldig is opgetreden. Ze wijzen

erop dat ze hun asielaanvraag hebben ingediend op 31 mei 2012 -meer dan tweeënhalf jaar geleden-

en daarbij nog de tijd voor de beroepsprocedure komt.

Door deze “onredelijke lange asielprocedure” zijn hun rechten beknot en door het onzorgvuldig optreden

van de commissaris-generaal is er volgens hen sprake van “bemoeilijking van waarheidsvinding” gezien

door het grote tijdsverloop het voor hen moeilijker wordt om bewijzen te vergaren.

Ze vestigen de aandacht op artikel 4 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) en op de gevolgen uit artikel 32, lid 3, 4 en 6 van de richtlijn

2005/85/EG van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de Lidstaten

voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus.

Ze stellen dat het nadeel dat ze thans ondervinden “niet beperkt is tot de huidige procedure, maar ook

repercussies (heeft) voor een eventuele tweede asielaanvraag”; ze leggen uit dat de voorlegging van

elementen of bevindingen die de kans voor erkenning groter maken door de houding van de

commissaris-generaal “bijzonder bemoeilijk” wordt en dat een tweede asielaanvraag “dan ook volkomen

nutteloos (zou) zijn”.

Verzoekers voeren aan dat, niettegenstaande de commissaris-generaal gebonden is door het

beroepsgeheim, hij aan een derde persoon in Azerbeidzjan gevraagd heeft om hem informatie te

bezorgen omtrent het feit of verzoeker officieel wordt gezocht en dat “er ongeveer het hele asielrelaas

aan de betrokkene (werd) meegedeeld”. Hierdoor zou verzoekers leven, bij een eventuele terugkeer

naar zijn land van herkomst, ten zeerste in gevaar zijn.

Verzoekers laten ook gelden dat de bestreden beslissingen steunen op het motief van de afwezigheid

van een geloofwaardig asielrelaas wegens incoherente en onnauwkeurigheid/tegenstrijdigheid in hun

verklaringen, zodat het uiterst belangrijk is dat het verhoor op het Commissariaat-generaal een correcte

wijze wordt genoteerd, wat volgens hen niet is gebeurd.

De vragen en antwoorden zijn “gebrekkig en onvolledig genoteerd” zodat het algemeen rechtsbeginsel

van de eerbiediging van de rechten van de verdediging geschonden is, een euvel dat volgens hen

alleen maar door een nieuw verhoor te herstellen is.

Verzoekers voeren verder aan niet te kunnen geloven dat Isa Gambar aan E.Z. (van HRCA) heeft

verklaard dat zijn “membershipcard” vals is, aangezien “er geen bewijs voorhanden is dat de vaststelling

uitgaat van de heer Qambar zelf”.

Gezien de zwaarwichtigheid van deze vaststelling dient verzoeker volgens verzoekers opnieuw te

worden verhoord door de commissaris-generaal omdat het recht op tegenspraak niet werd

gerespecteerd; ze verwijzen in dit verband naar artikel 4 van de Definitierichtlijn en artikel 41 van de

grondrechten van de Europese Unie.

Ze voeren aan dat de beslissingen niet afdoende gemotiveerd zijn en zodoende de beginselen inzake

de motivering van bestuurshandelingen schenden. Het louter feit dat de commissaris-generaal nalaat

om de verklaringen van verzoeker naar behoren te noteren en onmiddellijk sanctioneert met een
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weigeringsbeslissing zonder een afweging te maken van de gevolgen bij een terugkeer en zonder

verzoekers bijkomend te horen, wordt volgens verzoekers niet als evenredig beschouwd en leidt tot het

besluit dat de commissaris-generaal onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld.

Verzoekers voeren in hun verzoekschrift (zie p. 9) ook een schending aan van 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) en een schending van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet).

Verzoekers benadrukken dat iemand niet eerst officieel vervolgd moet zijn geweest om als vluchteling

beschouwd te worden en dat een gegronde vrees voor vervolging volstaat.

Ze wijzen erop dat CEDOCA slechts stelt dat er geen informatie werd teruggevonden over het feit dat

verzoeker officieel gezocht wordt in Azerbeidzjan en zodoende ten onrechte vertrekt “vanuit een

verkeerde hypothese door de stellen dat indien een opposant officieel in Azerbeidzjan vervolgd wordt

dat het compleet onaannemelijk zou zijn dat dit de publieke aandacht niet zou trekken”.

Ze wijzen nog op de definitie van begrip “vluchteling” zoals aangegeven in het Vluchtelingenverdrag en

merken op dat een gegronde vrees voor vervolging volstaat, wat helemaal niet betekent dat de persoon

in kwestie ook officieel gezocht dient te worden door de overheden van zijn land. Ze stellen dat in artikel

48/3, § 2 van de vreemdelingenwet opgenomen werd wat men onder “daden van vervolging” in de zin

van artikel 1, A van het Vluchtelingenverdrag moet begrijpen. Ze besluiten dat verzoeker “meer dan

voldoende specifieke en zeer waarheidsgetrouwe verklaringen aan de dag gelegd (heeft) dewelke als

voldoende bewijs (hadden) kunnen dienen”.

Verzoekers vragen aan de Raad (zie p. 11) van hen de status van vluchteling te erkennen of aan hen de

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen; in ondergeschikte orde vragen ze het dossier terug te

sturen naar de commissaris-generaal ten einde een regelmatig verhoor, met eerbied voor hun rechten,

te laten plaatsvinden.

2.1.2. Stukken

Bij hun verzoekschrift (zie p. 12) voegen verzoekers “Verklaring van de Voorzitter van de wereld Unie

van Azerbeidjan d.d. 3.10.2014” (stuk 3), “Verklaring Onderzoeksteam van AIC ‘Qazeta’” (stuk 4) en

“Vertaling” (stuk 5).

2.2. Beoordeling

De Raad merkt vooreerst op dat aangezien verzoekster, N. M., zich in het verzoekschrift louter baseert

op het asielrelaas van verzoeker, E.M., de Raad enkel ingaat op het relaas van deze laatste.

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
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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 verzoekers, gezien:

(i) de voorzitter van Musavat, Isa Gambar, aangeeft dat verzoeker een valse lidkaart van Musavat

voorlegt (zie “COI Case AZE2013-009” van 28 augustus 2014), hoewel verzoeker verklaarde dat Isa

Gambar en zijn adjuncten op de hoogte waren van zijn problemen;

(ii) verzoekers gebrekkige kennis van en foutieve informatie over Musavat en de algemene politieke

situatie in Azerbeidzjan (zie het verhoorverslag van verzoeker van 25 september 2012, p. 8);

(iii) er in geen enkele door CEDOCA courant gebruikte bronnen informatie kan worden teruggevonden

over verzoekers bewering dat hij op gans het grondgebied van Azerbeidzjan officieel wordt gezocht en

dat er een gerechtelijk onderzoek tegen hem is geopend, hoewel er in de media en op het internet

talloze artikelen kunnen worden teruggevonden over de vervolging van leden en activisten van Musavat

door de Azerbeidzjaanse autoriteiten;

(iv) de tegenstrijdige en incoherente verklaringen van verzoekers aangaande een voorval op 15

november 2011 (zie het verhoorverslag van verzoeker, p. 7; zie het verhoorverslag van verzoekster van

25 september 2012, p. 3), de bezoeken van de politie bij hen thuis (zie het verhoorverslag van

verzoeker, p. 1, 2, 9, 10; zie verklaring DVZ van verzoeker, vraag 3.1), het al dan niet indienen van een

klacht na de diefstal in hun huis (zie het verhoorverslag van verzoeker, p. 3; zie verklaring DVZ, vraag

3.1), de arrestaties van verzoeker (zie het verhoorverslag van verzoekster, p. 2; zie verklaring DVZ van

verzoekster, vraag 3.1, 3.5);

(v) uit de informatie door de commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt dat

het in Azerbeidzjan een courante praktijk is om krantenartikels op bestelling te plaatsen, waardoor aan

het voorgelegde artikel uit de krant “Novoye Vremya” van 26-28 mei 2012 geen bewijswaarde kan

worden toegekend;

(vi) de neergelegde gerechtelijke documenten slechts aantonen dat verzoeker het slachtoffer was van

een diefstal bij hem thuis in juli 2011 en dat de daders overgingen tot bekentenissen, doch geen

informatie bevatten over de bewering (zie het verhoorverslag van verzoeker, p. 3) dat de politie druk

uitoefende opdat de buurjongen zou worden vrijgelaten noch dat verzoeker zijn klacht heeft ingetrokken;

(vii) verzoeker niet correct kon aangeven welke informatie de neergelegde USB-stick bevat (zie het

verhoorverslag van verzoeker, p. 5, 6), uit de geluidopnames niet worden afgeleid wie deze heeft

gemaakt noch of verzoeker hierop te horen is, de documenten over de oppositie geen informatie

bevatten over verzoeker en uit de filmopname niet kan worden opgemaakt wie deze heeft gefilmd noch

of verzoeker hierop te zien is.

Waar verzoekers in hun verzoekschrift aanvoeren dat een persoon niet eerst officieel vervolgd moet zijn

geweest om als vluchteling erkend te worden en dat CEDOCA slechts stelt dat er geen informatie werd

teruggevonden over het feit dat verzoeker officieel gezocht wordt in Azerbeidzjan en zodoende ten

onrechte vertrekt “vanuit een verkeerde hypothese door de stellen dat indien een opposant officieel in

Azerbeidzjan vervolgd wordt dat het compleet onaannemelijk zou zijn dat dit de publieke aandacht niet

zou trekken”, stelt de Raad vast dat deze beweringen geen afbreuk doen aan het feit dat er in geen

enkele door CEDOCA courant gebruikte bronnen informatie kan worden teruggevonden over verzoekers

bewering (zie het verhoorverslag van verzoeker, p. 2) dat hij op het grondgebied van Azerbeidzjan

officieel wordt gezocht sinds 10 januari 2012 en dat er een gerechtelijk onderzoek tegen hem is

geopend, hoewel er in de media en op het internet wél talloze artikelen kunnen worden teruggevonden

over de vervolging van leden en activisten van Musavat door de Azerbeidzjaanse autoriteiten.
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Verzoekers tonen niet in concreto aan dat deze informatie foutief is of dat deze informatie verkeerd werd

geïnterpreteerd, temeer gezien ze nalaten enige andersluidende informatie voor te leggen. Het komt

nochtans aan verzoekers toe om met concrete en objectieve gegevens aan te tonen dat de betreffende

informatie niet correct is.

In hun verzoekschrift hekelen verzoekers het feit dat de commissaris-generaal, niettegenstaande diens

beroepsgeheim, aan een derde persoon in Azerbeidzjan gevraagd heeft om hem informatie te bezorgen

omtrent het feit of verzoeker officieel wordt gezocht en dat “er ongeveer het hele asielrelaas aan de

betrokkene (werd) meegedeeld”. Ze stellen dat verzoekers leven, bij een eventuele terugkeer naar zijn

land van herkomst, hierdoor ten zeerste in gevaar zal zijn.

De Raad ziet echter niet in hoe verzoekers leven bij een terugkeer naar zijn land van herkomst ten

zeerste in gevaar zal zijn, zoals hij beweert in zijn verzoekschrift.

Enerzijds stelt de Raad op basis van de “COI Case AZE2013-009” van 28 augustus 2014 vast dat de

“derde persoon in Azerbeidzjan” die door CEDOCA gecontacteerd werd, zijnde E.Z., een voorvechter

van mensenrechten betreft; E.Z. is “président de l’organisation azerbaïdjanaise de référence de défense

des droits de l’homme Human Rights Center of Azerbaijan” en zowel internationale organisaties zoals

de Raad van Europa en UNHCR als buitenlandse autoriteiten doen beroep op diens expertise en

onafhankelijkheid; zijn naam komt voor in rapporten van de Europese Unie, in rapporten van “Freedom

House” en in artikelen van “Insititute for War and Peace Reporting”; E.Z. is tevens de contactpersoon

inzake mensenrechten in Azerbeidzjan voor de Raad van Europa; het Commissariaat-generaal heeft

reeds meer dan 10 jaar contact met E.Z. en een CEDOCA-expert heeft hem reeds persoonlijk ontmoet

in november 2005.

Anderzijds blijkt uit de “COI Case AZE2013-009” dat E.Z. aangeeft dat Isa Gambar verzoekers lidkaart

van Musavat als “vals” bestempeld.

De Raad herinnert er dienaangaande aan dat verzoeker tijdens zijn gehoor verklaarde dat (zie het

verhoorverslag van verzoeker, p. 9) “iedereen, de adjuncten en Isa Gambar ook” op de hoogte waren

van zijn problemen met de autoriteiten omwille van zijn politieke activiteiten voor Musavat.

Verzoekers maken bijgevolg geenszins aannemelijk dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging

dient te vrezen of een reëel risico op het lijden van ernstige schade loopt bij terugkeer naar zijn land van

herkomst, doordat E.Z. -een betrouwbare voorvechter van de mensenrechten in Azerbeidzjan-

gecontacteerd werd, noch door het contact van E.Z. met Isa Gambar, gezien verzoeker zelf aangaf dat

Isa Gambar -de voorzitter van Musavat, de partij waarvan verzoeker beweerde lid te zijn geweest en

waardoor hij problemen zou hebben ondervonden- op de hoogte was van zijn problemen.

De bewering in het verzoekschrift dat verzoekers niet kunnen geloven dat Isa Gambar aan E.Z. (van

HRCA) heeft verklaard dat zijn “membershipcard” vals is, aangezien “er geen bewijs voorhanden is dat

de vaststelling uitgaat van de heer Qambar zelf”, doet geen afbreuk aan de informatie in het

administratief dossier, gezien het onderzoek naar deze informatie werd verricht door een

gespecialiseerd en onpartijdig ambtenaar en de vernoemde bron er geen enkel voordeel bij heeft om

valse antwoorden te geven op de vragen die hem gesteld worden. Bovendien tonen verzoekers niet in

concreto aan dat deze informatie foutief is of dat deze informatie verkeerd werd geïnterpreteerd en

leggen ze geen andersluidende verklaringen van Isa Gambar neer.

De Raad herinnert er aan dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag, in beginsel

nochtans berust bij de asielzoeker zelf.

Wat betreft het motief in het verzoekschrift dat de vragen en antwoorden op het Commissariaat-

generaal “gebrekkig en onvolledig genoteerd” zijn zodat het algemeen rechtsbeginsel van de

eerbiediging van de rechten van de verdediging geschonden is, wat volgens hen alleen maar door een

nieuw verhoor te herstellen is, antwoordt de Raad dat -tot bewijs van het tegendeel- het vermoeden

bestaat dat wat in het verhoorverslag, zoals samengevat weergegeven in de bestreden beslissing,

opgenomen werd, overeenstemt met wat verzoekers werkelijk hebben verklaard (RvS 26 juni 2002, nr.

108.470).

Bovendien kregen verzoekers de gelegenheid bijkomende opmerkingen te maken op het einde van hun

verhoren, maar ze hebben geen enkele opmerking gemaakt met betrekking tot het verloop van het

gehoor (zie het verhoorverslag van verzoeker, p. 11; zie het verhoorverslag van verzoekster, p. 4).

Het volstaat dan ook niet om, na confrontatie met een weigeringsbeslissing, louter op algemene wijze te

beweren dat de vragen en antwoorden “gebrekkig en onvolledig genoteerd” zijn.

Verzoekers tonen aldus geenszins in concreto aan dat wat in de verhoorverslagen werd opgenomen

niet overeenstemt met wat ze verklaard hebben, noch dat de bestreden beslissingen gebaseerd zijn op

onvolledige of onjuiste verhoren.
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Verzoekers voeren in hun verzoekschrift nog aan dat de commissaris-generaal onzorgvuldig heeft

opgetreden, dat ze hun asielaanvraag hebben ingediend op 31 mei 2012 -meer dan tweeënhalf jaar

geleden- en daarbij nog de tijd voor de beroepsprocedure komt, dat hun rechten door deze “onredelijke

lange asielprocedure” zijn beknot, dat er sprake is van “bemoeilijking van waarheidsvinding” door het

grote tijdsverloop, dat het nadeel dat ze thans ondervinden “niet beperkt is tot de huidige procedure,

maar ook repercussies (heeft) voor een eventuele tweede asielaanvraag”, dat de voorlegging van

elementen of bevindingen die de kans voor erkenning groter maken door de houding van de

commissaris-generaal “bijzonder bemoeilijk” wordt en dat een tweede asielaanvraag “dan ook volkomen

nutteloos (zou) zijn”. Ze verwijzen daartoe naar artikel 4 van de Kwalificatierichtlijn en op de gevolgen uit

artikel 32, lid 3, 4 en 6 van de richtlijn 2005/85/EG van 1 december 2005 betreffende minimumnormen

voor de procedures in de Lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus.

De Raad antwoordt dat verzoekers niet aantonen in het kader van hun huidige asielaanvraag benadeeld

te zijn door de duur van de asielprocedure. Hoe dan ook laat geen enkele wettelijke bepaling of beginsel

toe een vreemdeling als vluchteling te erkennen of hem of haar de subsidiaire beschermingsstatus te

verlenen omdat de asielaanvraag niet binnen een bepaalde termijn werd afgehandeld.

Wat het bij het verzoekschrift gevoegde ”Verklaring van de Voorzitter van de Wereld Unie van

Azerbeidzjaanse Politieke Vluchtelingen” van 3 oktober 2014 betreft, stelt de Raad vast dat dit schrijven

duidelijk een fotokopie betreft, waaraan geen bewijswaarde wordt gehecht gezien kopieën door knip- en

plakwerk gemakkelijk te fabriceren zijn. Daarenboven vertoont de inhoud van dit schrijven een sterk

gesolliciteerd karakter.

Van het door verzoeker bijgebrachte stuk “Verklaring Onderzoeksteam van AIC ‘Qazeta’” van 28 januari

2013, en de vertaling daarvan, luidt de tekst:

“Onderzoeksteam van AIC 'Qazeta'

Analytisch informatiecentrum 'Qazeta' werkt met het verkennen en vinden van de journalisten en

mensenrechtenverdedigers die al lange tijd in Azerbeidzjan en Europa met politieke problemen leven,

alsmede sommige vrijdenkende mensen die bij de oppositiepartijen betrokken zijn. Informatiecentrum

werkt hard op dit gebied om de internationale gemeenschap op de hoogte te brengen van dit probleem. De

situatie in Azerbeidzjan is dus in het middelpunt van ons aandacht net als van de internationale

gemeenschap in de afgelopen dagen.

Analytisch informatiecentrum 'Qazetâ' werd opgericht in 2009. Het dekt Azerbeidzjan, Rusland, Turkije en

Europese landen Met een groep van M journalisten. De organisatie heeft filialen in Bakoe, Europa,

Noorwegen en een zuidelijke vertegenwoordiging.

Sinds 2011 verheldert het onderzoeksteam van het centrum geregeld de Azerbeidzjaanse pers over de

problemen van politieke figuren in Europa. Er wordt momenteel onderzoek uitgevoerd door Filiaal Europa

van AIC 'Qazeta' over E.M., geboren op 30 november 1977, die asiel heeft aangevraagd in België

vanwege politieke redenen. Ter informatie wil ik u meedelen dat E.M. een lid van de oppositiepartij

Musavat is. Hij had al lange tijd actief deelgenomen aan de politieke protestacties en evenementen

georganiseerd door de partij. Hij werd meerdere keren geconfronteerd met druk en intimidatie door de

Azerbeidzjaanse autoriteiten. Hij heeft de intimidatie door de overheidsautoriteiten meermaals aan de pers

van de partij gebracht

Ten gevolge van doorlopende aanvallen van de autoriteiten in Azerbeidzjan tot aan 2012 werd hij

gedwongen het land te verlaten. Het onderzoeksteam van het analytisch informatiecentrum 'Qazeta'

herkent E.M., die asiel heeft aangevraagd in België vanwege zijn politieke activiteiten, als een politieke

figuur, een lid van de politieke partij en zou u willen vragen om hem bijstand te verlenen.

Informatiebronnen van AIC 'Qazeta':

1. www.qazeta.cor^

2. www.qazeta.net

3. www.qazeta.org

4. www.teref.info

5. www.xalqxeber.info

6. www.gundeminfo.az

7. www.avropa.info”

De Raad stelt vast dat de eerste twee paragrafen zeer vaag handelen over de werking en de oprichting

van AIC. In de derde paragraaf wordt gesteld dat: “Er wordt momenteel onderzoek uitgevoerd door Filiaal

Europa van AIC 'Qazeta' over E.M., geboren op 30 november 1977, die asiel heeft aangevraagd in België

vanwege politieke redenen.”

De Raad stelt vast dat zo er “momenteel onderzoek uitgevoerd werd” -de brief dateert van januari 2013-,

twee jaar later nog geen enkel meer concreet onderzoeksresultaat voorhanden is.



RvV X - Pagina 12

Wat betreft de mededeling dat “Ter informatie wil ik u meedelen dat E.M. een lid van de oppositiepartij

Musavat is. Hij had al lange tijd actief deelgenomen aan de politieke protestacties en evenementen

georganiseerd door de partij. Hij werd meerdere keren geconfronteerd met druk en intimidatie door de

Azerbeidzjaanse autoriteiten. Hij heeft de intimidatie door de overheidsautoriteiten meermaals aan de pers

van de partij gebracht” wordt er vooreerst aan herinnerd dat de door verzoeker bijgebrachte lidkaart van

Musavat als een vals stuk werd afgewezen zodat de bewering “lid van de oppositiepartij Musavat” met

een grove korrel zout dient te worden genomen.

Bovendien blijkt uit de “COI Case AZE2013-009” van 28 augustus 2014 dat de gecontacteerde E.Z.

-hierboven reeds besproken- aangaf dat het geenszins geloofwaardig is dat verzoekers zaak negen

maanden na het incident en drie maanden na het onderzoek van de zaak, nog geopend zou zijn, gelet

op de strafrechtelijke procedures in Azerbeidzjan.

Verder stelt de Raad vast dat de “Verklaring Onderzoeksteam van AIC ‘Qazeta’” een nietszeggende

tekst betreft.

Een document dient immers, om bewijswaarde te hebben, coherente en geloofwaardige verklaringen te

ondersteunen.

Zo verzoeker zoals gesteld meerdere keren werd “geconfronteerd met druk en intimidatie door de

autoriteiten” en “hij intimidatie door de overheidsautoriteiten meermaals aan de pers van de partij

gebracht” heeft, valt het ontbreken van precieze informatie over plaatsen, data en gevolgen voor

betrokkene, sterk op.

Indien verzoeker werkelijk zijn partij meermaals van zijn moeilijkheden heeft ingelicht, is voormelde

weergave ervan in de brief van 28 januari 2013 té summier om in het voordeel van verzoeker te kunnen

worden aangenomen.

De verwijzingen naar algemene websites kunnen de beweringen in de brief evenmin ondersteunen.

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

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. Verzoekers

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

voormelde wetsbepalingen.

Verzoekers voeren tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat ze in

geval van een terugkeer naar hun land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade zouden lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

2.2.5. Besluit

In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoekers 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 aantonen.

Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken, zodat er

geen reden is om de bestreden beslissingen 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 beslissingen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier maart 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


