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 nr. 152 850 van 18 september 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 Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op 23 april 2015 

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

staatlozen van 24 maart 2015. 

 

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 13 juli 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 september 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

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

BUYSSE en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de rechtspleging 

 

1.1. Verzoekende partij vraagt de toepassing van artikel 39/12 van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) teneinde haar beroep te verwijzen naar de algemene 

vergadering omdat zij meent dat er geen eenheid van rechtspraak vast te stellen is tussen de 

Franstalige en de Nederlandstalige kamers van de Raad. 

 

1.2. De Raad oordeelt evenwel, verwijzend naar het voormeld artikel 39/12 van de vreemdelingenwet, 

dat verzoekende partijen in een procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet kunnen 

vragen om de zaak te verwijzen naar de algemene vergadering aangaande een probleem van eenheid 

van rechtspraak. Alleen de eerste voorzitter of voorzitter van de Raad kan de verwijzing van een zaak 

naar de algemene vergadering bevelen teneinde de eenheid van de rechtspraak te verzekeren. 

Bovendien wijst de Raad erop dat de opmerking van verzoekende partij dat “er in gelijkaardige dossiers 

geen eenheid van rechtspraak vast te stellen is tussen Franstalige en Nederlandstalige kamers” een 
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blote bewering betreft daar deze op generlei wijze met concrete elementen wordt onderbouwd. Het 

desbetreffend voorgehouden gebrek aan eenheid van rechtsspraak wordt dan ook niet aangetoond.  

 

2. Over de gegevens van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

U bent een Azerbeidzjaans staatsburger van Avaarse etnie en afkomstig uit het dorp Djar in de regio 

Zaqatala. Van 2007 tot 2008 was u lid van de Azerbeidzjaanse European Movement. Sinds 2008 was u 

lid van de NGO ‘Democracy Monitor’ (voluit ‘Democracy Human Rights and Media Monitor’) o.l.v. Fuad 

Hasanov. U was er regionaal coördinator (voor de Zaqatala-regio) tot aan uw vertrek. U nam in 2014 

driemaal deel (tijdens de zomer, op 10/10 en op 09/11) aan manifestaties o.l.v. de oppositiepartij AXCP 

om politieke gevangenen vrij te krijgen. In september 2014 stelde u zich kandidaat voor de dorpsraad 

van Djar tijdens de lokale verkiezingen die gingen doorgaan op 23/12/2014. U werd hierna thuis 

bedreigd door de politie. U werd ook viermaal door de lokale autoriteiten opgeroepen en diende zich er 

te verantwoorden waarom u deelnam aan deze manifestaties en waarom u in het dorp 

handtekeningen verzamelde om zo lokale problemen aan te kaarten. Na uw deelname aan de 

manifestatie van 09/11/2014 werd u twee dagen later thuis door de politie bedreigd opdat u uw 

activiteiten zou stopzetten en u zich zou terugtrekken voor de lokale verkiezingen. Diezelfde dag nog 

vluchtte u naar Tbilisi. U vernam van uw moeder in Djar dat u er door de politie was opgeroepen en dat 

indien u zich niet zou aanbieden er een onderzoek zou opgestart worden. U bent in het bezit van de 

volgende documenten: uw identiteitskaart, uw geboorteakte, twee diploma’s, kiesuitslagen van de lokale 

verkiezingen van 23/12/2014, en een brief dd. 28/01/2015 van Fuad Hasanov.  

B. Motivering  

U verklaart (CGVS p. 7-9) dat u omwille van uw politieke activiteiten geviseerd werd door de autoriteiten 

in uw land van herkomst. Ook omwille van uw werk als regionaal coördinator van de NGO ‘Democracy 

Monitor’, waarvan u sinds 2008 lid bent, ondervond u problemen met de lokale autoriteiten. Ondanks de 

door u voorgelegde brief van Fuad Hasanov, de voorzitter van ‘Democracy Monitor’ en het internetartikel 

met de kiesuitslag van 23/12/2014, dient te worden opgemerkt dat er op basis van uw verklaringen geen 

geloof kan worden gehecht aan uw politiek engagement en bijgevolg aan de problemen die u naar 

aanleiding hiervan zou ondervonden hebben. U vertoont immers een gebrek aan kennis met betrekking 

tot de algemene politieke situatie in Azerbeidzjan. Ook stroken uw verklaringen niet met de informatie 

voorhanden op het Commissariaat-generaal, waarvan zich een kopie in het administratief dossier 

bevindt.  

Zo verklaart u (CGVS p. 7-8) dat uw vlucht te maken heeft met uw politieke activiteiten, i.e. uw 

deelname aan oppositiemanifestaties om politieke gevangenen vrij te krijgen en uw kandidaatstelling 

voor de lokale verkiezingen van 23/12/2014, en niet zozeer met uw werk voor ‘Democracy Monitor’. Er 

dient echter te worden vastgesteld dat u in de door u bij de DVZ ingevulde vragenlijst van het CGVS uw 

kandidaatstelling voor deze lokale verkiezingen helemaal niet vermeldde. Bij confrontatie bevestigt u dit 

(CGVS p. 13) en stelt u dat u pas was aangekomen in België en niet wist wat te vertellen. U werd erop 

gewezen dat er u toen bij de DVZ werd gevraagd om uw problemen te vertellen en (zie DVZ vragenlijst 

pt. 1) nauwkeurig maar in het kort de voornaamste elementen of feiten weer te geven waarom u bij 

terugkeer problemen riskeert. Uw motivering hierop dat u toen enkel rust wilde kan niet worden 

aanvaard. Er mag immers van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor haar leven en vrijheid en 

daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, worden verwacht dat zij alle elementen ter 

ondersteuning van haar asielaanvraag op een correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker 

de meest essentiële elementen die de rechtstreekse aanleiding vormen van haar vlucht uit het land van 

herkomst en dit reeds van bij het eerste gehoor. Voor het CGVS stelt u immers (CGVS p. 10) dat toen u 

zich in september 2014 kandidaat stelde voor de dorpsraad van Djar tijdens de lokale verkiezingen die 

gingen doorgaan op 23/12/2014, de politie uw huis binnenviel en dat u bedreigd werd door de wijkagent. 

Eveneens stelt u voor het CGVS (CGVS p. 8) dat u na uw deelname aan de manifestatie van 

09/11/2014 twee dagen later thuis door de politie werd bedreigd opdat u uw activiteiten zou stopzetten 

en u zich zou terugtrekken voor de lokale verkiezingen. Uit uw verklaringen blijkt ook dat deze 

bedreiging op 11/11/2014 de concrete aanleiding vormde voor uw vertrek uit uw land van herkomst. De 

vaststelling dat u dit door u voor het CGVS aangehaalde kernaspect van uw asielrelaas niet 

heeft toegelicht bij de DVZ, maakt dat de geloofwaardigheid van uw vrees hieromtrent manifest wordt 

ondermijnd.  

Ook kon u niet aannemelijk maken dat u actief betrokken was bij de manifestaties van de oppositie om 

de situatie van de politieke gevangenen aan te klagen. Alhoewel u stelt (CGVS p. 10) dat er momenteel 

98 politieke gevangenen zijn in Azerbeidzjan, hetgeen bevestiging vindt in de lijst van politieke 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

gevangenen voorhanden op het CGVS waarvan een kopie aan uw administratief dossier werd 

toegevoegd, kan u hieromtrent slechts zeer vage verklaringen afleggen. Gevraagd naar namen van 

dergelijke politieke gevangenen komt u niet verder dan de welgekende Leyla Yunus en ene Ensan 

Haglare, die op deze lijst echter niet voorkomt. U stelt dat het vooral jonge mensen zijn die nu 

opgesloten zijn en gevraagd naar namen vermeldt u Emin Milli die tot 7 jaar gevangenisstraf 

is veroordeeld. Uit de bovenvermelde informatie voorhanden op het CGVS blijkt echter dat deze 

persoon in 2009 werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 en een half jaar en in november 2010 

vervroegd werd vrijgelaten, en aldus momenteel helemaal niet als een politieke gevangene wordt 

beschouwd. U stelt dat het vooral jonge mensen zijn die lid zijn van een bepaalde organisatie die 

werden opgesloten, maar u kon deze organisatie aanvankelijk niet bij naam noemen. Pas nadat er u 

enkele foto’s van politieke activisten werden voorgelegd kon u de naam - NIDA - van deze organisatie 

geven. Bij geen enkel van de u voorgelegde foto’s van politieke activisten kon u echter de correcte 

naam plaatsen. Alle foto's betreffen daarbij nochtans leden van NIDA die in de gevangenis zitten in 

Azerbeidzjan en figureren op de lijst van 98 politieke gevangenen waarnaar u ook zelf had 

verwezen. Verder stelt u dat alle leden van NIDA nu in de gevangenis zitten, dat NIDA nu niet meer 

bestaat en niet meer in de media komt, hetgeen moeilijk te rijmen valt met de informatie voorhanden op 

het CGVS waaruit blijkt dat NIDA een nieuwe raad van bestuur heeft en nog steeds in de media komt 

met hun activiteiten.  

Verder legde u m.b.t. de NGO ‘Democracy Monitor’ vage en weinig coherente verklaringen af. U 

verklaart dat u van 2008 tot 2014 regionaal coördinator was van Democracy Monitor voor de Zaqatala-

regio, dat u soms naar het hoofdkwartier in Baku ging als er betogingen plaatsvonden, en dat u er 

deelnam aan vergaderingen. U weet echter enkel dat Hasanov het hoofd was van de NGO en dat er 

een meisje Lale de hoofdcoördinatrice was. Uit informatie voorhanden op het CGVS blijkt dat 

‘Democracy Monitor’ met zo'n 100 vrijwilligers werkt zodat redelijkerwijze kan verwacht worden dat u 

meer activisten van deze NGO bij naam zou kunnen benoemen. U weet ook niet (CGVS p. 5-6) hoeveel 

mensen voor deze NGO werkten, u weet niet hoe de organisatie structureel in elkaar zat, en u weet niet 

of bepaalde personen voor een specifieke taak (bv. Internationale relaties, media,…) bevoegd waren. U 

stelt (CGVS p. 14) dat Hasanov de informatie die u hem gaf over mensenrechtenschendingen in 

de regio Zaqatala waarschijnlijk doorgaf aan buitenlandse organisaties maar u weet niet aan welke. U 

weet evenmin welke informatie die u aan hem had gerapporteerd, hij aan deze organisaties heeft 

doorgegeven. Gevraagd of ‘Democracy Monitor’ een eigen website heeft verwijst u naar facebook 

waarop Hasanov een site zou hebben. Tijdens het gehoor voor het CGVS werd u gevraagd om de 

pagina die Hasanov op facebook gebruikt te tonen, waartoe u echter niet in staat bleek. Gevraagd welke 

informatie Hasanov via facebook verspreidt stelt u dat men kan zien dat hij voor de NGO werkt maar dat 

hij er geen artikels publiceert over zijn werk, dat hij wel melding maakt van recente gebeurtenissen in 

Azerbeidzjan, maar dat u zijn facebookpagina nooit heeft geraadpleegd, hetgeen toch bijzonder 

merkwaardig is aangezien u meerdere jaren voor hem heeft gewerkt. Dezelfde opmerking kan gemaakt 

worden bij de vaststelling dat u buiten de NGO o.l.v. Leyla Yunus geen andere NGO’s in 

Azerbeidzjan bij naam kan benoemen (CGVS p. 12).  

Bovendien dient nog de volgende opvallende tegenstrijdigheid tussen uw opeenvolgende verklaringen 

te worden vermeld. Voor het CGVS verklaart u (CGVS p. 2, 10, 12) dat nadat u op 11/11/2014 naar 

Georgië was gevlucht, u via uw moeder in Djar vernam dat u er door de politie telefonisch was 

opgeroepen om u er aan te bieden. Meerdere keren verklaart u voor het CGVS dat dergelijke 

politieconvocaties in Azerbeidzjan altijd mondeling via de telefoon gebeuren en dat men er nooit via een 

schriftelijke convocatie wordt opgeroepen. In de door u bij de DVZ ingevulde vragenlijst (zie 3.5) meldde 

u echter dat toen u in Georgië was uw moeder u via de telefoon vertelde dat er thuis een 

oproepingsbrief op uw naam was toegekomen. Bij confrontatie ontkent u dit en stelt u dat u misschien 

bedoelde dat de wijkagent bij uw moeder was langs geweest en op papier schreef waar u zich diende 

aan te bieden. Deze motivering valt echter moeilijk te rijmen met uw uitdrukkelijke bewering bij de 

DVZ dat er een oproepingsbrief op uw naam was toegekomen.  

Verder blijkt uit uw verklaringen voor het CGVS (CGVS p. 10) dat de politie u in 2014 driemaal thuis is 

komen bedreigen; een eerste keer nadat u zich in september kandidaat had gesteld voor de lokale 

verkiezingen en een tweede en derde keer nadat u op 10 oktober en op 09 november had deelgenomen 

aan een manifestatie. In de door u bij de DVZ ingevulde vragenlijst maakt u echter geen melding van 

een deelname aan een manifestatie in oktober 2014 waarna u thuis werd opgezocht door de politie. Bij 

confrontatie stelt u dat u bij DVZ wel melding heeft gemaakt van de problemen die u kende in oktober 

2014, hetgeen echter niet blijkt uit de door ingevulde vragenlijst. Bij verdere confrontatie stelt u dat u 

zich zal vergist hebben, dat u in plaats van een incident in oktober dit in september situeerde. Deze 

motivering is niet afdoende. U gaat er immers aan voorbij dat u bij de DVZ stelde dat u twee keer door 

de politie bij u thuis werd bedreigd, dit terwijl u voor het CGVS verklaart dat de politie driemaal bij u thuis 

langskwam en u bedreigde. Redelijkerwijze mag verwacht worden dat u alle wezenlijke elementen uit 
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uw asielrelaas zou vermelden, en dat u dus reeds bij de DVZ zou vermeld hebben dat de politie 

u driemaal thuis heeft bedreigd. Deze vaststelling ondermijnt bijkomend de geloofwaardigheid van uw 

relaas.  

Ten slotte moet worden opgemerkt dat er geen geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen inzake 

uw vluchtroute van Georgië naar België. U verklaart (CGVS p. 6-7) dat u reisde met uw eigen 

internationaal paspoort dat u tijdens de rit aan de passeur had gegeven, dat u onderweg 4 à 5 keer werd 

gecontroleerd en dat de passeur toen alles regelde maar u weet niet hoe, en dat u en bij aankomst uw 

reisdocument niet terugkreeg. U weet niet welk soort visum er in uw paspoort was aangebracht noch 

had de passeur met u een afspraak gemaakt wat u diende te zeggen tijdens een eventuele controle. 

Deze verklaringen zijn niet aannemelijk. Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal 

beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt immers dat er bij 

binnenkomst van Europa strenge identiteitscontroles plaatsvinden waarbij de mogelijkheid bestaat om 

grondig te worden ondervraagd over reisdocumenten en reisbedoelingen en dit op strikt individuele 

wijze. Het is dan ook ongeloofwaardig dat u geen verdere informatie kan geven over uw 

reisdocumenten. Gezien het risico op ernstige sancties voor de passeur bij het ontdekken van 

clandestiene passagiers, is het onwaarschijnlijk dat hij zijn klant absoluut niet op de hoogte heeft 

gebracht van het soort document dat wordt gebruikt om te tonen in geval van controle. Bijgevolg is uw 

verklaring volgens dewelke u niet weet hoe u de grenscontroles passeerde en niet op de hoogte bent 

van de inhoud van het paspoort die werd gebruikt, niet geloofwaardig. Hierdoor ontstaat het vermoeden 

dat u uw Azerbeidzjaans paspoort, het identiteitsdocument bij uitstek, bewust achterhoudt voor de 

Belgische asielinstanties om zo de hierin vervatte informatie over bijvoorbeeld een eventueel door u 

verkregen visum voor de reis naar België, het moment en de wijze waarop u uit het land vertrokken 

bent, verborgen te houden. De geloofwaardigheid van uw asielrelaas als ook uw algehele oprechtheid 

komt hierdoor nog verder in het gedrang.  

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

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

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

definitie van subsidiaire bescherming, kan worden weerhouden. De door u neergelegde documenten 

kunnen deze conclusie niet wijzigen.  

Uw identiteitskaart, uw geboorteakte, twee diploma’s bevatten louter identiteits- en studiegegevens. De 

door u voorgelegde kiesuitslag van 23/12/2014 vermeldt uw naam en het aantal behaalde stemmen 

maar toont niet aan dat u omwille van uw kandidaatstelling problemen heeft gekend. Wat de brief van 

Fuad Hasanov van ‘Democracy Monitor’ betreft moet vooreerst worden opgemerkt dat er slechts 

bewijskracht aan dergelijke documenten kan worden toegekend voor zover ze gepaard gaan met 

geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen. Zij kunnen evenwel geenszins een volstrekt 

ongeloofwaardig relaas in zijn geloofwaardigheid herstellen. Dit geldt des te meer daar uit informatie 

voorhanden op het Commissariaat-generaal blijkt dat het in Azerbeidzjan relatief gemakkelijk is 

dergelijke vervalste documenten tegen betaling te bekomen waardoor ze sowieso een 

geringe bewijswaarde hebben. U legt bovendien louter een per mail gekregen kopie van dit document 

voor waardoor de authenticiteit ervan onmogelijk kan worden nagegaan. Ook blijkt uit deze brief dat de 

problemen worden vermeld die u zou gekend hebben n.a.v. uw deelname aan de manifestatie van 

09/11/2014 maar dat de schrijver ervan zich baseert op uw verklaringen waardoor er geen objectieve 

waarde aan deze vermelding kan worden toegekend.  

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 “  

 

3. Over de gegrondheid van het beroep 

 

3.1. Verzoekende partij beroept zich in een enig middel op de schending van artikel 1, A (2) van het 

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 15, sub c van de richtlijn 

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake de 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, gelezen in samenhang met artikel 2, 

sub e van deze richtlijn, van de artikelen 2 en 3 EVRM, van de artikelen 48/2, 48/3, 48/4, 49/3 en 62 van 

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

motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht, van de rechten van 

verdediging en van de zorgvuldigheidsverplichting. Tevens meent zij dat er een manifeste 

beoordelingsfout werd gemaakt. 
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3.2.1. De Raad stelt vooreerst vast dat verzoekende partij niet aanvoert op welke manier de artikelen 

48/2 en 49/3 van de vreemdelingenwet zouden zijn geschonden, terwijl de uiteenzetting van een middel 

niet alleen vereist dat wordt aangevoerd welke bepaling of welk beginsel geschonden wordt geacht, 

doch ook de manier waarop ze werden geschonden door de bestreden beslissing. Verzoekende partij 

beperkt zich in haar betoog tot een loutere verwijzing naar voormelde wetsbepalingen. Dit onderdeel van 

het middel is derhalve niet ontvankelijk.  

 

3.2.2. De Raad wijst erop dat de procedure voor de commissaris-generaal geen jurisdictionele, maar 

een administratieve procedure betreft. Op het administratiefrechtelijk vlak zijn de rechten van 

verdediging enkel van toepassing op tuchtzaken en derhalve niet op de beslissingen die door 

de commissaris-generaal worden genomen in het kader van de vreemdelingenwet (RvS 4 april 2007, nr. 

169.748; RvS 5 februari 2007, nr. 167.474; RvS 12 januari 2007, nr. 166.615). Bijgevolg kan de 

schending van de rechten van verdediging niet dienstig worden aangebracht.  

 

3.2.3.1. Verzoekende partij werpt op dat de Raad bescherming dient te bieden in volheid van 

rechtsmacht. Bij een repatriëring kan enkel een verzoek tot annulatie ingediend worden waarbij de 

artikelen 2 en 3 EVRM niet in volheid van bevoegdheid worden getoetst. Het hoort derhalve aan de 

Raad dit te doen. Er anders over oordelen zou een schending uitmaken van artikel 6 EVRM dat in 

asielzaken wel degelijk van toepassing kan zijn. Verzoekende partij vestigt vervolgens de aandacht op 

het belang van artikel 2 en 3 EVRM en op het feit dat de bescherming die geboden wordt door artikel 3 

EVRM ruimer is dan deze die geboden wordt door artikel 33 van het Verdrag van Genève van 28 juli 

1951. Verzoekende partij staaft haar betoog aan de hand van twee arresten van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens. 

 

3.2.3.2. De Raad wijst er evenwel op dat artikel 6 EVRM niet dienstig kan worden ingeroepen, nu het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest van 5 oktober 2000, in de zaak MAAOUIA 

tegen Frankrijk, heeft beslist dat artikel 6 EVRM niet van toepassing is op het asielrecht (RvS 7 juli 2006, 

nr. 161.169). Waar uit het betoog zou kunnen afgeleid worden dat eveneens een schending van artikel 

33 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 voorligt, wijst de Raad erop 

dat dit artikel niet dienstig kan worden ingeroepen tot staving van onderhavige vordering tegen de 

beslissing van de commissaris-generaal waarbij, zonder een verwijderingsmaatregel te nemen, 

uitsluitend over de hoedanigheid van vluchteling van betrokkene en over het al dan niet toekennen van 

de subsidiaire beschermingsstatus uitspraak wordt gedaan (vgl. RvS 30 september 2008, nr. 186.661). 

Wat de aangevoerde schending van de artikelen 2 en 3 EVRM betreft, benadrukt de Raad dat deze 

inhoudelijk overeenstemmen met artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet. Aldus wordt 

getoetst of in hoofde van verzoekende partij 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). Derhalve kan 

worden verwezen naar hetgeen hierna desbetreffend wordt gesteld. 

 

3.2.4. Waar verzoekende partij zich beroept op de schending van de artikelen 2 (e) en 15 (c) van de 

richtlijn 2004/83/EG van de Europese 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, wijst de Raad erop 

dat voormelde artikelen bij de wet van 15 september 2006 werden omgezet in de vreemdelingenwet, 

waardoor deze niet langer over directe werking beschikken, behoudens de verplichting tot 

richtlijnconforme interpretatie (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St. 

Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, p. 84 en volgende). De schending van voormelde artikelen van de 

richtlijn kan derhalve niet rechtsgeldig worden ingeroepen. Betreffende de door verzoekende partij 

ingeroepen interpretatie van deze artikelen, met name dat de asielzoeker niet dient aan te tonen dat hij 

specifiek wordt geviseerd om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, 

maar dat bij wijze van uitzondering een dergelijke bedreiging wordt geacht aanwezig te zijn wanneer de 

mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde conflict dermate hoog is dat er zwaarwegende 

gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land louter door 

zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico op bedreiging zou lopen, verwijst de Raad naar wat verder 

wordt gesteld bij de bespreking van de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

3.2.5. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en 

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

bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene 

http://curia.europa.eu/
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een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het 

zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 

februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het 

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en 

inhoudelijk aanvecht. Zij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt 

te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is gegrond 

zodat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele 

motiveringsplicht.  

De Raad stelt vast dat verzoekende partij in wezen enkel de schending van de materiële 

motiveringsplicht aanvoert. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt 

in dat een administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk 

bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking 

kunnen genomen worden. Dit onderdeel van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden 

onderzocht.  

 

3.2.6. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker 

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag 

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

vertellen (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. 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 (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de 

feiten onwaar zouden zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de 

lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De 

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar 

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. 

 

3.2.7. Waar verzoekende partij in haar verweer op summiere wijze het door haar voorgehouden 

asielrelaas herneemt en verwijst naar de ter ondersteuning van dit relaas door haar bijgebrachte 

documenten, wijst de Raad erop dat het louter herhalen van de asielmotieven en het duiden op de 

desbetreffend bijgebrachte documenten echter niet van aard is om de motieven van de bestreden 

beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278). Het komt 

derhalve aan verzoekende partij toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete 

argumenten in een ander daglicht te stellen, waar zij op voormelde wijze in gebreke blijft. 

 

3.2.8. Waar verzoekende partij als verschoningsgrond voor de door verwerende partij vastgestelde 

tegenstijdigheden tussen haar verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken en bij het Commissariaat-

generaal opwerpt dat zij “enkel veiligheid en rust wou en niet dacht aan de antwoorden die men moet 

geven inzake het asielrelaas”, wijst de Raad erop dat op elke asielzoeker de verplichting rust om in elke 

fase van het onderzoek zijn asielrelaas op een correcte wijze uiteen te zetten. Van een asielzoeker, die 

beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten 

vraagt, mag worden verwacht dat deze de feiten die de oorzaak waren van zijn vlucht uit het land van 

herkomst nauwkeurig, zorgvuldig en op een coherente en geloofwaardige manier weergeeft, zodat op 

grond hiervan kan worden nagegaan of er aanwijzingen zijn om te besluiten tot het bestaan van een 

vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of het bestaan van 

zwaarwegende gronden om aan te nemen dat hij een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals 

bepaald bij artikel 48/4 van voormelde wet. Verder duidt de Raad erop dat bij aanvang van het gehoor 

op de Dienst Vreemdelingenzaken aan verzoekende partij werd duidelijk gemaakt dat zij de waarheid 

diende te vertellen en dat valse of onjuiste verklaringen tot gevolg kunnen hebben dat de asielaanvraag 

wordt verworpen (administratief dossier, stuk 14, vragenlijst, p. 1). Verzoekende partij was derhalve 

perfect op de hoogte van de noodzaak een correct feitenrelaas naar voren te brengen. Het verweer van 

verzoekende partij kan dan ook door de Raad niet worden bijgetreden. 

3.2.9. Met betrekking tot de opmerking van verzoekende partij dat haar naam op het internet figureert 

als zijnde politiek actief stelt de Raad vooreerst vast dat dit een blote bewering betreft daar deze niet 

met enige concrete informatie en/of bronvermelding wordt onderbouwd en is de Raad verder van 
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oordeel dat mocht verzoekende partij met het epitheton “politiek actief” op het internet figureren dit louter 

gegeven geen concrete weerlegging inhoudt van de talrijke door verwerende partij vastgestelde 

omissies, tegenstrijdigheden, vaagheden, onwetendheden en onjuistheden betreffende wezenlijke 

elementen van het voorgehouden asielrelaas. Het enkele gegeven dat zij bij het zien van de foto’s van 

politieke gevangenen finaal wel de organisatie NIDA kon vermelden – een gegeven dat in het 

verzoekschrift wordt benadrukt, doch door verwerende partij eveneens aldus wordt vermeld in de 

bestreden beslissing – doet evenmin enige afbreuk aan de overdaad aan voormelde vaststellingen die 

terecht doen besluiten tot het ongeloofwaardig bevinden van het voorgehouden asielrelaas.  

   

3.2.10. Uit het geheel van het voorgaande dient te worden besloten dat aan het asielrelaas van 

verzoekende partij volstrekt geen geloof kan worden gehecht. Bijgevolg kan haar de vluchtelingenstatus 

met toepassing van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.  

 

3.2.11. Waar verzoekende partij aanvoert dat de bestreden beslissing niet op afdoende wijze motiveert 

waarom haar de subsidiaire beschermingsstatus niet wordt toegekend en zich louter beperkt tot een 

“algemene stijlformule”, stelt de Raad vast dat de eenvoudige lezing van de bestreden beslissing 

aantoont dat de weigering van de subsidiaire bescherming is ingegeven door de motieven die aan de 

conclusies voorafgaan, zodat het middel dienaangaande feitelijke grondslag mist. Bovendien wijst de 

Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de 

weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen, echter niet betekent dat de beslissing omtrent de 

subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.  

 

De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de 

bestreden beslissing heeft besloten tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit hetgeen 

voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partij, waarop zij zich eveneens beroept 

teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. De Raad 

meent derhalve dat verzoekende partij niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van dat 

relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in 

artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet. 

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat 

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit 

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de 

vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er heden in Azerbeidzjaan een situatie 

heerst van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een 

ernstige bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert. 

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de 

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen. 

 

3.2.12. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt 

de Raad dat dit beginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn beslissing op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden 

beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de 

stukken van het administratief dossier waaronder de door verzoekende partij bijgebrachte documenten 

en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 12 en 13) en dat verzoekende partij 

tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal van 12 februari 2015 de kans kreeg om haar 

asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp 

van een tolk Russisch en bijgestaan door haar advocaat. De commissaris-generaal heeft de 

asielaanvragen van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen 

met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; 

RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.  

 

3.2.13. Uit wat vooraf gaat blijkt dat in hoofde van verwerende partij geen manifeste beoordelingsfout 

kan worden ontwaard.  

 

3.2.14. Betreffende de door verzoekende partij ter terechtzitting neergelegde foto’s die verzoekende 

partij afbeelden tijdens een vergadering en op een manifestatie oordeelt de Raad dat aan privé-foto’s 

geen enkele bewijswaarde kan worden toegekend daar deze door mogelijk enscenering van locatie en 

omstandigheden geen garantie bieden over de authenticiteit van wat werd afgebeeld. Verder wijst de 

Raad er met betrekking tot de neergelegde oproepingsbrieven van de politie van 1 juni en 28 juli 2015 

op dat documenten kunnen worden bijgebracht ter ondersteuning van het voorgehouden asielrelaas, 

doch niet vermogen een volstrekt ongeloofwaardig relaas in zijn geloofwaardigheid te herstellen. Aan 
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documenten kan enkel bewijswaarde worden toegekend voor zover ze gepaard gaan met 

geloofwaardige verklaringen, wat in casu niet aan de orde is.    

 

3.2.15. Het middel kan niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen 

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de 

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden 

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. 

Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin 

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 

48/4 van deze wet worden aangenomen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien september tweeduizend vijftien 

door: 

 

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT 

 


