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nr. 187 886 van 1 juni 2017

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 1. X

2. 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 afkomstig te zijn uit Oezbekistan, op

9 november 2016 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 6 oktober 2016.

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 17 maart 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 april 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

C. DE TROYER en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing ten aanzien van eerste verzoekende partij luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent afkomstig uit Oezbekistan en Yezidi van origine. U woonde samen met uw echtgenote R. M. (…)

(O.V. X) in Tasjkent. U vroeg een eerste maal in België asiel aan op 15 maart 2005. Op 30 mei 2005

werd door het CGVS een bevestigende beslissing van weigering van verblijf genomen. U verliet België

niet en diende op 12 oktober 2005 een tweede asielaanvraag in. Op 8 november 2005 besliste de DVZ

uw tweede asielaanvraag niet in overweging te nemen. U verklaarde in 2006 via Kirgizië naar

Oezbekistan te zijn teruggekeerd. Op 20 oktober 2015 verliet u samen met uw echtgenote R. M. (…)

Oezbekistan opnieuw. Op 29 oktober 2015 kwam u in België aan waar u op 4 november 2015 een

derde asielaanvraag indiende. Uw echtgenote diende die dag haar eerste asielaanvraag in. U haalde in

het kader van uw huidige asielaanvraag aan dat u het Oezbeeks staatsburgerschap geweigerd werd
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omwille van uw etnie. Daarnaast kreeg u vanaf 2010-2011 opnieuw problemen met islamisten. U was in

die periode weer op de markt beginnen werken als handelaar in auto-onderdelen. U kreeg problemen

met andere handelaars en met klanten omdat u als Yezidi niet met heen meebad. Klanten weigerden

bijvoorbeeld om voor onderdelen te betalen en u kwam regelmatig in conflict met andere handelaars,

wat meermaals uitmondde in een vechtpartij. In februari 2015 poogden enkele mannen uw huis binnen

te vallen en verwondden daarbij uw echtgenote met een scherp voorwerp. Als gevolg daarvan diende

uw echtgenote een operatie te ondergaan. Een klacht bij de politie leverde niets op. Uit angst dat uw

zoon zou worden geviseerd stuurde u hem in augustus 2015 naar Kazachstan. In die periode merkte u

op dat u meermaals op weg van uw werk naar huis gevolgd werd. In september 2015 vielen opnieuw

enkele mannen uw woning binnen. Uw echtgenote kreeg daarbij enkele klappen en er werd voor een

grote som aan geld en juwelen gestolen. Na dit incident gingen jullie naar een kennis in een andere wijk

van Tasjkent en begonnen jullie het vertrek uit Oezbekistan voor te bereiden.

U legde ter staving van uw huidige asielaanvraag een origineel in België opgemaakt attest voor dat

bevestigt dat u het Yezidi-geloof aanhangt.

B. Motivering

Niettegenstaande het feit dat uw derde asielaanvraag door het CGVS in overweging werd genomen,

moet worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent een 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 aannemelijk te maken.

Er dient allereerst te worden benadrukt dat uw eerste asielaanvraag door het CGVS werden afgesloten

met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf, en dat uw tweede asielaanvraag door de

DVZ werd afgesloten met een beslissing van weigering tot inoverwegingname. Aangaande het in die

asielaanvragen aangehaalde asielmotief (vrees voor vergelding omwille van een door u begane moord

in 1988) geeft u nu aan dat dit motief verzonnen was. U claimt in het kader van uw huidige

asielaanvraag dat uw probleem steeds geweest is dat u werd geviseerd omwille van uw Yezidi-origine,

met name door moslimfundamentalisten die eisen dat u zich tot de Islam zou bekeren. Hoewel u in het

kader van uw huidige asielaanvraag toegeeft een en ander bewust te hebben verzonnen ten tijde van

uw vorige asielaanvragen en deze lacunes nu wenst op te vullen aan de hand van een aantal nieuwe

gegevens, vormt het duidelijk misleidende karakter van uw vorige aanvragen een wezenlijk gegeven bij

de beoordeling van uw algemene geloofwaardigheid met betrekking tot de nieuwe elementen die

u aanvoert ter staving van uw huidige derde asielaanvraag.

Welnu, inzake uw huidige asielaanvraag werden eens te meer vaststellingen gedaan die ertoe leiden te

oordelen dat uw asielverklaringen geloofwaardigheid missen.

Vooreerst moet worden vastgesteld dat uw verklaringen in het kader van uw huidige asielaanvraag

aangaande uw staatsburgerschap en identiteitsdocumenten niet overeenstemmen met wat u daarover

verklaarde in het kader van uw eerste asielaanvraag. U verklaarde in het kader van uw huidige

aanvraag immers dat u nooit het Oezbeeks staatsburgerschap heeft gekregen. U stelde nog burger van

de Sovjetunie te zijn en meermaals een aanvraag voor het Oezbeeks staatsburgerschap te hebben

ingediend, maar nooit het Oezbeeks staatsburgerschap te hebben verkregen. Uw aanvraag werd op de

lange baan geschoven en uiteindelijk heeft u het niet gekregen omdat er volgens uw verklaringen toch

onderscheid werd gemaakt omwille van uw etnie. U stelde voorts dat het laatste paspoort dat u had

gehad een rood Sovjetpaspoort was dat al lang niet meer geldig was. U had geen ander

identiteitsdocument gehad dan een voorlopig document van de paspoortdienst met uw naam, adres

en een stempel, zonder foto (zie CGVS dd. 02/05/2016, p. 2-3). In het kader van uw eerste

asielaanvraag had u echter verklaard Oezbeeks staatsburger te zijn en in het bezit te zijn geweest van

een Oezbeeks (binnenlands) paspoort en een bewijs van uw Oezbeekse nationaliteit. Die documenten

had u tijdens uw reis naar België aan de buschauffeur moeten geven (zie CGVS dd. 04/05/2005, p. 1 en

2). De vaststelling dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt aangaande uw staatsburgerschap en uw

administratieve situatie, doet vermoeden dat u uw identiteitsdocumenten, met name uw paspoort,

achterhoudt om op die manier een verblijfsalternatief binnen of buiten Oezbekistan verborgen te

houden. U geeft aldus geen kijk op uw reële verblijfssituatie voor uw aankomst in België, waardoor u het

CGVS onmogelijk maakt vast te stellen of u een gegronde vrees voor vervolging koestert, dan wel een

reëel risico op het lijden van ernstige schade loopt. Tevens is deze vaststelling zwaarwichtig te

noemen omdat u in het kader van uw huidige asielaanvraag het niet verwerven van het Oezbeekse

staatsburgerschap verbindt aan uw etnische origine, wat de kern van uw asielmotieven uitmaakt. De

geloofwaardigheid van de door u ingeroepen motieven wordt aldus ernstig ondergraven.

Daarnaast stemmen uw verklaringen en die van uw echtgenote aangaande het incident van september

2015 niet overeen. Uw echtgenote verklaarde dat haar belagers het huis overhoop hadden gehaald en

alles hadden neergegooid toen ze naar hun buit zochten en dat u, toen u thuis kwam, het huis ook zo

overhoop heeft gezien (zie CGVS R. M. (…) dd. 02/05/2016, p. 6). U verklaarde daarentegen dat u

helemaal niets heeft gezien van zaken die waren stuk gemaakt of overhoop waren gehaald (zie CGVS
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dd. 02/05/2016, p. 13). Bij confrontatie bleef uw echtgenote erbij dat de mannen alles overhoop haalden

toen ze naar juwelen zochten en ze stelde dat u het zich waarschijnlijk niet goed herinnert (zie CGVS R.

M. (…) dd. 02/05/2016, p. 6), wat echter geen afdoende verklaring biedt voor de vastgestelde

tegenstrijdigheid. De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt hierdoor verder ondermijnd.

Tot slot brengt u ook geen enkel begin van bewijs aan betreffende de door u ingeroepen problemen,

zoals een bewijs van uw klacht bij de politie of medische documenten naar aanleiding van de

ziekenhuisopname van uw echtgenote en de door haar ondergane operatie. Aangezien dit uw derde

asielaanvraag betreft en u de procedure bijgevolg kent, mocht van u verwacht worden dat u het belang

kent van het aanbrengen van stukken die uw asielrelaas kunnen ondersteunen.

Wat betreft de mogelijkheid dat u in geval van terugkeer naar Oezbekistan zou worden vervolgd omwille

van uw asielaanvraag en/of verblijf in België, dient opgemerkt dat uit de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier is gevoegd, blijkt

dat het loutere gegeven van een asielaanvraag of een verblijf in het buitenland op zich doorgaans geen

aanleiding geeft tot vervolging. Het risico om blootgesteld te worden aan vervolging is afhankelijk van

uw profiel en activiteiten in uw thuisland en in het buitenland die door de Oezbeekse autoriteiten als

subversief worden aanzien. Dergelijke elementen blijken echter niet uit uw verklaringen waardoor er op

basis van uw asielaanvraag of verblijf in België geen gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico

op ernstige schade worden vastgesteld.

Aldus kan in hoofde van u niet besloten worden tot het bestaan van een 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.

Het door u neergelegde attest bevestigt dat u het Yezidi-geloof aanhangt, wat niet wordt betwist. Aldus

kan het geen ander licht werpen op bovenstaande conclusies.

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.”

De tweede bestreden beslissing, genomen ten aanzien van tweede verzoekende partij, zijnde de

echtgenote van eerste verzoekende partij, neemt de motivering van de beslissing ten aanzien van

eerste verzoekende partij integraal over daar tweede verzoekende partij wat haar asielrelaas betreft

volledig steunt op dezelfde asielmotieven als deze voorgehouden door haar echtgenoot.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekende partijen beroepen 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 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: de vreemdelingenwet) en “van de gegrondheid en de

wettigheid van de beslissing betreffende de hoedanigheid van vluchteling en het subsidiair

beschermingsstatus”.

2.2.1.1. Eerste verzoekende partij betoogt dat tweede verzoekende partij, zijnde haar echtgenote, niet

kan worden benadeeld door haar leugenachtige verklaringen afgelegd tijdens haar eerste

asielaanvraag, meer bepaald het steunen van haar asielrelaas op een door haar gepleegde moord.

Immers waren beiden toen nog niet getrouwd en vraagt tweede verzoekende partij pas nu voor het eerst

asiel aan. De vrees van verzoekende partijen dient te worden onderzocht los van de verklaringen

afgelegd door eerste verzoekende partij tijdens haar eerste asielaanvraag.

2.2.1.2. Daar tweede verzoekende partij haar asielaanvraag mede steunt op de problemen van haar

echtgenoot en haar zoon op hun werk, men wilde hen dwingen van geloof te veranderen, en derhalve

het accent legt op de origine van de familie – net zoals eerste verzoekende partij aangeeft in haar

huidige asielaanvraag, eraan toevoegende dat dit ook reeds haar problemen waren in 2005 op het

ogenblik van haar eerste asielaanvraag (administratief dossier, stuk 6, p. 7) – oordeelt de Raad dat het

niet aanhalen van problemen naar aanleiding van haar origine door eerste verzoekende partij bij haar

eerste asielaanvraag, doch de asielaanvraag volledig te enten op problemen ingevolge een door haar

uitgevoerde moord ingegeven door wraak voor de moord op haar vader, wel degelijk repercussie heeft

op de geloofwaardigheid van de asielgrond aangehaald door tweede verzoekende partij, zijnde het

behoren tot de Yezidi-gemeenschap.

Het verweer van eerste verzoekende partij dat zij “destijds in ieder geval met verzoekster nog niet

gehuwd was” mist evenwel elke geloofwaardigheid. Immers blijkt uit de door tweede verzoekende partij
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op 25 november 2015 ondertekende verklaring op de Dienst Vreemdelingenzaken dat tweede

verzoekende partij aangeeft met eerste verzoekende partij reeds te zijn gehuwd op 16 oktober 1986

(administratief dossier, stuk 22, p. 5-6), daar waar de moord op de vader van eerste verzoekende partij

door deze laatst bij haar eerst asielaanvraag wordt gesitueerd in 1988 – de door haar gelogen

wraakmoord derhalve later – en deze asielaanvraag werd ingediend op15 maart 2005 (verslag van het

gehoor op 4 mei 2005 in het kader van de eerste asielaanvraag, p. 3 en de bijlage 26 bij deze

aanvraag).

Tot slot wijst de Raad erop dat bij de beoordeling van de zaak de commissaris-generaal rekening houdt

met alle feitelijke elementen, ook met deze welke resulteren uit verklaringen afgelegd bij vroegere

asielaanvragen. Geen enkele wetsbepaling verbiedt immers dat, in het kader van een meervoudige

asielaanvraag, uitspraak wordt gedaan op basis van gegevens die in het kader van eerdere

asielaanvragen bekend waren.

2.2.2.1. Eerste verzoekende partij betoogt in het verzoekschrift dat zij tijdens haar eerste asielaanvraag

in werkelijkheid heeft aangeduid dat zij in het bezit was van documenten die hebben gediend voor haar

reis naar België. Dat het hier derhalve valse documenten betrof die werden opgemaakt door de

mensensmokkelaar en die door de buschauffeur werden bewaard. Wel gaf zij bij haar eerste

asielaanvraag aan zij de Oezbeekse nationaliteit had omdat zij er was geboren en er gewoond heeft en

omdat zij haar persoonlijke overtuiging en verwachtingen met de werkelijkheid verwarde, aldus eerste

verzoekende partij.

2.2.2.2. De Raad stelt echter vast dat voormeld verweer totaal niet beantwoordt aan de inhoud van het

verslag van het gehoor van eerste verzoekende partij bij haar eerste asielaanvraag op 4 mei 2005 (map

eerste asielaanvraag, gehoorverslag dringend beroep, p. 2). Op de vraag “Welke documenten had u in

Oezbekistan?” antwoordt eerste verzoekende partij: “Ik had mijn Oezbeeks paspoort, het bewijs van

mijn Oezbeekse nationaliteit en ook een toestemming om auto-onderdelen te verkopen, om een

handelszaak te runnen.”. Verder stelt eerste verzoekende partij nog met haar Oezbeeks binnenlands

paspoort van Oezbekistan naar Moskou te zijn gereisd, dit op eigen initiatief en zonder hulp, om

vandaaruit op 8 maart 2005 naar België door te reizen. Uit voormelde neerslag van het gehoor van 4

mei 2005 komt ondubbelzinnig naar voor dat zowel uit de vraagstelling als uit het antwoord blijkt dat het

gesprek niet handelt over de gebruikte reisdocumenten, doch over de officiële document waarvan eerst

verzoekende partij zich in Oezbekistan bediende. Verder blijkt tevens dat minstens voor wat betreft het

eerste deel van de reis geen gebruik werd gemaakt van een smokkelaar en verzoekende partij hiertoe

haar binnenlands Oezbeeks paspoort hanteerde. Eerste verzoekende partij heeft derhalve bij haar

eerste asielaanvraag duidelijk aangegeven de Oezbeekse nationaliteit te bezitten en tevens te

beschikken over een binnenlands Oezbeeks paspoort. Desbetreffende door verwerende partij

vastgestelde flagrante tegenstrijdigheid blijft dan ook onverminderd overeind.

2.2.3. Waar verzoekende partijen met betrekking tot de door verwerende partij vastgestelde

tegenstijdigheid in verband met het incident van september 2015 stellen dat eerste verzoekende partij

de chaos in huis niet heeft opgemerkt daar zij alleen oog had voor de gezondheid van haar echtgenote,

oordeelt de Raad dat dit verweer niet kan worden aanvaard. Immers geeft eerste verzoekende partij bij

het gehoor op het Commissariaat-generaal als mogelijke verklaring waarom bij de inval in september

2015 niets werd stukgemaakt of overhoop gehaald zelf aan: “Vrouw heeft hen misschien zelf gezegd

waar wat ligt.” (administratief dossier, stuk 6, p. 13). Uit deze gesuggereerde verschoningsgrond

waarom het huis niet werd overhoop gehaald blijkt ontegensprekelijk dat het huis geen chaos betrof van

overhoop gehaalde en stukgemaakte dingen, dit in tegenspraak met de verklaringen van tweede

verzoekende partij, die het duidelijk heeft over: “Alles was overhoop gehaald, alles neergegooid.”

(administratief dossier, stuk 6, p. 6). Tot slot is de Raad van oordeel dat een compleet overhoop gehaald

huis als gevolg van het op zoek zijn naar geld en juwelen bij thuiskomst – los van de

gezondheidstoestand van de persoon die bij de inval in huis aanwezig was – een dermate traumatische

impact heeft dat niet kan worden aanvaard dat dit eerste verzoekende partij zou zijn ontgaan of dit uit

haar geheugen zou zijn gewist. Ook na het monsteren van de gezondheidstoestand van haar

echtgenote dienden spullen te worden gepakt om naar een kennis in een andere wijk van Tasjkent te

trekken en vandaar het vertrek uit Oezbekistan voor te bereiden waardoor de omgeving binnen in het

huis ontegensprekelijk door eerste verzoekende partij werd opgenomen.

2.2.4. Daar waar verzoekende partijen betreffende het niet bijbrengen van een bewijs van een klacht bij

de politie of van de ziekenhuisopname van tweede verzoekende partij opperen dat zij thans geen enkele

contact met hun land van herkomst meer hebben en zij derhalve in de onmogelijkheid zijn desbetreffend
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een of andere stap te ondernemen, wijst de Raad erop dat het voor eerste verzoekende partij een derde

asielaanvraag betreft en zij tussen haar tweede en derde asielaanvraag naar haar land van herkomst

terugkeerde zodat zij zich, gezien de eerder gevoerde procedures, bewust was van het belang van

documenten die zij bij het verlaten van haar land, voorafgaand aan onderhavige asielaanvraag,

onmiddellijk had kunnen meebrengen. De vaststelling blijft dat dergelijke voor de hand liggende

bewijsstukken niet worden bijgebracht.

Aangaande de verwijzing van verzoekende partijen naar hun beider document van het Centre Culturel

Ezidi asbl te Luik van 8 april 2016 ter bevestiging dat zij tot de Yezidische geloofsgemeenschap

behoren, meer bepaald naar de passus die stelt dat het centrum wordt geconfronteerd met een

honderdtal gezinnen van Yezidi origine van Turkije, Irak, Syrië ‘en elders’ die allen gevlucht zijn om

reden van geloofsvervolging, wijst de Raad er vooreerst op dat de geloofsovertuiging van verzoekende

partijen door verwerende partij op zich niet wordt betwist. Verder stelt de Raad vast dat de bewust

passus louter verwoordt dat het betreffende centrum de verhalen van alle Yezidische families waarmee

zij geconfronteerd wordt, vanwaar ter wereld zij ook afkomstig zijn, voor waar aanneemt, doch stelt deze

brief niet dat het enkele gegeven dat men Yezidi is impliceert dat men wordt vervolgd. De Raad is van

oordeel dat vermits een vrees voor vervolging of het lopen van een reëel risico op ernstige schade

steeds in concreto dient te worden aangetoond documenten slechts kunnen worden bijgebracht ter

ondersteuning van een geloofwaardig bevonden asielrelaas, doch niet vermogen een volstrekt

ongeloofwaardig relaas in zijn geloofwaardigheid te herstellen.

2.2.5. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het asielrelaas van verzoekende partijen

geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan hen de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

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

bestreden beslissingen heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partijen, waarop zij zich

eveneens beroepen teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partijen dan ook niet langer kunnen 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 partijen een reëel risico op ernstige schade lopen 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 partijen tonen evenwel niet aan dat er in Oezbekistan een situatie

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

ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon impliceert.

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

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

2.2.7. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partijen geen argumenten,

gegevens of tastbare stukken aanbrengen die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissingen zijn gesteund

op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in

hoofde van verzoekende partijen 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.
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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 één juni tweeduizend zeventien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


