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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 2233 van 1 oktober 2007
in de zaak X/ IIde kamer

In zake: X
  Gekozen woonplaats: X
  tegen:

  de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE  WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Russische nationaliteit, op 19 juli 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 3 juli 2007.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 28 augustus 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald
op 17 september 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. HINNEKENS, die verschijnt voor de
verzoekende partij en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Verzoeker komt op 17 augustus 2006 België binnen en verklaart zich dezelfde dag
vluchteling.

De minister van Binnenlandse Zaken beslist op 17 oktober 2006 dat de aanvraag
ontvankelijk is.

De Commissaris-generaal weigert op 3 juli 2007 de vluchtelingenstatus en subsidiaire
beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt alsvolgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw opeenvolgende verklaringen bent u van Tabasaranische origine, geboren in
Dagestanskiy Ogni, Dagestan. U zou tweemaal gehuwd zijn, éénmaal officieel in 1997, een
tweede keer in 2004 enkel religieus. U zou op dit ogenblik in België met beide vrouwen
samenwonen. In 1997 zou u zich hebben afgekeerd van de traditionele islam zoals die in uw
omgeving werd beleden. U zou met een aantal anderen besloten hebben zich in de islam te
verdiepen en zou Arabisch zijn beginnen studeren. Jullie zouden regelmatig zijn samengekomen.
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Omwille van deze activiteiten zou u problemen hebben gekregen met de Dagestaanse
autoriteiten. In 1998 zou u zijn opgepakt en zijn mishandeld door OMON (Otryad Militsii Osobogo
Naznacheniya)-leden. Pas na een schriftelijke waarschuwing zou u zijn vrijgekomen. Dit gebeuren
zou zijn gefilmd en zijn uitgezonden op televisie. Nadien zou u nog geregeld zijn lastiggevallen
door FSB-agenten. Na de inval in Dagestan van Tsjetsjeense rebellen in 1999 en nog een
arrestatie zou u hebben besloten Dagestan te verlaten. In de zomer van 2000 zou u alleen naar
Moskou zijn verhuisd, waar u in de bouw zou hebben gewerkt. Daar zou u in contact zijn
gekomen met geloofsgenoten uit de Kaukasus, meer bepaald een religieuze groep van een 50-tal
personen rond o.a. X (O.V. X). Jullie zouden regelmatig zijn bijeengekomen om te bidden. In de
zomer van 2003 zou u uw familie uit Dagestan hebben laten overkomen naar Moskou. Een aantal
maanden later zouden, toen u niet thuis was, politiemannen naar uw woning zijn gekomen. Uw
echtgenote zou hen niet hebben binnengelaten en na dit incident zou u hebben besloten te
verhuizen naar een andere stad in de buurt van Moskou, Dolgoprudnyi. Na opnieuw een bezoek
van de politie en een huiszoeking zou u hebben besloten opnieuw te verhuizen, deze keer naar
Mescherskoye, waar verschillende leden van uw religieuze gemeenschap woonden en waar de
bijeenkomsten werden gehouden. In de zomer van 2005 zou u, toen u op de ring rond Moskou
reed, zijn tegengehouden en meegenomen naar een politiekantoor. FSB-agenten zouden erbij zijn
geroepen en er zouden u allerlei vragen, vooral over uw band met de Tsjetsjeense rebellen, zijn
gesteld. Pas na 9 uur zou u zijn vrijgelaten. Een aantal dagen later zou u in Chekhovsky opnieuw
zijn tegengehouden, deze keer was u in het gezelschap van een aantal andere geloofsgenoten.
Tijdens de ondervragingen is gebleken dat ze op zoek waren naar een zekere X ( O.V. X), de
broer van een geloofsgenoot met wie u toen werd opgepakt. U zou het voorstel hebben
gekregen met de FSB samen te werken. Na te hebben beloofd dat u over hun aanbod zou
nadenken zou u zijn vrijgekomen. In de daaropvolgende periode zou u hebben besloten
internationale paspoorten voor uw twee echtgenotes te regelen. Ook zou u uw eerste
echtgenote naar haar vroegere woonplaats in Dagestan hebben teruggestuurd. In die periode
zou uw familie, waaronder uw moeder, ook regelmatig zijn lastiggevallen door de Dagestaanse
autoriteiten die vragen stelden over u. Begin juni 2006 zou uw broer Seruzjdin, die ook in de
regio Moskou woonde, u hebben opgebeld met de boodschap dat hij was aangehouden i.v.m.
een verkeersongeluk in Chekhovsky. Het zou u onmiddellijk duidelijk zijn geworden dat het om
een list ging. U zou één van de FSB-agenten hebben opgebeld die u had voorgesteld met hen
samen te werken en na te hebben beloofd dat u zich zou aanbieden, zou uw broer zijn
vrijgelaten. Omdat u vreesde dat u bij het Tsjetsjeense conflict zou worden betrokken en als rebel
zou worden beschouwd, zou u de beslissing hebben genomen de Russische Federatie te
ontvluchten. Ongeveer één jaar geleden zou ook uw jongste broer in aanvaring zijn gekomen met
de Dagestaanse autoriteiten: hij zou met een aantal andere zijn gearresteerd en tijdens de
arrestatie zouden hem vragen zijn gesteld over u. Hij zou valselijk zijn beschuldigd van
wapenbezit en zijn veroordeeld. Op 15 augustus 2006 zou u Rusland hebben verlaten en op 17
augustus 2006 zou u in België zijn aangekomen. Nog diezelfde dag hebt u hier een asielaanvraag
ingediend. U bent in het bezit van uw intern paspoort met een propiska in Dagestanskiy Ogni,
Dagestan dd. 26 februari 2003, een rijbewijs en geboorteaktes van 3 van uw kinderen. Korte tijd
voor uw tweede gehoor op het Commissariaat-generaal zou u hebben vernomen dat er bij uw
moeder thuis een huiszoeking was uitgevoerd.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw 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. Vooreerst dient
vastgesteld te worden dat u hebt nagelaten stukken die elementen uit uw vluchtrelaas zouden
kunnen aantonen voor te leggen, alhoewel dit redelijkerwijze van u verwacht kan worden.
Gevraagd naar uw actuele vrees bij een eventuele terugkeer naar Dagestan verwees u naar de
veroordeling van uw broer. Deze zou mede omwille van uw verleden zijn gearresteerd en op
basis van de valse beschuldiging van wapenbezit in 2006 door een rechtbank zijn veroordeeld
(CGVS-gehoorverslag II p. 8). Gevraagd of u via uw familie dit vonnis zou kunnen bekomen
antwoordde u dat, indien ze het hebben dit mogelijk moet zijn, maar indien ze het niet zouden
hebben er geen
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mogelijkheid zou zijn om het op te vragen (CGVS-gehoorverslag II p. 8). Deze verklaring
mistovertuigingskracht: als er een vonnis bestaat kan redelijkerwijze verwacht worden dat u dit
kan aantonen. Over de videoband die zou bestaan over de arrestatie door de Dagestaanse
autoriteiten in 1998 antwoordde u aanvankelijk dat er een mogelijkheid is een kopie te bekomen
via het archief van de zender en dat u het kan proberen. Onmiddellijk daarna kwam u terug op
deze verklaring door te stellen dat het te gevaarlijk is om dit aan te vragen (CGVS-gehoorverslag
II p. 5). Ook de schriftelijke waarschuwing die u in 1998 zou hebben gekregen, kon u niet
voorleggen (CGVS-gehoorverslag I p. 12, II p. 5). Uw algemene verklaring i.v.m. het feit dat u
niet in staat bent één bewijsdocument neer te leggen, meer bepaald dat u tot uw komst naar
België niet wist dat het nodig was documenten te verzamelen en geen idee had hoe een
asielaanvraag werkt, mist eveneens overtuigingskracht. Al in de loop van 2005, toen u besloot
internationale reispaspoorten voor uw twee echtgenotes te regelen, speelde u met het idee om
uw land te ontvluchten. Bovendien waren bij uw vertrek naar België in augustus 2006 al een
15-tal geloofsgenoten van de groep rond X, met wie u jarenlang een zeer nauw contact hebt
gehad, in België en hadden zij op dat ogenblik allemaal op grond van eigen motieven een
asielaanvraag ingediend (O.V. X: X, X, O.V. X: X, O.V. X: X, O.V. X: X, X: X, O.V. X: X, X, O.V.
X: X, O.V. X: X, O.V. X: X, O.V. X: X, O.V. X X, O.V. X: X, O.V. X X, O.V. X X). Er kan weinig
geloof gehecht worden aan uw bewering dat u tot op de dag van uw aankomst in België niet
wist dat zij hier in België verbleven (CGVS-gehoorverslag I p. 4, 5 en 7). Verder dient gewezen te
worden op tegenstrijdigheden tussen uw opeenvolgende verklaringen die de geloofwaardigheid
van uw vluchtrelaas ondermijnen. Zo verklaarde u op het Commissariaat-generaal bij uw eerste
echte arrestatie na uw komst naar Moskou in 2000, meer bepaald toen u op de ring rond
Moskou reed in de zomer van 2005, in de loop van de ochtend te zijn opgepakt en tegen de
avond te zijn vrijgelaten (CGVS-gehoorverslag II p. 4 en 6). Op de Dienst Vreemdelingenzaken
verklaarde u echter pas de volgende morgen opnieuw te zijn vrijgelaten (DVZ-gehoorverslag p.
15). Ook verklaarde u op de Dienst Vreemdelingenzaken in de loop van 2005, in de periode toen
uw wettelijke echtgenote terug in Dagestanskiy Ogni verbleef en uw tweede echtgenote in
Jaroslavl, maandenlang met geen van beide gezinnen contact te hebben gehad
(DVZ-gehoorverslag p. 17). Tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal verklaarde u in die
periode steeds 2 of meerdere keren per maand contact te hebben gehad met uw beide
echtgenotes. Geconfronteerd met uw vroegere verklaringen, ontkende u ooit een aantal
maanden het contact met uw twee gezinnen te hebben verbroken (CGVS-gehoorverslag p. 7).
Hier kan nog aan toegevoegd worden dat uw verklaringen i.v.m. uw internationaal paspoort
onwaarschijnlijk zijn. U verklaarde dat u zowel uw eigen internationaal paspoort als die van uw
beide partners aan de smokkelaar in Moskou hebt afgegeven en nooit hebt teruggekregen. Hij
zou hebben gezegd dat u ‘het niet meer nodig zou hebben’ (CGVS-gehoorverslag I p. 4 en II p.
2). Deze bewering mist logica, vooral omdat het echte internationale paspoorten waren en er
geen logische reden voor handen is waarom u een document dat u toebehoort niet zou
terugkrijgen. Bovendien blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en
waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratieve dossier dat niet EU-burgers bij
binnenkomst van het Shengengebied, u zou met een minibus van Moskou tot België zijn gereisd
(DVZ-gehoorverslag vraag 40), onderworpen worden aan strenge individuele identiteitscontroles.
Voor binnenkomst in de Schengenruimte dient u als niet EU-burger hetzij in het bezit te zijn van
een geldig reisdocument en/of geldig Schengenvisum, hetzij een asielaanvraag in een zogenaamd
grensland zoals Polen, Tsjechië of Slowakije in te dienen. Op 15 januari 2003 werd in uitvoering
van het Dublin II–akkoord de Europese gegevensbank, EURODAC, waarin de vingerafdrukken
van iedere asielzoeker die de EU binnenkomt ingevoerd worden, in gebruik genomen. Via dit
systeem kan en wordt onmiddellijk nagegaan of een persoon al dan niet al eerder asiel heeft
aangevraagd in een van de EU-landen. Dit impliceert dat personen die –zoals u- niet herkend
werden door het EURODAC-systeem niet eerder in een ander land van de EU asiel hebben
aangevraagd en aldus in het bezit moeten zijn van een geldig reisdocument en/of internationaal
paspoort met een geldig visum om de Eurozone te kunnen betreden. Ten slotte dient nog te
worden gesteld dat ik in het kader van de asielaanvraag van uw tweede echtgenote, X(O.V. X),
eveneens heb besloten tot een weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire
beschermingsstatus. De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande
vaststellingen. Uw intern paspoort dd. 26 februari 2003, rijbewijs en de geboorteaktes van 3 van
uw kinderen tonen uw identiteit, gezinssituatie en verleden in Dagestanskiy Ogni, Dagestan aan,
maar daar werd in bovenstaande vaststellingen nergens aan getwijfeld.
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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. Verzoeker vraagt, gelet op een aantal principiële kwesties, de verwijzing van het
ingestelde beroep naar een Nederlandstalige kamer met drie leden.

Er is echter geen grond voor behandeling van de zaak door een drieledige kamer in
overeenstemming met artikel 39/10 van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

3. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1 van de Conventie
van Genève van de artikelen 39/65, 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 49, 50, 52, 57/6, 62
en 63/2 van de Vreemdelingenwet en richtlijn 2004/83 van de Europese Unie, een
schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en een schending van de artikelen  10,
11 (de vroegere artikelen 6 en 6 bis) van de Grondwet, de artikelen 6, 13 iuncto 14 van
het Europees Verdrag tot bescherming van de  Rechten van de mens en de Fundamentele
Vrijheden (EVRM), de preambule van het EVRM, het artikel 3 van het eerste protocol bij
het EVRM, het artikel 2 iuncto 25 en 26 van het Internationaal Verdrag inzake
Burgerlijke en Politieke rechten (BUPO) en het artikel 26 BUPO.

Verzoeker laat na te duiden op welke wijze richtlijn 2004/83/EG van de Europese Raad
geschonden werd. Hij duidt niet aan hoe artikel 48 - dat bepaalt: “kan als vluchteling
worden erkend de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden die te dien einde gesteld
worden door de internationale overeenkomsten die België binden” - en artikel 49 dat aan
de erkenning als vluchteling verblijfsrechtelijke gevolgen verleent, geschonden werden,
noch verduidelijkt hij op welke wijze artikel 50 van de Vreemdelingenwet geschonden
werd. Het ingeroepen artikel 63/2 van de Vreemdelingenwet werd opgeheven,
overeenkomstig artikel 69 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Verzoeker legt niet uit hoe de
Commissaris-generaal deze bepaling kan schenden. Het ingeroepen artikel 39/65 stelt
dat de uitspraken van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met redenen zijn
omkleed. Verzoeker maakt niet duidelijk hoe de Commissaris-generaal deze bepaling kan
schenden.

Verzoeker laat na het middel uit te werken en te verduidelijken op welke wijze deze
artikelen geschonden zouden zijn. Bijgevolg is dit onderdeel van het middel niet dienstig.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van
de beslissing te geven, 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 (R.v.St., nr.
167.416, 2 februari 2007; R.v.St., nr. 167.411, 2 februari 2007). Hetzelfde geldt voor
de schending van artikelen 57/6 en 62 van de Vreemdelingenwet. Uit het verzoekschrift
blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent zodat het doel van de
uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (zie o.a. R.v.St., nr. 167.407, 2
februari 2007; R.v.St., nr. 167.411, 2 februari 2007). De verzoeker voert bijgevolg de
schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat dit onderdeel van het middel
vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.
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De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de
kandidaat-vluchteling zelf. De kandidaat-vluchteling moet aantonen dat zijn aanvraag tot
erkenning is gerechtvaardigd. De kandidaat-vluchteling moet een poging ondernemen het
relaas te staven. Hij moet de waarheid vertellen (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 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, o.c., Genève, 1992, nr. 204).

3.1. In een eerste motief stelt de Commissaris-generaal dat verzoeker nagelaten heeft
stukken, die elementen uit zijn vluchtrelaas zouden kunnen aantonen, voor te leggen. Het
kan redelijkerwijze van hem worden verwacht dat hij een vonnis van de veroordeling van
zijn broer, een videoband over de arrestatie door de Dagestaanse autoriteiten in 1998 en
een schriftelijke waarschuwing die hij in 1998 zou hebben verkregen kan voorleggen. De
algemene verklaring van verzoeker, dat hij tot zijn komst naar België niet wist dat het
nodig was documenten te verzamelen en geen idee had hoe een asielaanvraag werkt,
mist overtuigingskracht.

3.1.1. Betreffende het vonnis van de veroordeling van zijn broer betoogt verzoeker dat
van hem niet kan worden verwacht dat hij bij de overheid, die de vervolgende partij is,
het vonnis kan opvragen. De enige redelijke mogelijkheid is dit bij familieleden te gaan
opvragen. Het probleem in dit verband is dat zijn broer zelf huiszoekingen achter de rug
heeft en zelf veroordeeld is. Zelfs van dichte familieleden kan men niet gaan verlangen
dat men zichzelf in moeilijkheden brengt door een vonnis te gaan opvragen.

De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling zelf die, in de mate van het
mogelijke, elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas. Zoals iedere
burger die om een erkenning vraagt, moet ook de kandidaat-vluchteling aantonen dat zijn
aanvraag gerechtvaardigd is. Daarom moeten door hem in de mate van het mogelijke
stavingstukken of overtuigende elementen worden aangebracht (R.v.St., nr. 126.529, 17
december 2003). Aangezien het om essentiële stukken gaat die de kern van het
asielrelaas van verzoeker betreffen is het niet kennelijk onredelijk van de
Commissaris-generaal om te verwachten dat hij een ernstige inspanning onderneemt om
de nodige stavingsstukken te verzamelen. Verzoeker maakt niet afdoende aannemelijk
dat zijn familie problemen zou ondervinden door het vonnis van de veroordeling van zijn
broer op te vragen.

3.1.2. Betreffende de videoband die zou bestaan over de arrestatie door de Dagestaanse
autoriteiten in 1998 betoogt verzoeker dat de bestreden beslissing niet aangeeft waarom
dit gegeven determinerend zou zijn wat betreft de bewijslevering, nu dit gegeven nog
slaat op 1998. Het is niet realistisch om van verzoeker te verwachten dat hij de
betrokken videoband opvraagt omdat dit te gevaarlijk is en hij geen zekerheid heeft van
succes, aangezien de kans op medewerking klein is en de kans bijzonder klein is dat
beelden uit 1998 nog bestaan en nog zouden gevonden worden. Het behoorde de
Commissaris-generaal toe terzake een onderzoek te voeren.

De bewijslast berust in beginsel niet bij de Commissaris-generaal maar bij de
kandidaat-vluchteling zelf die, in de mate van het mogelijke, elementen dient aan te
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brengen ter staving van zijn relaas. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt,
moet ook de kandidaat-vluchteling aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is.
Daarom moeten door hem in de mate van het mogelijke stavingstukken of overtuigende
elementen worden aangebracht (R.v.St., nr. 126.529, 17 december 2003). Aangezien
het om essentiële stukken gaat die de kern van het asielrelaas van verzoeker betreffen is
het niet kennelijk onredelijk van de Commissaris-generaal om te verwachten dat hij een
ernstige inspanning onderneemt om de nodige stavingsstukken te verzamelen. Ongeacht
het feit dat het een stavingstuk van 1998 betreft, is het niet kennelijk onredelijk van de
Commissaris-generaal om te verwachten dat verzoeker dit kan voorleggen. De verklaring
van verzoeker dat de kans bijzonder klein is dat beelden uit 1998 nog bestaan en nog
zouden gevonden worden strijdt immers met zijn eerdere verklaringen dat er een
mogelijkheid is om een kopie te kopen via het archief van de zender (verhoorverslag, 10
mei 2007, p. 5). Dit tast verder de geloofwaardigheid van het asielrelaas aan. Verzoeker
maakt niet afdoende aannemelijk dat iemand problemen zou ondervinden om een kopie
van de videoband te bekomen.

3.1.3. Betreffende de schriftelijke waarschuwing die hij in 1998 zou hebben gekregen
betoogt verzoeker dat hij in 1998 niet kon voorzien welke documenten hij zou dienen te
vertonen in een latere asielaanvraag. Hij probeert momenteel nog aan documenten te
geraken via familie, aangezien hij zich zelf niet kan richten tot de overheid.

Uit het administratieve dossier blijkt dat verzoeker de schriftelijke waarschuwing niet
heeft bewaard (verhoorverslag, 5 maart 2007, p. 12). Verzoeker bevestigt louter dat hij
geen documenten kan voorleggen die zijn asielrelaas en vluchtmotieven ondersteunen.

3.1.4. Waar de Commissaris-generaal stelt dat de algemene verklaring van verzoeker,
dat hij tot zijn komst naar België niet wist dat het nodig was documenten te verzamelen
en geen idee had hoe een asielaanvraag werkt, overtuigingskracht mist betoogt
verzoeker dat het net op een niet-vlucht situatie zou wijzen wanneer iemand effectief
eerst documenten zou verzamelen om daarna te vluchten. Er wordt niet duidelijk
gemaakt waarom het gegeven te weten dat geloofsgenoten van hem in België zouden
zijn relevant is of een reden om het asiel te weigeren. Verzoeker beweert dat de
Commissaris-generaal kennelijk “onzijdig” te werk gaat.

Reeds hoger werd gesteld dat het aan de kandidaat-vluchteling toekomt om in de mate
van het mogelijke zijn asielrelaas te staven. Bij het vertrek van verzoeker naar België in
augustus 2006 bevonden al een 15-tal geloofsgenoten van de groep rond X zich in België
en hadden op dat ogenblik allemaal op grond van eigen motieven een asielaanvraag
ingediend. De Commissaris-generaal stelt terecht dat er weinig geloof kan worden
gehecht aan de bewering van verzoeker dat hij tot op de dag van zijn aankomst in België
niet wist dat zij hier in België verbleven. Uit het administratieve dossier blijkt immers dat
hij verklaarde dat hij met leden van zijn geloofsgroep, waaronder X van 2002 tot zijn
vlucht naar België in 2004, nauw contact heeft gehad (verhoorverslag, 5 maart 2007, p.
4 - 7).

In dit verband oordeelde de Commissaris-generaal terecht dat de algemene verklaring
van verzoeker waarom hij niet in staat is één bewijsdocument neer te leggen omtrent de
door hem aangehaalde vluchtmotieven niet opgaat. Namelijk, zijn bewering dat hij tot
zijn komst naar België niet wist dat het nodig was documenten te verzamelen en geen
idee had hoe een asielaanvraag werkt, is geenszins overtuigend, gezien dit netwerk van
geloofsgenoten in België.

3.1.5. Verzoeker haalt aan dat velen van de 15-tal geloofsgenoten van de groep rond X,
in België erkend werden als vluchteling. Uit de erkenning van deze personen volgt een
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vermoeden dat wie dicht met hen verbonden was in het land van herkomst en wie
kennelijk gelijklopende feiten heeft meegemaakt ook vervolgd is. Hij vordert dat de
dossiers van zijn geloofsgenoten worden toegevoegd aan zijn dossier, dat zijn rol moet
worden nagegaan en desgevallend de zaak dient te worden teruggestuurd naar de
Commissaris-generaal voor verder onderzoek.

In de bestreden beslissing is reeds benadrukt dat de geciteerde personen, op grond van
eigen motieven een asielaanvraag hebben ingediend. Verzoeker toont niet in concreto
aan dat betreffende zijn asielaanvraag bepaalde bewijselementen niet werden
gewaardeerd.

3.2. In een tweede motief haalt de Commissaris-generaal twee tegenstrijdigheden aan in
de opeenvolgende verklaringen van verzoeker.

Verzoeker voert de schending aan van artikel 52 van de Vreemdelingenwet. Hij betoogt
dat de asielaanvraag ontvankelijk werd verklaard, zodat men thans zeker niet mag gaan
argumenten gebruiken die passen in de ontvankelijkheidsfase. Men mag niet op de
ontvankelijkheid van de asielaanvraag terugkeren. Wanneer er reeds een beslissing is dat
het dossier ontvankelijk is kan men gelet op het gewijsde van deze beslissing niet
terugkeren op de ontvankelijkheidsverklaring. Het motief behoort tot de
ontvankelijkheidsfase. Er worden slechts twee tegenstrijdigheden voorgehouden die dat
eigenlijk niet zijn. Uit de beperkte hoeveelheid en het niet wezenlijk karakter blijkt
duidelijk dat dit kennelijk geen grond van enige afwijzing kan zijn.

Verzoeker geeft een algemene beschouwing over de vluchtelingendefinitie en verwijst
hierbij naar algemene rechtsleer en naar rechtspraak van de Vaste Beroepscommissie
voor vluchtelingen en de Raad van State. Hiermee wordt evenwel geen persoonlijke
vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aangetoond.

Artikel 52 van de Vreemdelingenwet heeft slechts betrekking op de ontvankelijkheid en
niet op de bestreden beslissing, die genomen is op basis van artikel 48/3 en artikel 48/4
van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling kan derhalve niet dienstig worden
opgeworpen. De Commissaris-generaal kan overigens alle elementen van het asielrelaas
in aanmerking nemen bij de beoordeling van de asielaanvraag.

Verzoeker stelt dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
een quasi-jurisdictionele overheid is, waarbij een aantal elementaire regels gelden en dat
onder meer het hoorrecht en de rechten van de verdediging ten volle dienen te worden
gerespecteerd.

De procedure voor de Commissaris-generaal is geen jurisdictionele procedure maar een
administratieve procedure. De rechten van verdediging zijn niet onverkort van toepassing
op beslissingen die worden genomen in het kader van de Vreemdelingenwet (R.v.St., nr.
167.415, 2 februari 2007).

Artikel 6 van het Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging
voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 11 juli 2003
(B.S., 27 januari 2004) bepaalt: “De Commissaris-generaal of zijn gemachtigde roept de
asielzoeker minstens eenmaal op voor gehoor”. Uit het administratieve dossier blijkt dat
verzoeker wel degelijk werd gehoord en dit met de bijstand van een tolk.

Verzoeker stelt dat het verhoorblad van het Commissariaat-generaal geen enkele
bewijswaarde heeft en geen geldige juridische akte uitmaakt en verwijst naar een arrest
van de Raad van State van 8 augustus 2002 in de zaak X. Het verhoorverslag voor het
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Commissariaat-generaal is geen authentieke akte of proces-verbaal. Niettemin geldt, tot
bewijs van het tegendeel, een vermoeden van overeenstemming met de werkelijkheid
(R.v.St., 26 juni 2002, nr. 108.470; R.v.St., 18 juni 2002, nr. 132.673). Verzoeker mag
bewijzen dat hetgeen in het verhoorver slag werd neergeschreven, op een andere manier
door hem werd gezegd. Verzoeker dient zijn beweringen evenwel te ondersteunen met
concrete en pertinente gegevens. Gelet op het feit dat verzoeker zich beperkt tot loutere
beweringen die hij niet uitwerkt aan de hand van concrete gegevens, wordt geen afbreuk
gedaan aan het vermoeden van overeenstemming met de werkelijkheid van het
verhoorverslag voor het Commissariaat-generaal.

3.2.1. Betreffende de tegenstrijdigheid aangaande zijn eerste arrestatie na zijn komst
naar Moskou in 2000 betoogt verzoeker dat hij in het eerste verhoor eigenlijk gesteld
heeft dat hij ’s ochtends is thuisgekomen en dit iets anders betekent dan te stellen dan
pas vrijgelaten te zijn. Het thuiskomen werd kennelijk verward met de vrijlating. Hij was
na zijn vrijlating eerst naar een kennis geweest.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker tijdens het verhoor ten gronde
verklaarde dat hij bij zijn eerste echte arrestatie na zijn komst naar Moskou in 2000,
toen hij op de ring rond Moskou reed in de zomer van 2005, in de loop van de ochtend
werd opgepakt en tegen de avond werd vrijgelaten (verhoorverslag, 10 mei 2007, p. 6 –
7) terwijl hij tijdens het verhoor bij de dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat hij pas
de volgende morgen werd vrijgelaten (verhoorverslag, 1 september 2006, p. 15). De
verklaring van verzoeker vindt geen steun in het administratief dossier. De
tegenstrijdigheid is op correcte wijze vastgesteld en raakt de kern van het asielrelaas.

3.2.2. Betreffende de tegenstrijdigheid aangaande het contact dat hij had met zijn
echtgenoten in de loop van 2005 betoogt verzoeker dat er enkel sporadisch werd
getelefoneerd zonder zelfs naar een van de woonplaatsen te zijn getrokken. Het hangt
van de interpretatie af of een paar keer per maand telefoneren kan worden
gekwalificeerd als contact met personen. 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker tijdens het verhoor bij de dienst
Vreemdelingenzaken verklaarde dat hij in 2005 gedurende enkele maanden geen contact
had met zijn twee vrouwen (verhoorverslag, 1 september 2006, p. 17), terwijl hij tijdens
het verhoor ten gronde verklaarde dat hij gedurende die periode wel contact had
(verhoorverslag, 10 mei 2007, p. 7). De tegenstrijdigheid is op correcte wijze
vastgesteld en raakt de kern van het asielrelaas.

Van een kandidaat-vluchteling mag worden verwacht dat hij voor de diverse
asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de
feiten die de aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst op een
zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft, zodat op grond hiervan
kan nagegaan worden of er aanwijzingen zijn om te besluiten tot het bestaan van een
risico voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. In casu faalt verzoeker.

3.3. In een derde motief stelt de Commissaris-generaal dat de verklaringen van
verzoeker in verband met zijn internationaal paspoort onwaarschijnlijk zijn.

Verzoeker wijst erop dat hij een beroep heeft gedaan op smokkelaars waarbij het juist de
essentie is dat zij niet langs de geëigende kanalen werken. Hij volgde de aanwijzingen
van de smokkelaar. Hij stelt dat het ontbreken van een bewijs omtrent de identiteit,
reisweg en feitenrelaas geen afdoende grond is om een weigeringsbeslissing te
verantwoorden. Verzoeker voert de schending aan van artikel 52 van de
Vreemdelingenwet. Hij betoogt dat de asielaanvraag ontvankelijk werd verklaard, zodat
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men thans zeker niet mag gaan argumenten gebruiken die passen in de
ontvankelijkheidsfase. Men mag niet op de ontvankelijkheid van de asielaanvraag
terugkeren. Wanneer er reeds een beslissing is dat het dossier ontvankelijk is kan men
gelet op het gewijsde van deze beslissing niet terugkeren op de
ontvankelijkheidsverklaring. Het motief behoort tot de ontvankelijkheidsfase.

Artikel 52 van de Vreemdelingenwet heeft slechts betrekking op de ontvankelijkheid en
niet op de bestreden beslissing, die genomen is op basis van artikel 48/3 en artikel 48/4
van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling kan derhalve niet dienstig worden
opgeworpen. De Commissaris-generaal kan overigens alle elementen van het asielrelaas
in aanmerking nemen bij de beoordeling van de asielaanvraag.

De Commissaris-generaal baseert zich in casu op verschillende motieven om tot een
weigeringsbeslissing te komen. Hij stelt in het betrokken motief op correcte wijze vast
dat de verklaringen van verzoeker in verband met zijn internationaal paspoort
onwaarschijnlijk zijn. De Commissaris-generaal kan worden bijgetreden waar hij stelt dat
het niet logisch is dat verzoeker zijn internationaal paspoort en dat van zijn beide
partners aan een smokkelaar in Moskou heeft afgegeven en nooit heeft teruggekregen.
De stelling dat verzoeker, die niet herkend wordt door het EURODAC-systeem, en dus
niet eerder in een ander land van de Europese Unie asiel heeft aangevraagd in het bezit
moet zijn geweest van een geldig reisdocument en/of internationaal paspoort met een
geldig visum om de Schengenruimte te kunnen betreden, vindt steun in de informatie
waarover de Commissaris-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan het
administratieve dossier.

Voor het overige verwijst verzoeker naar algemene rapporten en rechtspraak van de
Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen. Hiermee wordt evenwel geen persoonlijke
vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aangetoond.

3.4. De Commissaris-generaal stelt dat hij in het kader van de asielaanvraag van de
tweede echtgenote van vezoeker eveneens heeft besloten tot een weigering van de
vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker beweert dat er betreffende de asielaanvraag van zijn tweede echtgenote, X,
een kringredenering wordt gehanteerd nu het echtpaar niet werd erkend omwille van het
niet erkennen van verzoeker en deze laatste op zijn beurt niet wordt erkend omwille van
het niet erkennen van zijn echtgenote.

Het algemeen rechtsbeginsel van zorgvuldigheid en de principes van behoorlijk bestuur
verplichten de Commissaris-generaal samenhangende dossiers samen te behandelen.
Binnen de beoordeling van die samenhang heeft de Commissaris-generaal een redelijke
appreciatiebevoegdheid. Uit het administratieve dossier blijkt dat X haar asielaanvraag
volledig baseert op de motieven aangehaald door verzoeker. De Commissaris-generaal
heeft dus redelijkerwijs besloten dat voor X een zelfde beslissing zich opdringt.

3.5. De Commissaris-generaal stelt dat de neergelegde documenten enkel de identiteit,
gezinssituatie en verleden in Dagestanskiy Ogni, Dagestan aantonen maar geen afbreuk
doen aan de overige vaststellingen.

Verzoeker betoogt dat hij alles heeft gedaan wat hij kon om documenten te bekomen die
zijn vluchtrelaas kunnen ondersteunen. Hij brengt een kopie van een oproeping voor een
verhoor bij. Hij stelt dat hij dit niet eerder kon neerleggen gelet op de datering. Ook legt
hij een kopie van een protocol huiszoeking voor. Hij “heeft dit inderdaad vernomen zoals
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gesteld lopend het laatste verhoor” maar heeft nu pas het document in handen gekregen.
Hij voegt aan deze documenten een vrije vertaling bij.

Overeenkomstig artikel 8, lid 2 van het Koninklijk besluit van 21 december 2006
houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen neemt de Raad
deze documenten niet in overweging, bij gebrek aan een voor eensluidend verklaarde
vertaling, waarmee een vertaling door een beëdigd tolk wordt bedoeld.

3.5.1. Verzoeker betoogt dat de Vluchtelingenconventie, ondermeer artikel 1, van
directe werking is en dus uit het verdrag dient te volgen dat artikel 39/60 en 39/76 van
de Vreemdelingenwet buiten werking dient gesteld te worden, voor zover deze artikelen
inhouden dat er stukken niet kunnen voorgelegd en aangewend worden.

Artikel 1 van de Vluchtelingenconventie heeft geen directe werking in de Belgische
rechtsorde (R.v.St., 14 februari 2005, nr. 140.572). Hoger werd reeds gesteld dat in
casu geen toepassing wordt gemaakt van artikel 39/60 en 39/76 van de
Vreemdelingenwet maar van artikel 8, lid 2 van het Koninklijk besluit van 21 december
2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om de
bijgevoegde documenten niet in overweging te nemen.

3.5.2. Verzoeker voert vervolgens een schending aan van de rechten van verdediging, de
artikelen  10, 11 (de vroegere artikelen 6 en 6 bis) van de Grondwet, de artikelen 6, 13
iuncto 14 van het EVRM, de preambule van het EVRM, het artikel 3 van het eerste
protocol bij het EVRM, het artikel 2 iuncto 25 en 26 van het BUPO en het artikel 26
BUPO.

Hij betoogt dat uit het begrip “democratische rechtstaat” zoals opgenomen in de
preambule van het EVRM volgt dat hij recht heeft op een effectieve rechtsbescherming
en dat het EVRM rechtsbescherming oplegt zelfs waar dit op het eerste zicht conform de
nationale wetgeving niet zou kunnen. Ook op grond van artikel 26 van het BUPO kan
worden gesteld dat men recht heeft op effectieve rechtsbescherming. Het niet bieden
van rechtsbescherming houdt een schending in van verdragsregelen met directe werking.

Enerzijds in de bestreden beslissing stellen dat men te weinig bewijsmateriaal zou
hebben verzameld en anderzijds het niet bekijken van bewijsmateriaal zou een
contradictie zijn.

Verzoeker betoogt dat er slechts een belang is bij het kunnen neerleggen van een nieuw
stuk wanneer dit opduikt. De prejudiciële vraag dient aan het Grondwettelijk Hof te
worden gesteld of artikel 39/60 en 39/76 van de Vreemdelingenwet wordt geschonden
zo er geoordeeld zou worden dat er bepaalde nieuwe gegevens/stukken zouden zijn die
niet kunnen ingeroepen worden. Een volwaardige beroepsmogelijkheid houdt steeds in
dat men lopende de procedure nieuwe stukken moet kunnen inroepen. Het niet efficiënt
kunnen opwerpen van een rechtsmiddel of verhaal of meer algemeen het niet hebben
van efficiënte rechtsbescherming houdt in casu een schending van het
gelijkheidsbeginsel en dus de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in.

Verzoeker betoogt dat zijn procedure zowel loopt onder de oude als de nieuwe
wetgeving. De “nieuwe wetgeving slaat op handelen die desgevallend onder de oude
procedure niet zouden zijn gesteld”. De mogelijkheden die een partij in het begin van een
procedure heeft kunnen niet zomaar lopende een procedure beperkt worden. De rechten
zoals omschreven in het begin van de procedure hielden in dat men tot op het laatste
moment vermag stukken in te dienen in de vluchtelingenzaak. Artikel 39/60 en 39/76
van de Vreemdelingenwet, die het inroepen van nieuwe gegevens of stukken beperkt
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kan niet gelden, want dit zou inhouden dat er een wettelijke bepaling zou worden
ingevoerd met retroactieve werking. De prejudiciële vraag dient aan het Grondwettelijk
Hof te worden gesteld of artikel 36/60 en 39/76 van de Vreemdelingenwet geschonden
worden zo er geoordeeld zou worden dat er bepaalde nieuwe gegevens/stukken zouden
zijn die niet kunnen worden ingeroepen.

Voor het overige beperkt verzoeker zich tot het opwerpen van algemene rechtspraak en
rechtsleer en het citeren van wetsartikelen.

De rechten van verdediging zijn niet onverkort van toepassing op beslissingen die worden
genomen in het kader van de Vreemdelingenwet (R.v.St., nr. 167.415, 2 februari 2007).

De aanhef van artikel 6 EVRM geeft zelf aan dat het van toepassing is op burgerlijke
rechten en niet op politieke rechten (zie artikel 6 EVRM “Bij het vaststellen van zijn
burgerlijke rechten en verplichtingen […]” ). De procedure voor de Commissaris-generaal
en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft echter politieke rechten (zie AH nr.
14/97, 18 maart 1997 dat stelt “[…] Daaruit volgt dat een betwisting omtrent de
hoedanigheid van vluchteling, een betwisting omtrent een politiek recht is”). Derhalve is
artikel 6 EVRM niet toepasselijk op de hangende procedure (zie ook: R.v.St., 16 januari
2001, nr. 92.285). Derhalve is dit onderdeel van het middel niet dienstig.

Verzoeker laat na afdoende te duiden op welke manier de preambule van het EVRM,
artikel 13 iuncto 14 EVRM, artikel 3 van het eerste protocol bij het EVRM en het artikel
2 iuncto 25 en 26 van het BUPO en het artikel 26 BUPO door de Commissaris-generaal
zijn geschonden. Derhalve is dit onderdeel van het middel niet dienstig.

Hoger werd reeds gesteld dat in casu geen toepassing wordt gemaakt van artikel 39/60
en 39/76 van de Vreemdelingenwet maar van artikel 8, lid 2 van het Koninklijk besluit
van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen om de bijgevoegde documenten niet in overweging te
nemen. Het antwoord op de prejudiciële vragen is niet onontbeerlijk om in casu uitspraak
te doen. In overeenstemming met artikel 26, §2, derde lid van de Bijzondere wet van 6
januari 1989 op het Arbitragehof is de Raad derhalve niet gehouden tot het stellen van
een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

3.6. Verzoeker legt ter zitting bijkomende stukken neer. Overeenkomstig artikel 8, lid 2
van het Koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen neemt de Raad deze documenten niet in
overweging, bij gebrek aan een voor eensluidend verklaarde vertaling, waarmee een
vertaling door een beëdigd tolk wordt bedoeld.

3.7. Verzoeker voert de schending aan van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

De verwerende partij stelt dat verzoeker in zijn verzoekschrift niet op concrete wijze
uitwerkt waarom hij zich zou kunnen beroepen op de subsidiaire beschermingsstatus. Hij
brengt geen concrete elementen aan waaruit blijkt dat hij een reëel risico op ernstige
schade zou lopen in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst en bovendien dat hij
zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen.
Bijgevolg is het niet mogelijk om met voldoende precisie in te schatten of er al dan niet
een reëel risico op ernstige schade voorhanden is.

Verzoeker laat na te duiden op welke manier artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet is
geschonden. Het middel is onvoldoende uitgewerkt. Dit onderdeel van het middel is
derhalve niet dienstig.
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Het enig middel is niet gegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting, op één oktober tweeduizend en
zeven, door:

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

dhr. P. BAEKELANDT, toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 P. BAEKELANDT    M. MILOJKOWIC


