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nr. 41 505 van 9 april 2010

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 Wit-Russische nationaliteit te zijn, op 8 januari 2010

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

staatlozen van 16 december 2009.

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 met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 17 februari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 maart 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. DONNE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van

attaché P. VAN COSTENOBLE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas als volgt:

“U verklaarde een Belarussisch staatsburger van gemengd Russisch-Oekraïense afkomst te zijn.

U verklaarde in 1965 in Minsk te zijn geboren.

U werkte er als stukadoor.

Eind 1999 begon u zich met politiek in te laten, al beschouwt u zichzelf niet als politiek activist.

U trad na nieuwjaar 2000 toe tot de partij BNF nadat u in contact was gekomen met Sergei Shinkevitsj,

die voorzitter was van de partij BNF in het Pervomajskij district. U woonde geregeld vergaderingen bij

van uw partij, verspreidde pamfletten en hielp met het maken van spandoeken.

Op 10 januari 2000 werd u voor de eerste keer aangehouden toen u pamfletten aan het verspreiden

was in brievenbussen. U werd meegenomen naar de ROVD van het Pervomajskij district en gedurende

twee dagen vastgehouden. U kreeg een waarschuwing en werd hierop vrijgelaten.

Op 25 maart 2000 wilde u voor het eerst deelnemen aan een betoging. Op die dag werd immers de

mars “Den Voli (Dag van de Wil)” gehouden. U werd toen u op weg was naar het Jakuba Kolosplein

aangehouden. U was in het bezit van pamfletten en drie kranten gewijd aan deze Dag van de Wil.

Agenten fouilleerden u en vonden de pamfletten. U wilde wegrennen. U heeft hierbij een agent geduwd.
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U werd in elkaar geslagen en een auto in geduwd. U werd samen met vele anderen meegenomen naar

een militaire basis waar u in een sportzaal terechtkwam. U vernam dat bij u thuis een huiszoeking

plaatsvond waarbij al uw persoonlijke documenten in beslag werden genomen. U zat vervolgens meer

dan een jaar in voorhechtenis. U werd door de rechtbank van het Pervomajskij district veroordeeld tot

acht jaar en acht maanden gevangenisstraf wegens hooliganisme, het bieden van weerstand tijdens uw

aanhouding en het aanzetten tot massale wanorde. Tijdens de rechtszitting had een agent verklaard dat

u tijdens uw aanhouding weerstand had geboden waardoor hij een hersenschudding had opgelopen. U

zat uw straf uit in de Volodarkagevangenis in Minsk. U werd tijdens uw gevangenschap zowel fysiek als

psychisch mishandeld. Zo’n jaar voor uw vrijlating werd een gevecht geënsceneerd. Het was de

bedoeling u te provoceren zodat u nog langer zou moeten vastzitten. U ging echter niet in op deze

provocatie.

Op 25 november 2008 werd u uit de gevangenis vrijgelaten. U werd door de hoofdopvoeder

gewaarschuwd dat u vroeg of laat opnieuw in de gevangenis zou belanden.

U kreeg uw documenten niet terug. U kreeg alleen een vrijlatingdocument. Bovendien waren er aan

uw vrijlating een aantal voorwaarden verbonden. Gedurende drie jaar zou u onder toezicht staan van

de plaatselijke autoriteiten. U was uit uw vroegere woning, waar u samen met uw moeder had

gewoond, uitgeschreven. Uw moeder was nog voor uw veroordeling overleden.

U schuilde na uw vrijlating in een buitenverblijf van uw vriend Alexander Poletsjoek. U had hem in de

gevangenis leren kennen waar hij een lichte straf had uitgezeten en waar u hem een dienst had

bewezen. Hij wilde u op zijn beurt een dienst bewijzen en zorgde voor uw uitreis uit Belarus.

U verliet Minsk tijdens de nacht van 6 op 7 januari 2009 en reisde met een vrachtwagen waarschijnlijk

via Polen door naar België, waar u twee dagen later aankwam en zich bij de politie in Lommel meldde.

Op 14 januari 2009 vroeg u asiel aan bij de Belgische asielinstanties.”

Verzoeker betwist deze beschrijving niet.

1.2. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“Uit uw verklaringen blijkt dat u in geval van terugkeer naar uw land de Belarussische autoriteiten

vreest die u opnieuw zouden willen laten opsluiten. U werd door uw autoriteiten veroordeeld tot acht jaar

en acht maanden gevangenisstraf wegens minieme feiten. Bij uw vrijlating uit de gevangenis kreeg u

te horen dat u spoedig weer in de gevangenis zou belanden.

Er moet echter eerst en vooral worden opgemerkt dat u de door u aangehaalde

ernstige vervolgingsdaden waarvan u het slachtoffer zou zijn geweest niet aannemelijk heeft weten te

maken.

Zo bracht u de Belgische asielinstanties geen enkel bewijs aan aangaande het feit dat u volgens

uw verklaringen zonder reden tot een zeer zware straf werd veroordeeld en meer dan acht jaar

vastzat (vragenlijst DVZ, punt 3.5 en CGVS, p. 12 en 13).

Toen u naar een kopie van de gerechtelijke uitspraak werd gevraagd waarin staat dat u wegens

hooliganisme, het bieden van weerstand tijdens uw aanhouding en het aanzetten tot massale wanorde

tot meer dan acht jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, zei u dat dat ergens lag, maar u niet weet

waar en dat u dat niet nodig had. U zei dat u er niet veel aandacht aan had besteed en vroeg zich af

waarom u dit document überhaupt moest bewaren (CGVS, p. 12 en 13). U verklaarde voorts dat u in het

bezit was van uw vrijlatingdocument maar dat u dit document aan uw kennis en medegevangene had

gegeven waaraan u toevoegde dat u dit document met andere woorden had weggegooid (vragenlijst

DVZ, punt 3.2 en CGVS, p. 4).

Het is echter niet aannemelijk dat u, die verklaarde zonder ernstige reden meer dan acht jaar te hebben

vastgezeten, zo nonchalant zou zijn omgesprongen met deze bewijsstukken.

Het gebrek aan enig bewijs aangaande de door u aangehaalde zware veroordeling die u zou hebben

opgelopen en uw opsluiting ondermijnt de geloofwaardigheid van uw verklaringen in ernstige mate.

Uit uw verklaringen blijkt voorts dat u evenmin enige bereidheid aan de dag legde om te proberen

de Belgische asielinstanties alsnog een bewijs van uw veroordeling voor te leggen.

Toen u specifiek werd gevraagd of u alsnog aan een kopie van de gerechtelijke uitspraak zou kunnen

geraken waaruit uw veroordeling blijkt, zei u dat u ons dat niet zou kunnen bezorgen, hoewel u voordien

verklaarde dat een dergelijke kopie wel ergens ligt (CGVS, p. 12 en 13). Even later zei u dat uw vriend

Sasja Poletsjoek u vroeg of laat zou vinden en hij u misschien aan bepaalde bewijzen zou kunnen

helpen. U bleek echter zelf niet van plan te zijn al het mogelijke te willen doen om deze Sasja, die u

meer dan een maand onderdak had geboden en uw uitreis had geregeld, zelf te contacteren (CGVS, p.

2, 8 en 9).

Uw houding in deze getuigt van een gebrek aan medewerking aan uw asielprocedure.
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Uw gebrek aan enige bereidwilligheid om de Belgische asielinstanties alsnog bijvoorbeeld een kopie van

uw veroordeling voor te leggen, tast de geloofwaardigheid van uw verklaringen als zou u omwille van uw

beperkte politieke inzet tot zulk een zware straf zijn veroordeeld verder aan.

Terloops moet nog worden opgemerkt dat u de Belgische asielinstanties evenmin

enig identiteitsdocument voorlegde (CGVS, p. 4 en 5), waardoor u het de Belgische asielinstanties

onmogelijk maakt uw identiteit en herkomst vast te stellen.

Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat evenmin enig geloof kan worden gehecht aan

uw uitleg over uw reisroute.

U verklaarde dat u met één en dezelfde vrachtwagen van Minsk naar België reisde en de hele tijd in de

laadruimte bleef zitten. U weet echter niet wat er in de kisten die zich in de laadruimte bevonden werd

vervoerd. U weet evenmin welk kenteken deze vrachtwagen had. U reisde zonder documenten en

zonder ook maar ergens te zijn gecontroleerd. U weet niet via welke landen u naar België reisde, al

vermoedt u dat u via Polen reisde (CGVS, p. 7 en 8).

Aangezien uit informatie die aan het administratieve dossier is gevoegd blijkt dat vrachtwagens bij

binnenkomst in de Schengenruimte streng gecontroleerd worden waarbij gebruik wordt gemaakt van

hoogtechnologische hulpmiddelen, kan geen geloof worden gehecht aan uw verklaringen in deze.

Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u de Belgische asielinstanties bewust informatie aangaande uw

reisroute en de hierbij door u gebruikte reisdocumenten wilt achterhouden.

Aangezien u de Belgische asielinstanties in het ongewisse laat over uw identiteit, herkomst en

de werkelijke redenen waarom u uw land van herkomst heeft verlaten, maakt u het ons onmogelijk om

ten aanzien van u een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of

het bestaan van een reëel risico op ernstige schade zoals vervat in de bepalingen over

subsidiaire bescherming vast te stellen.”

1.3. De Commissaris-generaal weigert van verzoeker de erkenning van de status van vluchteling en de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 8 januari 2010 een schending aan van de

motiveringsplicht en de beginselen van behoorlijk bestuur.

Hij beweert het vrijlatingsdocument niet te hebben meegenomen uit vrees opnieuw in de problemen te

raken wanneer de vrachtwagen, waarin hij zat tijdens zijn vluchtreis uit Wit-Rusland, zou gecontroleerd

worden.

Hij ontkent dat hij geen enkele moeite wou doen om documenten te verkrijgen en laat gelden dat hij

“een gunstig resultaat hiervan evident niet kan garanderen”.

Hij vervolgt dat het hem “moeilijk kwalijk kan genomen worden” dat hij geen identiteitsdocument kan

voorleggen en dat “de Conventie van Genève verbiedt om zulks an sich te sanctioneren”.

Verzoeker vindt het voorts “evident” dat hij niet weet welke reisroute de vrachtwagen gevolgd heeft

gezien de laadruimte volledig gesloten was en hij niet kon buiten kijken en beweert verder dat hij

“werkelijk niet weet” wat er zich in de gesloten kisten bevond.

Aangaande de controle bij binnenkomst in de Schengenzone, meent verzoeker dat “het getuigt van

ongepaste veralgemening in hoofde van het CGVS” om te stellen dat alle vrachtwagens dergelijke

strenge controle ondergaan en beweert dat “er tal van kandidaat-vluchtelingen op deze manier naar

West-Europa vluchten zonder ontdekt te worden”.

Verzoeker vraagt dienvolgens de bestreden beslissing te vernietigen en van hem de status van

vluchteling te erkennen of minstens hem de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

2.2. De Raad merkt vooreerst op dat een aangevoerde schending van “de beginselen van behoorlijk

bestuur” als middel onontvankelijk is. Verzoeker laat immers na aan te geven welk beginsel van

behoorlijk bestuur hij specifiek geschonden acht en om welke reden, het is niet aan de Raad om dit uit

te zoeken.

De Raad benadrukt vervolgens dat de inroeping van de schending van de motiveringsplicht door

verzoeker uiteen valt in twee delen.

Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde wet van 15

december 1980 en artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een
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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 het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de

motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in

casu is bereikt.

Uit het verzoekschrift blijkt eveneens dat verzoeker de motivering van de bestreden beslissing betwist

en aldus de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het middel vanuit dit oogpunt

moet worden onderzocht.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om en erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

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

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De Commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

De Raad wijst er in dit verband op dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker er niet in slaagt

de door hem aangehaalde gebeurtenissen, zijn lidmaatschap van de partij BNF, zijn eerste

waarschuwing, zijn veroordeling en zijn gevangenisstraf van meer dan acht jaar -wegens hooliganisme,

bieden van weerstand tijdens aanhouding en het aanzetten tot massale wanorde - aan te tonen, noch

met coherente verklaringen, noch met stukken die zijn beweringen ondersteunen.

Hieruit kan worden besloten dat verzoeker niet voldoet aan de bewijslast die in beginsel op de

asielzoeker rust, namelijk in de mate van het mogelijke bewijzen aanbrengen van de feiten die hij

aanhaalt (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 205).

De Raad merkt hierbij trouwens op dat het onderhavig verzoekschrift met geen woord rept over de

vaststellingen gedaan door de Commissaris-generaal met betrekking tot het vonnis. Deze bevindingen

blijven dan ook verder onverminderd gehandhaafd.

De Raad stelt vast dat verzoekers verklaringen aangaande het “vrijlatingsdocument” dat hij naar zijn

verklaringen niet meebracht uit schrik voor controles tijdens de vlucht, niet overeenstemmen met zijn

eerdere verklaringen. Inderdaad blijkt (zie “Vragenlijst”, nr. 3.2; verhoorverslag van 24 maart 2009, p. 4)

dat verzoeker verklaarde bedoeld document te hebben gegeven aan een kennis en medegevangene

eraan toe voegend dat hij dit document met andere woorden had weggegooid.

Ook deze vaststelling keert zich tegen de geloofwaardigheid van verzoeker.

De Raad merkt ook op dat verzoeker geen enkel begin van bewijs aangaande zijn identiteit neerlegt.

Het bewijs van identiteit is nochtans een essentieel element in iedere procedure en verzoeker moet in

dit verband alle stukken waarover hij beschikt of kan beschikken, voorleggen. De Raad onderstreept dat

het ontbreken van ieder begin van bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit een negatieve indicatie

inhoudt met betrekking tot verzoekers asielrelaas (RvS 25 september 2006, nr. 162.658; RvV 27 maart

2008, nr. 9256). Verzoeker wordt voor zijn in gebreke blijven hieromtrent, in tegenstelling tot wat hij

beweert, niet gesanctioneerd, wel brengt hijzelf zijn geloofwaardigheid zware schade toe.
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De Raad is van mening dat in redelijkheid van verzoeker kan verwacht worden dat hij zijn ongewone en

bijzondere reis genoegzaam kan toelichten en dat hij minstens weet moet hebben welke landen en

plaatsen hij doorreisde. Verzoekers quasi totale onwetend over zijn reisweg keert zich ook tegen zijn

geloofwaardigheid.

De Raad stelt vast dat de door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

gebruikte informatie aangaande de controle bij binnenkomst in de Schengenzone, opgenomen is in het

administratief dossier; deze informatie is afkomstig van CEDOCA, een onafhankelijke en officiële

documentatie- en onderzoeksdienst.

Verzoeker beperkt er zich toe op een algemene wijze kritiek te uiten omtrent de tegenstelbaarheid van

de gehanteerde bronnen; hij brengt geen evenwel geen informatie bij die de juistheid ervan weerlegt.

Verzoekers verweer dat er elke dag personen illegaal naar West Europa reizen, is een gemeenplaats en

doet geen afbreuk aan de geldigheid van de informatie.

De Raad neemt de informatie die de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

hanteert, voor waar aan en gaat akkoord met de besluiten die er uit volgen.

In acht genomen wat voorafgaat, wordt aan het asielrelaas van verzoeker geen geloof gehecht.

Een ongeloofwaardig relaas dient niet getoetst te worden aan de vluchtelingendefinitie zoals bepaald in

artikel 48/3 van voormelde wet van 15 december 1980.

Een ongeloofwaardig relaas kan evenmin als basis dienen voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van voormelde wet.

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 negen april tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M. BONTE


