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nr. 74 762 van 7 februari 2012

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

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

24 november 2011 hebben ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 27 oktober 2011.

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 23 december 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

9 januari 2012.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. UYTTENHOVE en van attaché

H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt in hoofde van eerste verzoekende partij (hierna: verzoekster), mevrouw

S.O., als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart van Armeens-Azeri origine te zijn, geboren op 19 mei 1975 te Sumgaït, Azerbeidjan, en

tevens verklaart u van geen enkel land het staatsburgerschap te bezitten. U bent de partner van H.(…)

K.(…) (O.VX) en samen hebben jullie 2 kinderen: A.(…) (O.V. X) en G.(…).

In 1990 ontvluchtte u, samen met uw huidige partner, Sumgaït, waar de situatie in die periode zeer

gespannen was. U vestigde zich tot 1995 in Krasnodar, Rusland. Nadien zou u achtereenvolgens in

Kiev, Krasnodar en opnieuw Kiev verbleven hebben, samen met uw andere gezinsleden. U, uw partner

en zoon hadden het moeilijk om er werk te vinden en u schrijft dit toe aan uw etnische afkomst.

Eveneens maakt u melding van racistisch geïnspireerd geweld door dronken skinheads, die uw woonst

met gebroken flessen bekogelden en dit zowel in Krasnodar als in Kiev. Uw zoon werd ooit in Krasnodar
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opgepakt en verhoord, nadat hij zelf met een mes was aangevallen. Hij werd niet in beschuldiging

gesteld en werd na zijn ondervraging door de politie vrijgelaten. In de periode die voorafging aan uw

vlucht naar België, verbleef u in Kiev. Uw partner verliet Kiev op 14 april 2011, samen met jullie jongste

zoon G.(...). Hij kwam in België aan op 18 april 2011 en vroeg er dezelfde dag asiel bij de de bevoegde

instanties. Uzelf bleef nog een tijd achter in Kiev en dit in afwachting van de organisatie van uw vlucht.

Op 19 juni 2011 vertrok u, samen met uw andere zoon A.(...) (O.V. 6.X) naar België, waar u aankwam

op 22 juni 2011. De daaropvolgende dag, in casu op 23 juni 2011, zou u, evenals uw zoon A.(...) (O.V.

X), asiel vragen bij de bevoegde instanties.

Op 1 juli 2011 werd uw partner H.(...) K.(...)(O.V. X) een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus, alsook een weigering tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

betekend. Tegen deze negatieve beoordeling van zijn asielaanvraag werd door uw partner geen

beroepsprocedure ingesteld.

Uzelf en uw zoon A.(...) K.(…) (O.V. 6.834.279) beroepen zich op dezelfde asielmotieven als uw partner

H.(…) K.(…).

B. Motivering

Vooreerst moet worden benadrukt dat ten aanzien van uw partner H.(...) K.(...)(O.V. X) op 1 juli 2011

een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus, alsook een weigering tot toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus werd genomen, aangezien zijn asielaanvraag onmiskenbaar een

bedrieglijk karakter had. Tegen deze beslissing werd door uw partner geen beroepsprocedure

aanhangig gemaakt.

Welnu, u verklaart voor het Commissariaat-generaal dat u omwille van dezelfde redenen als uw partner

H.(...) K.(...)(O.V. X) naar België gevlucht bent (CGVS, gehoorverslag p. 5) en u verbindt uw

asielmotieven aan deze van uw partner. U verklaart voorts (CGVS, p.5) dat u geen persoonlijke

problemen hebt gekend die losstaan van de problemen van uw partner en eveneens verklaart u (CGVS,

p.6) dat er geen incidenten gebeurden tussen het moment dat uw partner uit Kiev vertrok en het vertrek

van uzelf en uw zoon A.(...) uit Kiev, enkele maanden later. Aangezien in het kader van de

asielaanvraag van uw partner H.(...) K.(...)(O.V. X) door het Commissariaat-generaal werd besloten tot

een weigering van de hoedanigheid van Vluchteling en tot de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus, kan in uw hoofde evenmin besloten worden tot het bestaan van een gegronde

vrees voor vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Voor een uitgebreide weergave van de elementen op basis waarvan de beslissing van uw partner is

genomen, wordt verwezen naar de ten aanzien van hem genomen beslissing, die luidt als volgt :

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw geboorteplaats Sumgaït, Azerbeidzjan, omwille van etnische

spanningen hebt verlaten. Nadien vestigde u zich in Krasnodar en Kiev; daar voelde u zich niet veilig

door nationalistische extremisten, maar vooral slaagde u er niet in zich officieel te registreren. Daar u

een betere toekomst voor uzelf en uw gezinsleden wilde, besloot u uiteindelijk om Kiev te verlaten en

zich in België te vestigen.

Er moet worden opgemerkt dat u, behalve in België afgeleverde attesten van immatriculatie van uzelf en

uw jongste zoon G.(...), geen enkel (identiteits)document hebt neergelegd in het kader van uw huidige

asielaanvraag, zodat uw asielaanvraag uitsluitend kan beoordeeld worden op basis van uw verklaringen

ten aanzien van de asielinstanties. Welnu, uw verklaringen zijn allerminst overtuigend en geenszins van

die aard om in uw hoofde te besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees in de zin van de

Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming. Dit besluit is gebaseerd op de volgende

vaststellingen.

Uit uw administratief dossier en uit uw verklaringen tijdens het gehoor het Commissariaat-generaal, zou

moeten blijken dat u geboren bent te Sumgaït, Azerbeidzjan, waar u ononderbroken verbleef tot 1991.

Welnu, er moet opgemerkt worden dat u uw afkomst uit Sumgaït niet aannemelijk kunt maken. Zo slaagt

u er niet in om Sumgaït op een blinde kaart te situeren; op een blinde kaart van Azerbeidzjan die u werd

voorgelegd situeert u Sumgaït centraal in Azerbeidzjan. U verklaart daarnaast (CGVS, p.7) dat Sumgaït

overduidelijk in het binnenland gelegen is op minstens 400 kilometer van de kust, hetgeen tegenstrijdig

is met de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier is gevoegd: Sumgaït is een industriële kust/havenstad, ten noorden van Bakoe, de

hoofdstad van Azerbeidzjan. U werd geconfronteerd met de informatie van het Commissariaat-generaal,

maar geenszins is uw verklaring (CGVS, p.8) – dat u nog jong was – afdoende; van iemand die zijn

jeugd (adoloscentie) doorbracht in één en dezelfde stad, mag verwacht worden dat hij die stad enigszins

correct geografisch kan situeren, hetgeen bij u niet het geval is. Eveneens volgens informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt, is Sumgaït bekend omwille van een pogrom tegen etnische

Armenen in februari 1988. Welnu, eerst werd u gevraagd (CGVS, p.7) of u weet had van een belangrijke

gebeurtenis in Sumgaït vóór 1990; u beantwoordde de vraag negatief. Vervolgens werd u gevraagd of u
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weet had van een belangrijke gebeurtenis in Sumgaït in 1988, waarop u verklaart (CGVS, p.7) dat u

daaromtrent totaal onwetend bent. Er werd u tenslotte gevraagd of u op de hoogte was van een pogrom

tegen etnische Armenen in Sumgaït, waarop u repliceert (CGVS, p.7) dat Armenen in 1915 vervolgd

werden door Turken, maar u maakt geenszins melding van de pogrom van Sumgaït in februari 1988. Er

werd u verder gevraagd of u een bekend herkenningspunt (gebouw, monument, plaats,...) in Sumgaït

zou kunnen noemen (CGVS, p.8), waarop u het antwoord schuldig blijft. U verklaart dat u meer dan

eens in Bakoe – de hoofdstad – bent geweest (CGVS, p.7), maar ook van deze stad kunt u geen enkel

bekend gebouw of monument noemen (CGVS, p.8). Er werd u gevraagd of u nog een paar woorden

Azeiri kent, waarop u bevestigend antwoordt (CGVS, p.8). Daarom werd u gevraagd om de

hoofdtelwoorden “1” en “2” in het Azeiri te noemen, maar uw antwoorden (CGVS, p.8) op deze vraag

verschillen zeer beduidend van de correcte versie (informatie Commissariaat-generaal, kopie bij

administratief dossier) en toen u vervolgens werd gevraagd of u nog iets anders in het Azeiri kunt

zeggen, beantwoordde u deze vraag negatief (CGVS, p.8). U verklaart (CGVS, p.8) dat u slechts op één

en hetzelfde adres hebt gewoond in Sumgaït, maar tijdens uw gehoor door het Commissariaat-generaal

hebt u het over de Max-straat, terwijl u bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde (verklaring DVZ,

vraag 9) dat u in Sumgaït in de Pushkinstraat woonde. Welnu, op basis van alle hiervoor opgesomde

verklaringen, dient besloten te worden dat u er niet in slaagt uw herkomst uit Sumgaït (Azerbeidzjan)

aannemelijk te maken en bijgevolg wordt uw algehele geloofwaardigheid reeds in ernstige mate

ondergraven.

Er moet worden opgemerkt dat u er evenmin in slaagt uw verblijf in Krasnodar, Rusland, aannemelijk te

maken. U weet niet in welke regio Krasnodar is gelegen (CGVS, p.9). U kunt niets zeggen over

telefoonof postcodes in Krasnodar (CGVS, p.9) en evenmin kent u een bekende rivier in Krasnodar

(CGVS, p.9). U weet evenmin of er een luchthaven was in Krasnodar (CGVS, p.9). Bovendien blijkt dat

uw opeenvolgende verklaringen over Krasnodar (én Kiev), in casu ten overstaan van de Dienst

Vreemdelingenzaken en nadien het Commissariaat-generaal, niet consistent zijn. Zo verklaarde u

aanvankelijk bij de Dienst Vreemdelingenzaken (verklaring Dienst Vreemdelingenzaken, vraag 9) dat u

vanaf 1991 in Krasnodar verbleef, terwijl u tijdens uw gehoor door het Commissariaat-generaal

verklaarde (CGVS, p.9) dat u omstreeks 2000 naar Krasnodar verhuisd bent. U werd geconfronteerd

met de vastgestelde tegenstrijdigheid (CGVS, p.9), waarop u enkel laconiek reageert, verklaart nog een

foutje gemaakt te hebben, maar verder geen afdoende uitleg biedt. Daarop werd u gevraagd of u zich

nog herinnerde welk adres in Krasnodar u als verblijfplaats had genoemd bij de Dienst

Vreemdelingenzaken; daarop vermeldt u (CGVS, p.9) de Andresky-straat en verder herinnert u zich

geen andere straat. Echter, bij de Dienst Vreemdelingenzaken situeerde u (verklaring Dienst

Vreemdelingenzaken, vraag 9) de Andreskaya-straat in Kiev, Oekraïne en u vermeldde er de

Simeonskaya-straat 11 als adres in Krasnodar. Ook met deze allerminst consistente verklaringen werd u

geconfronteerd (CGVS, p.9); u vraagt zich af of de Simeonskaya-straat niet in Minsk gelegen was en

verder hebt u geen enkele plausibele uitleg voor uw uiterst volatiele verklaringen. Welnu, dat u dermate

weinig weet over een stad waarin u zich gedurende een aanzienlijke periode hebt gevestigd en zelfs

geen eenduidige verklaringen aflegt over het adres waarop u in Krasnodar in het verleden verbleef,

ondergraaft verder uw geloofwaardigheid inzake uw herkomst.

In het kader van uw huidige asielaanvraag gaf u aan van geen enkel land het staatsburgerschap te

bezitten. Er werd u daarom, tijdens uw gehoor door het Commissariaat-generaal, gevraagd of u

démarches hebt ondernomen om, na uw vlucht uit Sumgaït, opnieuw het staatsburgerschap te

verkrijgen. U verklaart (CGVS, p.10) dat uw schoonmoeder in Krasnodar ooit een poging heeft

ondernomen, maar u erkent tevens daaromtrent niets te weten. Welnu, dergelijke verklaring is, in het

licht van uw eerder vastgesteld gebrek aan geloofwaardigheid, weinig aannemelijk. Immers, van u

mocht verwacht worden dat u minstens enige inspanning zou doen om het staatsburgerschap van een

land te verkrijgen om aldus van de bescherming van dat land te kunnen genieten. De vaststelling dat u

dermate onwetend bent over een enige poging om het staatsburgerschap te verkrijgen, via uw

schoonmoeder dan nog, bevestigt het bij u vastgestelde gebrek aan geloofwaardigheid.

De hiervoor gedane vaststellingen – inzake uw verklaarde afkomst uit Sumgaït, uw verblijf in Krasnodar,

uw staatsburgerschap – zijn zwaarwichtig, daar u geen identiteitsdocument voorlegt in het kader van uw

huidige asielaanvraag en dus evenmin op basis van een dergelijk cruciaal document uw verklaringen

omtrent uw afkomst – en geboorteplaats – kunt staven. U erkent immers (CGVS, p.2) wel degelijk ooit

een paspoort gehad te hebben – een Soviet-paspoort – maar u verklaart het in Sumgaït achtergelaten te

hebben. Omwille van uw reeds aangetaste algemene geloofwaardigheid ontstaat het vermoeden dat u

een geldig paspoort achterhoudt, zodat de Belgische autoriteiten verstoken blijven van cruciale

informatie over uw ware identiteit, vroegere verblijfplaats én gevolgde reisroute. Immers, er moet

opgemerkt worden dat er geen geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen over de door u

beschreven reisroute van Kiev naar België. U verklaart (CGVS, p.5) dat u in een minibus van Kiev naar

België reisde. U weet niet via welke landen u naar België bent gereisd (CGVS, p.5) en evenmin kunt u
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aangeven via welk land u de EU bent binnengekomen. U verklaart (CGVS, p.5) dat er waarschijnlijk

valse documenten voor uw reis zijn gebruikt, maar tegelijk verklaart u (CGVS, p.5) totaal niets te weten

over gebruikte identiteits- en reisdocumenten. U weet niet of er voor uw vertrek een visum werd

aangevraagd (CGVS, p.5). U kunt niets vertellen over grens- of paspoortcontroles onderweg (CGVS,

p.5) en u verklaart (CGVS, p.5) op geen enkel moment persoonlijk aan een controle onderworpen te

zijn.

Tenslotte verklaart u (CGVS, p.5) dat er totaal geen afspraken zijn gemaakt voor uw vertrek, over wat u

moest doen of zeggen indien u onderweg met een grenscontrole werd geconfronteerd. Welnu, de

vaststelling dat u dermate onwetend bent over een ingrijpende en risicovolle onderneming als een vlucht

naar een onbekend land, bevestigt uw gebrek aan geloofwaardigheid. Bevestiging van dit bij u

vastgesteld gebrek aan geloofwaardigheid wordt bovendien gevonden in informatie waarover het

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

waaruit blijkt dat er bij binnenkomst van de EU strenge identiteitscontroles plaats vinden waarbij de

mogelijkheid bestaat om grondig te worden ondervraagd over identiteit, reisdocumenten en

reisbedoelingen en dit op strikt individuele wijze. In het licht van deze informatie dient het dan ook

onwaarschijnlijk te worden genoemd dat u niet aan een persoonlijke controle zou onderworpen zijn.

Bijgevolg ondermijnen uw verklaringen over uw vlucht naar België verder uw geloofwaardigheid. Op

basis van uw hiervoor opgesomde verklaringen en de daaraan gekoppelde vaststellingen, moet worden

geconcludeerd dat u het Commissariaat-generaal in het ongewisse laat over zowel uw identiteit, uw

nationaliteit, uw afkomst, uw (recente) verblijfplaatsen, als uw werkelijke vluchtweg. Van een asielzoeker

wordt verwacht dat hij de bevoegde asielinstanties in staat stelt om correct voormelde elementen te

kunnen bepalen. Indien hij daartoe niet over relevante documenten beschikt, wordt hij geacht minstens

coherente en logische verklaringen af te leggen, hetgeen bij u allerminst het geval is. Uw

geloofwaardigheid wordt bijgevolg zeer ernstig ondermijnd.

Verder werd, in het kader van uw verklaringen over ondergane vervolgingsfeiten, een belangrijke

tegenstrijdigheid vastgesteld, die uw gebrek aan geloofwaardigheid bevestigt.

Zo werd u gevraagd of u ooit werd opgepakt of gearresteerd in Oekraïne, waarop u verklaart (CGVS,

p.10) dat u er 2 keer werd opgepakt; de eerste keer werd u gedurende 3 dagen vastgehouden; de

tweede keer werd u gedurende 2 dagen opgesloten. Welnu, in de door u bij de Dienst

Vreemdelingenzaken ingevulde voorbereidende vragenlijst (CGVS-vragenlijst, vraag 3.1, p.2) verklaarde

u dat u in Oekraïne nooit werd gearresteerd. U werd geconfronteerd met deze belangrijke

tegenstrijdigheid, waarop u verklaart (CGVS, p.11) dat u mogelijk de u gestelde vraag bij de Dienst

Vreemdelingenzaken niet goed begrepen had, hetgeen niet afdoende is qua uitleg, daar het verslag u

werd voorgelezen in het Armeens en u genoemd verslag ondertekende ter goedkeuring. Dat u dergelijke

tegenstrijdige verklaringen aflegt over een cruciaal element in uw asielrelaas, ondermijnt verder uw

algemene geloofwaardigheid, maar de geloofwaardigheid van uw verklaarde problemen in het bijzonder.

Tot slot moet worden opgemerkt dat uw gedrag, en tevens dat van uw gezinsleden, niet in

overeenstemming kan gebracht worden met uw verklaarde vrees. Vooreerst situeert u het belangrijkste

incident in Kiev, dat tevens de aanleiding vormde voor uw vlucht van daaruit, zowat een jaar voor uw

vertrek naar België (CGVS, p.6); na goed onderling overleg met uw partner besloot u om Kiev te

verlaten. Welnu, de vaststelling dat er een jaar verstreek tussen het belangrijkste incident, dat de

belangrijkste aanleiding was voor uw vlucht, en het moment waarop u daadwerkelijk Kiev verliet, doet

afbreuk aan de ernst van uw verklaarde vrees. Eveneens wordt afbreuk gedaan aan de aannemelijkheid

van de ernst van uw vrees, door de vaststelling dat zowel uw partner àls uw oudste zoon momenteel

nog in Kiev verblijven en er zelfs beiden werken, zij het niet op officiële wijze (CGVS, p.3). Verder

verklaart u dat, voor zover u weet, zowel uw oudste zoon als uw partner recentelijk geen problemen

meer gekend hebben in Kiev (CGVS, p.12). Er werd u vervolgens gevraagd of u bij uw partner nog hebt

geïnformeerd, waarop u negatief antwoordt (CGVS, p.12). Op basis van de gedane vaststellingen over

uw verklaarde vervolgingsfeiten, laat u het Commissariaat-generaal in het ongewisse over uw reële

asielmotieven, zodat in uw hoofde geen gegronde vrees voor vervolging kan worden vastgesteld.

De door u neergelegde documenten wijzigen de gedane vaststellingen niet in positieve zin. U legt enkel

Belgische attesten van immatriculatie voor van uzelf en van uw jongste zoon G.(...); de documenten

bevatten weliswaar identiteitsgegevens, maar ze gelden niet als identiteits- of nationaliteitsbewijs.

Bijgevolg wijzigen deze attesten niets aan de gedane vaststellingen.

Er dient dan ook te worden gesteld dat wat u betreft niet kan besloten worden tot het bestaan van een

gegronde vrees in de zin van de Conventie van Genève noch tot het bestaan van een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming. De door u

voorgelegde documenten zijn niet in staat de gedane vaststellingen in positieve zin te wijzigen.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat u geen enkel geldig identiteitsdocument hebt voorgelegd, dat het

Commissariaat-generaal in staat stelt om op correcte wijze uw ware identiteit of nationaliteit te bepalen.

U legt enkel documenten voor, die door uw advocaat aan het Commissariaat-generaal bezorgd werden
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na uw gehoor op 7 september 2011. Zo legt uw advocaat een aan de ambassades van Azerbeidjan,

Oekraïne en Rusland gericht schrijven voor, dd.8 september 2011, waarin zij vraagt om uw nationaliteit

– indien u deze zou bezitten – te willen attesteren, hetzij een certificaat van niet-registratie te willen

uitreiken. Louter op basis van een dergelijk schrijven kan evenmin iets met zekerheid gezegd worden

over uw ware identiteit of nationaliteit, vooral aangezien uw advocaat na 8 september 2011 geen

bijkomende documenten meer heeft bezorgd aan het Commissariaat-generaal, waaruit uw identiteit en

nationaliteit wél duidelijk blijken. Via uw advocaat legt u tevens documenten (attest van huisarts,

bestemd voor de Dienst Humanitaire Regularisaties bij de Algemene Directie van de Dienst

Vreemdelingenzaken en een attest van een psychiater van het ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) voor die

betrekking hebben op de medische toestand van uw partner. De attesten werden aangebracht om de

psychologische problemen van uw partner te staven en een verklaring te bieden voor de in zijn

asielrelaas vastgestelde hiaten of tegenstrijdigheden. Aangaande het attest van huisarts D.(…) E.(…),

dd.25.08.2011 kan opgemerkt worden dat het een attest betreft dat bestemd is voor de Dienst

Vreemdelingenzaken (9ter) en derhalve niet kan beschouwd worden als een uitgebreid psychiatrisch

verslag. Het attest werd immers noch medisch, noch psychodiagnostisch onderbouwd. Uit dit

aangebrachte attest blijkt in geen geval dat de er in aangegeven medische problemen het rechtstreekse

gevolg zijn van feiten aangebracht in het asielrelaas. Dit attest is geenszins van die aard dat het de

geloofwaardigheid van uw partner kan herstellen. Aangaande het attest van een psychiater van het

ZiekenhuisNetwerk Antwerpen moet vooreerst worden opgemerkt dat het op basis van één gesprek,

namelijk een intakegesprek, werd opgesteld. Uit het attest blijkt dat er geen diepgaand onderzoek werd

gevoerd, meer nog; zelfs een voorlopige diagnose werd uitgesteld. Het attest maakt op summiere wijze

melding van het posttraumatisch stresssyndroom bij uw partner, maar aangezien zelfs een voorlopige

diagnose werd uitgesteld, kan dergelijke uitspraak niet weerhouden worden. Eveneens blijkt uit het

attest ook geenszins dat het cognitief geheugen van uw partner zou zijn aangetast waardoor hij niet in

staat zou zijn een coherent en consistent relaas naar voor te brengen. Aldus zijn de door uw advocaat

voorgelegde documenten niet in staat om de geloofwaardigheid van uw partner, aan wiens

asielmotieven u de uwe verbindt, te herstellen. In deze context dient nog vermeld te worden dat uw

partner bij zijn asielaanvraag (bij de Dienst Vreemdelingenzaken) geen gewag maakte van

psychologische problemen en evenmin heeft uw partner beroep ingesteld tegen zijn

weigeringsbeslissing door het Commissariaat-generaal. Volledigheidshalve moet hier aan toegevoegd

worden dat uzelf, tijdens uw gehoor door het Commissariaat-generaal, evenmin in staat bleek om

coherente verklaringen af te leggen. Zo maakt u gewag van aanvallen door skinheads bij uw woning,

maar u kunt niet zeggen wanneer dit zou gebeurd zijn en evenmin kunt u zeggen wanneer een laatste

dergelijk incident zou hebben plaats gevonden (CGVS, gehoorverslag p.6). Voorts vermeldt u een

incident in Krasnodar, waarbij uw zoon zou betrokken geweest zijn (CGVS, p.7), maar ook dit incident

kunt u niet in de tijd situeren (CGVS, p.8). Er werd u gevraagd of uw partner, hetzij in Krasnodar, hetzij

in Kiev, ooit werd tegengehouden of opgepakt door de politie, waarop u antwoordt (CGVS, p.7) dat zulks

uw partner nooit overkomen is, maar wel uw zoon; u verklaart dat uw zoon één dag werd vastgehouden

door de politie. Later tijdens uw gehoor (CGVS, p.8) bent u echter niet langer zeker van de duur van

deze vasthouding; het was een paar uur of een dag, hetgeen weinig consistent is. Op de vraag op welke

adressen u in Krasnodar, samen met uw man, hebt gewoond, vermeldt u de Demusastraat en

Teatralnaje, maar de door uw partner vermelde Simeonskaya- en Pushkinstraat, kunt u zich niet

herinneren (CGVS, p.9). U verklaarde voorts (CGVS, p.9) dat u (en uw gezin) in 2011 terugkeerden

naar Kiev, maar in uw verklaring bij de Dienst Vreemdelingenzaken zei u dat dit gebeurde eind 2009.

Tenslotte was u ook onaannemelijk onwetend inzake belangrijke elementen aangaande uw vlucht naar

België (CGVS, p.4-5). Welnu, aangezien u uw asielmotieven aan deze van uw partner verbindt, wiens

asielrelaas ongeloofwaardig werd bevonden, en zelf evenmin voldoende coherent bent in uw

verklaringen, kan bijgevolg ook in uw hoofde geen gegronde vrees in de zin van de

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

definitie van subsidiaire bescherming worden weerhouden.

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat ook aangaande uw zoon A.(...) (O.V. 6.834.279) tot

een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd

besloten.

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 bestreden beslissing luidt in hoofde van tweede verzoekende partij (hierna: verzoeker), de heer A.K.,

als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart van Armeense origine te zijn, geboren op 15 juni 1992 te Krasnodar, Rusland. U bent de

zoon van H.(...) K.(...)(O.V. 6.800.590) en S.(...) O.(...)(O.V. 6.834.277). U hebt nog één minderjarige

broer, G.(...). Omstreeks 1990 ontvluchtten uw ouders Sumgaït, Azerbeidjan, waar de situatie in die

periode zeer gespannen was. Tot 1995 vestigden zij zich in Krasnodar, Rusland. Nadien zou u

achtereenvolgens in Kiev, Krasnodar en opnieuw Kiev verbleven hebben, samen met uw ouders.

Uzelf en uw ouders maken melding van racistisch geïnspireerd geweld door dronken skinheads, die uw

woonst met gebroken flessen bekogelden en dit zowel in Krasnodar als in Kiev. Het laatste incident, dat

u vermeldt in het kader van uw huidige asielaanvraag, vond plaats in de metro van Kiev, waar u door

een groepje skinheads in elkaar werd geslagen. Het incident gebeurde zowat een maand voor uw

vertrek naar België. Uw vader had Kiev toen al verlaten, in casu op 14 april 2011, samen met uw broer

G.(...). Hij kwam in België aan op 18 april 2011 en vroeg er dezelfde dag asiel bij de de bevoegde

instanties. Op 19 juni 2011 vertrok u, samen met uw moeder S.(...) O.(...)(O.V. 6.834.277) naar België,

waar u aankwam op 22 juni 2011. De daaropvolgende dag, in casu op 23 juni 2011, zou u asiel vragen

bij de bevoegde instanties.

Op 1 juli 2011 werd uw vader H.(...) K.(...)(O.V. 6.800.590) een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus, alsook een weigering tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

betekend. Tegen deze negatieve beoordeling van zijn asielaanvraag werd door uw vader geen

beroepsprocedure ingesteld.

B. Motivering

Vooreerst moet worden benadrukt dat ten aanzien van uw vader H.(...) K.(...)(O.V. 6.800.590) op 1 juli

2011 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus, alsook een weigering tot toekenning van

de subsidiaire beschermingsstatus werd genomen, aangezien zijn asielaanvraag onmiskenbaar een

bedrieglijk karakter had. Tegen deze beslissing werd door uw vader geen beroepsprocedure aanhangig

gemaakt.

Welnu, u verklaart voor het Commissariaat-generaal dat u omwille van dezelfde redenen als uw vader

H.(...) K.(...)(O.V. 6.800.590) naar België gevlucht bent (CGVS, gehoorverslag p. 5) en u verbindt uw

asielmotieven aan deze van uw vader. Aangezien in het kader van de asielaanvraag van uw vader

H.(...) K.(...)(O.V. 6.800.590) door het Commissariaat-generaal werd besloten tot een weigering van de

hoedanigheid van Vluchteling en tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, kan in uw

hoofde evenmin besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging zoals

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Voor een uitgebreide weergave van de elementen

op basis waarvan de beslissing van uw vader is genomen, wordt verwezen naar de ten aanzien van

hem genomen beslissing, die luidt als volgt :

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw geboorteplaats Sumgaït, Azerbeidzjan, omwille van etnische

spanningen hebt verlaten. Nadien vestigde u zich in Krasnodar en Kiev; daar voelde u zich niet veilig

door nationalistische extremisten, maar vooral slaagde u er niet in zich officieel te registreren. Daar u

een betere toekomst voor uzelf en uw gezinsleden wilde, besloot u uiteindelijk om Kiev te verlaten en

zich in België te vestigen.

Er moet worden opgemerkt dat u, behalve in België afgeleverde attesten van immatriculatie van uzelf en

uw jongste zoon G.(...), geen enkel (identiteits)document hebt neergelegd in het kader van uw huidige

asielaanvraag, zodat uw asielaanvraag uitsluitend kan beoordeeld worden op basis van uw verklaringen

ten aanzien van de asielinstanties. Welnu, uw verklaringen zijn allerminst overtuigend en geenszins van

die aard om in uw hoofde te besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees in de zin van de

Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming. Dit besluit is gebaseerd op de volgende

vaststellingen.

Uit uw administratief dossier en uit uw verklaringen tijdens het gehoor het Commissariaat-generaal, zou

moeten blijken dat u geboren bent te Sumgaït, Azerbeidzjan, waar u ononderbroken verbleef tot 1991.

Welnu, er moet opgemerkt worden dat u uw afkomst uit Sumgaït niet aannemelijk kunt maken. Zo slaagt

u er niet in om Sumgaït op een blinde kaart te situeren; op een blinde kaart van Azerbeidzjan die u werd

voorgelegd situeert u Sumgaït centraal in Azerbeidzjan. U verklaart daarnaast (CGVS, p.7) dat Sumgaït

overduidelijk in het binnenland gelegen is op minstens 400 kilometer van de kust, hetgeen tegenstrijdig

is met de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier is gevoegd: Sumgaït is een industriële kust/havenstad, ten noorden van Bakoe, de

hoofdstad van Azerbeidzjan. U werd geconfronteerd met de informatie van het Commissariaat-generaal,

maar geenszins is uw verklaring (CGVS, p.8) – dat u nog jong was – afdoende; van iemand die zijn

jeugd (adoloscentie) doorbracht in één en dezelfde stad, mag verwacht worden dat hij die stad enigszins

correct geografisch kan situeren, hetgeen bij u niet het geval is. Eveneens volgens informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt, is Sumgaït bekend omwille van een pogrom tegen etnische
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Armenen in februari 1988. Welnu, eerst werd u gevraagd (CGVS, p.7) of u weet had van een belangrijke

gebeurtenis in Sumgaït vóór 1990; u beantwoordde de vraag negatief. Vervolgens werd u gevraagd of u

weet had van een belangrijke gebeurtenis in Sumgaït in 1988, waarop u verklaart (CGVS, p.7) dat u

daaromtrent totaal onwetend bent. Er werd u tenslotte gevraagd of u op de hoogte was van een pogrom

tegen etnische Armenen in Sumgaït, waarop u repliceert (CGVS, p.7) dat Armenen in 1915 vervolgd

werden door Turken, maar u maakt geenszins melding van de pogrom van Sumgaït in februari 1988. Er

werd u verder gevraagd of u een bekend herkenningspunt (gebouw, monument, plaats,...) in Sumgaït

zou kunnen noemen (CGVS, p.8), waarop u het antwoord schuldig blijft. U verklaart dat u meer dan

eens in Bakoe – de hoofdstad – bent geweest (CGVS, p.7), maar ook van deze stad kunt u geen enkel

bekend gebouw of monument noemen (CGVS, p.8). Er werd u gevraagd of u nog een paar woorden

Azeiri kent, waarop u bevestigend antwoordt (CGVS, p.8). Daarom werd u gevraagd om de

hoofdtelwoorden “1” en “2” in het Azeiri te noemen, maar uw antwoorden (CGVS, p.8) op deze vraag

verschillen zeer beduidend van de correcte versie (informatie Commissariaat-generaal, kopie bij

administratief dossier) en toen u vervolgens werd gevraagd of u nog iets anders in het Azeiri kunt

zeggen, beantwoordde u deze vraag negatief (CGVS, p.8). U verklaart (CGVS, p.8) dat u slechts op één

en hetzelfde adres hebt gewoond in Sumgaït, maar tijdens uw gehoor door het Commissariaat-generaal

hebt u het over de Max-straat, terwijl u bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde (verklaring DVZ,

vraag 9) dat u in Sumgaït in de Pushkinstraat woonde. Welnu, op basis van alle hiervoor opgesomde

verklaringen, dient besloten te worden dat u er niet in slaagt uw herkomst uit Sumgaït (Azerbeidzjan)

aannemelijk te maken en bijgevolg wordt uw algehele geloofwaardigheid reeds in ernstige mate

ondergraven.

Er moet worden opgemerkt dat u er evenmin in slaagt uw verblijf in Krasnodar, Rusland, aannemelijk te

maken. U weet niet in welke regio Krasnodar is gelegen (CGVS, p.9). U kunt niets zeggen over

telefoonof postcodes in Krasnodar (CGVS, p.9) en evenmin kent u een bekende rivier in Krasnodar

(CGVS, p.9).

U weet evenmin of er een luchthaven was in Krasnodar (CGVS, p.9). Bovendien blijkt dat uw

opeenvolgende verklaringen over Krasnodar (én Kiev), in casu ten overstaan van de Dienst

Vreemdelingenzaken en nadien het Commissariaat-generaal, niet consistent zijn. Zo verklaarde u

aanvankelijk bij de Dienst Vreemdelingenzaken (verklaring Dienst Vreemdelingenzaken, vraag 9) dat u

vanaf 1991 in Krasnodar verbleef, terwijl u tijdens uw gehoor door het Commissariaat-generaal

verklaarde (CGVS, p.9) dat u omstreeks 2000 naar Krasnodar verhuisd bent. U werd geconfronteerd

met de vastgestelde tegenstrijdigheid (CGVS, p.9), waarop u enkel laconiek reageert, verklaart nog een

foutje gemaakt te hebben, maar verder geen afdoende uitleg biedt. Daarop werd u gevraagd of u zich

nog herinnerde welk adres in Krasnodar u als verblijfplaats had genoemd bij de Dienst

Vreemdelingenzaken; daarop vermeldt u (CGVS, p.9) de Andresky-straat en verder herinnert u zich

geen andere straat. Echter, bij de Dienst Vreemdelingenzaken situeerde u (verklaring Dienst

Vreemdelingenzaken, vraag 9) de Andreskaya-straat in Kiev, Oekraïne en u vermeldde er de

Simeonskaya-straat 11 als adres in Krasnodar. Ook met deze allerminst consistente verklaringen werd u

geconfronteerd (CGVS, p.9); u vraagt zich af of de Simeonskaya-straat niet in Minsk gelegen was en

verder hebt u geen enkele plausibele uitleg voor uw uiterst volatiele verklaringen. Welnu, dat u dermate

weinig weet over een stad waarin u zich gedurende een aanzienlijke periode hebt gevestigd en zelfs

geen eenduidige verklaringen aflegt over het adres waarop u in Krasnodar in het verleden verbleef,

ondergraaft verder uw geloofwaardigheid inzake uw herkomst.

In het kader van uw huidige asielaanvraag gaf u aan van geen enkel land het staatsburgerschap te

bezitten. Er werd u daarom, tijdens uw gehoor door het Commissariaat-generaal, gevraagd of u

démarches hebt ondernomen om, na uw vlucht uit Sumgaït, opnieuw het staatsburgerschap te

verkrijgen. U verklaart (CGVS, p.10) dat uw schoonmoeder in Krasnodar ooit een poging heeft

ondernomen, maar u erkent tevens daaromtrent niets te weten. Welnu, dergelijke verklaring is, in het

licht van uw eerder vastgesteld gebrek aan geloofwaardigheid, weinig aannemelijk. Immers, van u

mocht verwacht worden dat u minstens enige inspanning zou doen om het staatsburgerschap van een

land te verkrijgen om aldus van de bescherming van dat land te kunnen genieten. De vaststelling dat u

dermate onwetend bent over een enige poging om het staatsburgerschap te verkrijgen, via uw

schoonmoeder dan nog, bevestigt het bij u vastgestelde gebrek aan geloofwaardigheid.

De hiervoor gedane vaststellingen – inzake uw verklaarde afkomst uit Sumgaït, uw verblijf in Krasnodar,

uw staatsburgerschap – zijn zwaarwichtig, daar u geen identiteitsdocument voorlegt in het kader van uw

huidige asielaanvraag en dus evenmin op basis van een dergelijk cruciaal document uw verklaringen

omtrent uw afkomst – en geboorteplaats – kunt staven. U erkent immers (CGVS, p.2) wel degelijk ooit

een paspoort gehad te hebben – een Soviet-paspoort – maar u verklaart het in Sumgaït achtergelaten te

hebben. Omwille van uw reeds aangetaste algemene geloofwaardigheid ontstaat het vermoeden dat u

een geldig paspoort achterhoudt, zodat de Belgische autoriteiten verstoken blijven van cruciale

informatie over uw ware identiteit, vroegere verblijfplaats én gevolgde reisroute. Immers, er moet
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opgemerkt worden dat er geen geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen over de door u

beschreven reisroute van Kiev naar België. U verklaart (CGVS, p.5) dat u in een minibus van Kiev naar

België reisde. U weet niet via welke landen u naar België bent gereisd (CGVS, p.5) en evenmin kunt u

aangeven via welk land u de EU bent binnengekomen. U verklaart (CGVS, p.5) dat er waarschijnlijk

valse documenten voor uw reis zijn gebruikt, maar tegelijk verklaart u (CGVS, p.5) totaal niets te weten

over gebruikte identiteits- en reisdocumenten. U weet niet of er voor uw vertrek een visum werd

aangevraagd (CGVS, p.5). U kunt niets vertellen over grens- of paspoortcontroles onderweg (CGVS,

p.5) en u verklaart (CGVS, p.5) op geen enkel moment persoonlijk aan een controle onderworpen te

zijn.

Tenslotte verklaart u (CGVS, p.5) dat er totaal geen afspraken zijn gemaakt voor uw vertrek, over wat u

moest doen of zeggen indien u onderweg met een grenscontrole werd geconfronteerd. Welnu, de

vaststelling dat u dermate onwetend bent over een ingrijpende en risicovolle onderneming als een vlucht

naar een onbekend land, bevestigt uw gebrek aan geloofwaardigheid. Bevestiging van dit bij u

vastgesteld gebrek aan geloofwaardigheid wordt bovendien gevonden in informatie waarover het

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

waaruit blijkt dat er bij binnenkomst van de EU strenge identiteitscontroles plaats vinden waarbij de

mogelijkheid bestaat om grondig te worden ondervraagd over identiteit, reisdocumenten en

reisbedoelingen en dit op strikt individuele wijze. In het licht van deze informatie dient het dan ook

onwaarschijnlijk te worden genoemd dat u niet aan een persoonlijke controle zou onderworpen zijn.

Bijgevolg ondermijnen uw verklaringen over uw vlucht naar België verder uw geloofwaardigheid. Op

basis van uw hiervoor opgesomde verklaringen en de daaraan gekoppelde vaststellingen, moet worden

geconcludeerd dat u het Commissariaat-generaal in het ongewisse laat over zowel uw identiteit, uw

nationaliteit, uw afkomst, uw (recente) verblijfplaatsen, als uw werkelijke vluchtweg. Van een asielzoeker

wordt verwacht dat hij de bevoegde asielinstanties in staat stelt om correct voormelde elementen te

kunnen bepalen. Indien hij daartoe niet over relevante documenten beschikt, wordt hij geacht minstens

coherente en logische verklaringen af te leggen, hetgeen bij u allerminst het geval is. Uw

geloofwaardigheid wordt bijgevolg zeer ernstig ondermijnd.

Verder werd, in het kader van uw verklaringen over ondergane vervolgingsfeiten, een belangrijke

tegenstrijdigheid vastgesteld, die uw gebrek aan geloofwaardigheid bevestigt.

Zo werd u gevraagd of u ooit werd opgepakt of gearresteerd in Oekraïne, waarop u verklaart (CGVS,

p.10) dat u er 2 keer werd opgepakt; de eerste keer werd u gedurende 3 dagen vastgehouden; de

tweede keer werd u gedurende 2 dagen opgesloten. Welnu, in de door u bij de Dienst

Vreemdelingenzaken ingevulde voorbereidende vragenlijst (CGVS-vragenlijst, vraag 3.1, p.2) verklaarde

u dat u in Oekraïne nooit werd gearresteerd. U werd geconfronteerd met deze belangrijke

tegenstrijdigheid, waarop u verklaart (CGVS, p.11) dat u mogelijk de u gestelde vraag bij de Dienst

Vreemdelingenzaken niet goed begrepen had, hetgeen niet afdoende is qua uitleg, daar het verslag u

werd voorgelezen in het Armeens en u genoemd verslag ondertekende ter goedkeuring. Dat u dergelijke

tegenstrijdige verklaringen aflegt over een cruciaal element in uw asielrelaas, ondermijnt verder uw

algemene geloofwaardigheid, maar de geloofwaardigheid van uw verklaarde problemen in het bijzonder.

Tot slot moet worden opgemerkt dat uw gedrag, en tevens dat van uw gezinsleden, niet in

overeenstemming kan gebracht worden met uw verklaarde vrees. Vooreerst situeert u het belangrijkste

incident in Kiev, dat tevens de aanleiding vormde voor uw vlucht van daaruit, zowat een jaar voor uw

vertrek naar België (CGVS, p.6); na goed onderling overleg met uw partner besloot u om Kiev te

verlaten. Welnu, de vaststelling dat er een jaar verstreek tussen het belangrijkste incident, dat de

belangrijkste aanleiding was voor uw vlucht, en het moment waarop u daadwerkelijk Kiev verliet, doet

afbreuk aan de ernst van uw verklaarde vrees. Eveneens wordt afbreuk gedaan aan de aannemelijkheid

van de ernst van uw vrees, door de vaststelling dat zowel uw partner àls uw oudste zoon momenteel

nog in Kiev verblijven en er zelfs beiden werken, zij het niet op officiële wijze (CGVS, p.3). Verder

verklaart u dat, voor zover u weet, zowel uw oudste zoon als uw partner recentelijk geen problemen

meer gekend hebben in Kiev (CGVS, p.12). Er werd u vervolgens gevraagd of u bij uw partner nog hebt

geïnformeerd, waarop u negatief antwoordt (CGVS, p.12). Op basis van de gedane vaststellingen over

uw verklaarde vervolgingsfeiten, laat u het Commissariaat-generaal in het ongewisse over uw reële

asielmotieven, zodat in uw hoofde geen gegronde vrees voor vervolging kan worden vastgesteld.

De door u neergelegde documenten wijzigen de gedane vaststellingen niet in positieve zin. U legt enkel

Belgische attesten van immatriculatie voor van uzelf en van uw jongste zoon G.(...); de documenten

bevatten weliswaar identiteitsgegevens, maar ze gelden niet als identiteits- of nationaliteitsbewijs.

Bijgevolg wijzigen deze attesten niets aan de gedane vaststellingen.

Er dient dan ook te worden gesteld dat wat u betreft niet kan besloten worden tot het bestaan van een

gegronde vrees in de zin van de Conventie van Genève noch tot het bestaan van een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming.
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Via haar advocaat legde uw moeder S.(...) O.(...)(O.V 6.834.277) enkele documenten neer waarmee zij

bovenstaande beslissing aangaande uw vader trachtte te weerleggen. Hierover werd in de weigering

van de vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus die ten aanzien van

haar werd genomen, het volgende gesteld:

De door u voorgelegde documenten zijn niet in staat de gedane vaststellingen in positieve zin te

wijzigen. Vooreerst moet worden opgemerkt dat u geen enkel geldig identiteitsdocument hebt

voorgelegd, dat het Commissariaat-generaal in staat stelt om op correcte wijze uw ware identiteit of

nationaliteit te bepalen. U legt enkel documenten voor, die door uw advocaat aan het Commissariaat-

generaal bezorgd werden na uw gehoor op 7 september 2011. Zo legt uw advocaat een aan de

ambassades van Azerbeidjan, Oekraïne en Rusland gericht schrijven voor, dd.8 september 2011,

waarin zij vraagt om uw nationaliteit – indien u deze zou bezitten – te willen attesteren, hetzij een

certificaat van niet-registratie te willen uitreiken. Louter op basis van een dergelijk schrijven kan evenmin

iets met zekerheid gezegd worden over uw ware identiteit of nationaliteit, vooral aangezien uw advocaat

na 8 september 2011 geen bijkomende documenten meer heeft bezorgd aan het Commissariaat-

generaal, waaruit uw identiteit en nationaliteit wél duidelijk blijken. Via uw advocaat legt u tevens

documenten (attest van huisarts, bestemd voor de Dienst Humanitaire Regularisaties bij de Algemene

Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken en een attest van een psychiater van het

ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) voor die betrekking hebben op de medische toestand van uw partner.

De attesten werden aangebracht om de psychologische problemen van uw partner te staven en een

verklaring te bieden voor de in zijn asielrelaas vastgestelde hiaten of tegenstrijdigheden. Aangaande het

attest van huisarts D.(…) E.(…), dd.25.08.2011 kan opgemerkt worden dat het een attest betreft dat

bestemd is voor de Dienst Vreemdelingenzaken (9ter) en derhalve niet kan beschouwd worden als een

uitgebreid psychiatrisch verslag. Het attest werd immers noch medisch, noch psychodiagnostisch

onderbouwd. Uit dit aangebrachte attest blijkt in geen geval dat de er in aangegeven medische

problemen het rechtstreekse gevolg zijn van feiten aangebracht in het asielrelaas. Dit attest is geenszins

van die aard dat het de geloofwaardigheid van uw partner kan herstellen. Aangaande het attest van een

psychiater van het ZiekenhuisNetwerk Antwerpen moet vooreerst worden opgemerkt dat het op basis

van één gesprek, namelijk een intakegesprek, werd opgesteld. Uit het attest blijkt dat er geen diepgaand

onderzoek werd gevoerd, meer nog; zelfs een voorlopige diagnose werd uitgesteld. Het attest maakt op

summiere wijze melding van het posttraumatisch stresssyndroom bij uw partner, maar aangezien zelfs

een voorlopige diagnose werd uitgesteld, kan dergelijke uitspraak niet weerhouden worden. Eveneens

blijkt uit het attest ook geenszins dat het cognitief geheugen van uw partner zou zijn aangetast waardoor

hij niet in staat zou zijn een coherent en consistent relaas naar voor te brengen. Aldus zijn de door uw

advocaat voorgelegde documenten niet in staat om de geloofwaardigheid van uw partner, aan wiens

asielmotieven u de uwe verbindt, te herstellen. In deze context dient nog vermeld te worden dat uw

partner bij zijn asielaanvraag (bij de Dienst Vreemdelingenzaken) geen gewag maakte van

psychologische problemen en evenmin heeft uw partner beroep ingesteld tegen zijn

weigeringsbeslissing door het Commissariaat-generaal.

Daarnaast moet worden opgemerkt dat u verklaart (CGVS, gehoorverslag p.5) persoonlijk nog meerdere

incidenten te hebben gekend, maar veel dingen verzwegen te hebben aan uw ouders. Daarop werd u

gevraagd over hoeveel incidenten het ging, maar u kunt zelfs niet bij benadering zeggen hoeveel het er

waren (CGVS, gehoorverslag p.5), hetgeen nochtans van u verwacht kon worden.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat u, net als uw ouders, geen enkel identiteitsdocument hebt

voorgelegd in het kader van uw huidige asielaanvraag. In dat verband kan verwezen worden naar de

gedane vaststelling ten aanzien van uw vader, inzake het niet voorleggen van enig geldig

identiteitsdocument. U legt evenmin enig ander document voor. Bijgevolg worden de gedane

vaststellingen niet in positieve zin gewijzigd.

Uit al hetgeen hieraan voorafgaat blijkt dat ten aanzien van u geen gegronde vrees in de zin van de

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

definitie van subsidiaire bescherming kan worden vastgesteld.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In wat zich voordoet als een enig middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen

48/2, 48/3, 48/4 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet).
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De motivering van de commissaris-generaal, die zo goed als uitsluitend naar de beslissing van

verzoekers’ partner/vader H.K. verwijst, is zeer summier. Het klopt dat H.K. zich een aantal zaken niet

herinnerde, doch verzoekers slagen er wel in om bijvoorbeeld aannemelijk te maken dat zij in Krasnodar

verbleven hebben. Dat verzoekers niet over een identiteitsdocument beschikken verbaast niet,

aangezien verzoekster en haar partner slechts tieners waren op het ogenblik dat zij Azerbeidzjan

verlieten en er bovendien een hoge graad van staatloosheid onder de Azeri-bevolking bestond.

Verzoekers ontkennen niet dat hun feitenrelaas nog enkele tegenstrijdigheden of lacunes bevat, maar

deze zijn niet van aard dat zij de kern van hun asielbetoog ondermijnen. Waar de commissaris-generaal

stelt dat de tegenstrijdigheden in de verklaringen van H.K. niet verklaard kunnen worden door een

medische oorzaak, stellen verzoekers dat zij stukken hebben overgemaakt die het tegendeel bewijzen.

Dat deze stukken geen uitgebreide diagnostische omschrijving bevatten is evident gezien het

beroepsgeheim tussen arts en patiënt. Verzoekers herinneren zich niet exact meer hoe vaak ze door

skinheads werden aangevallen en wanneer de laatste keer was, doch dat zij deze details van feiten die

zich enkele jaren geleden afspeelden niet meer herinneren, is niet voldoende om hun relaas als

ongeloofwaardig te bestempelen.

2.2.1. De motiveringsplicht, zoals vervat in artikel 62 van de vreemdelingenwet, moet verzoekers

toelaten de redenen te begrijpen die aan de basis liggen van de genomen beslissingen. Uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissingen kennen, zodat het doel

van de motiveringsplicht in casu is bereikt. Verzoekers voeren bijgevolg de schending van de materiële

motiveringsplicht aan, zodat het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

2.2.2.1. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft verzoekers’

asielaanvragen op individuele wijze onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven uiteengezet

waarop hij zijn beslissingen baseert. Verzoekers baseren zich op dezelfde asielmotieven als deze die

hun partner/vader H.K. inriep. Het asielrelaas van H.K. werd ongeloofwaardig bevonden omdat (i) hij zijn

afkomst uit Sumgaït niet aannemelijk kon maken; (ii) hij zijn verblijf in Krasnodar, Rusland, niet

aannemelijk kon maken; (iii) hij inconsistente verklaringen aflegde aangaande zijn verblijf in Krasnodar

en Kiev; (iv) hij onaannemelijk onwetend was over zijn enige poging om staatsburgerschap te verkrijgen;

(v) er geen geloof kon gehecht worden aan zijn verklaringen aangaande zijn reisroute van Kiev naar

België; (vi) er een tegenstrijdigheid werd vastgesteld in zijn verklaringen aangaande de vraag of hij ooit

werd opgepakt in Oekraïne; (vii) de vaststelling dat er een jaar verstreek tussen het incident dat de

belangrijkste aanleiding was voor zijn vlucht en het moment waarop hij daadwerkelijk Kiev verliet en de

vaststelling dat zijn partner en oudste zoon op dat moment in Kiev achterbleven en er zelfs bleven

werken, afbreuk deden aan de ernst van zijn voorgehouden vluchtelingenrechtelijke vrees. Daarnaast

stellen de bestreden beslissingen dat de door verzoekers voorgelegde documenten de gedane

vaststellingen niet kunnen wijzigen.

Verzoekers menen dat de commissaris-generaal nogal kort door de bocht gaat door in de bestreden

beslissingen zo goed als uitsluitend naar de beslissing inzake de asielaanvraag van verzoeksters

partner en verzoekers vader H.K. te verwijzen, doch zij betwisten niet dat zij hun asielaanvragen hebben

verbonden aan de asielaanvraag van H.K. De genomen beslissingen zijn bijaldien voldoende

gemotiveerd door de verwijzing naar de negatieve beslissing die genomen werd ten aanzien van H.K.

(RvS 21 februari 2007, nr. 168.045). Bovendien werd in de bestreden beslissingen van verzoekers

bijkomend gemotiveerd door te verwijzen naar onwetendheden en incoherente verklaringen die zij

aflegden en die verder afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van hun asielrelaas.

Waar verzoekers opmerken dat zij, in tegenstelling tot H.K. die zich een aantal zaken niet herinnerde, er

wel in slagen aannemelijk te maken dat zij in Krasnodar verbleven, dient opgemerkt te worden dat de

commissaris-generaal op basis van pertinente motieven besloten heeft dat H.K. zijn verblijf in Krasnodar

geenszins aannemelijk weet te maken. Het feit dat verzoekers wel enkele gegevens kunnen verschaffen

zoals de geografische situering en de telefooncode van Krasnodar, is niet bij machte de

geloofwaardigheid van de verklaringen van H.K. te herstellen, te meer verzoekers deze gegevens op

basis van de weigeringsbeslissing van H.K. zouden kunnen hebben ingestudeerd ter voorbereiding van

hun asielaanvraag. De opmerking dat verzoekster pas na één jaar in Krasnodar te hebben verbleven

een relatie begon met H.K. en dat er aldus tegenstrijdigheden kunnen bestaan in hun verklaringen met

betrekking tot de periode voorafgaandelijk aan hun relatie, is niet dienstig nu er verscheidene

tegenstrijdigheden werden vastgesteld in de adressen waar zij als koppel samen zouden hebben

gewoond.

Waar verzoekers stellen dat het feit dat zij zich niet meer kunnen herinneren hoe vaak zij werden

aangevallen door skinheads en wanneer de laatste keer was, slecht details betreft, dient opgemerkt te

worden dat deze elementen geenszins details uitmaken, doch wel rechtstreeks aanleiding hebben
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gegeven tot het vertrek uit hun land van herkomst. Van verzoekers kan dan ook verwacht worden dat zij

hieromtrent coherente en gedetailleerde verklaringen afleggen, hetgeen zij in casu nalaten.

Verzoekers stellen verder dat hun verklaringen nog enkele tegenstrijdigheden en lacunes bevatten,

doch dat deze niet van aard zijn om de kern van hun asielbetoog te ondermijnen. Bijaldien doen zij niet

de minste poging de vastgestelde incoherente verklaringen te verschonen of weerleggen. Ook hierbij

dient benadrukt te worden dat het aan de asielzoeker toekomt coherente en nauwkeurige verklaringen

af te leggen en de feiten op een zorgvuldige en geloofwaardige wijze weer te geven.

De medische documenten die verzoekers aanvoeren ter ondersteuning van de medische problemen

waaraan H.K. lijdt, zijn niet bij machte de gedane vaststellingen in een ander daglicht te plaatsen. Voor

zover deze documenten melding maken van een posttraumatische stressstoornis en een depressie,

tonen zij immers niet aan dat H.K. aan een specifiek geheugenprobleem zou lijden of dat hij niet in staat

zou zijn coherente en gedetailleerde verklaringen af te leggen. De algemene theorie aangaande

posttraumatische stressstoornissen uit het Handboek psychopathologie deel 1 en de

geneesmiddelenvoorschriften zijn evenmin bij machte dit aan te tonen. Overigens heeft H.K. tijdens zijn

asielaanvraag nooit melding gemaakt van psychologische of geheugenproblemen (gehoorverslag CGVS

08/06/2011, stuk 12 administratief dossier).

De voorgelegde brieven, gericht aan de ambassades van Azerbeidzjan, Oekraïne en Rusland, zijn niet

relevant om voormelde ongeloofwaardigheid van het asielrelaas te verklaren.

Verzoekers beperken zich voor het overige tot het tegenspreken en minimaliseren van de motieven van

de bestreden beslissingen en het uiten van blote beweringen. Zij laten echter na concrete elementen

aan te halen die de gedane vaststellingen, die allen steun vinden in het administratieve dossier en op

omstandige wijze werden uitgewerkt in de bestreden beslissingen, kunnen weerleggen.

2.2.2.2. Verzoekers voeren geen middelen aan met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus.

Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van hun relaas en de overige elementen in het

dossier, tonen zij niet aan dat wat hen betreft zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen

dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico zouden lopen op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, §2 van de vreemdelingenwet.

2.2.3. De beslissingen steunen op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen die de Raad beaamt

en overneemt. Er werd geen schending van de materiële motiveringsplicht aangetoond.

Het enig middel is ongegrond.

2.3. Verzoekers kunnen niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet worden

erkend en komen niet voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet

in aanmerking.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:



RvV X - Pagina 12

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 zeven februari tweeduizend en twaalf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY F. HOFFER


