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nr. 87 828 van 20 september 2012

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 onbepaalde nationaliteit te zijn, op 2 mei 2012 heeft

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

30 maart 2012.

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 juli 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 september 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M.-C. FRERE, die loco advocaat A.-S. ROGGHE verschijnt

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde van Yezidische afkomst te zijn en geen staatsburgerschap te bezitten. U werd geboren

op 8 mei 1980 in de toenmalige Sovjetrepubliek Armenië. Toen u drie jaar oud was ging u met uw oma

in Krasnodar (Russische Federatie) wonen, waar u altijd hebt gewoond. In 2001 huwde u traditioneel

met K. N. (…) (O.V. X), met wie u twee kinderen heeft. U woonde samen met uw gezin bij

uw schoonouders, waar ook uw schoonbroer K. T. (…) (O.V. X), inwoonde. Uw schoonvader regelde

kort na uw huwelijk een Russisch binnenlands paspoort voor u, maar dit document werd van

u afgenomen door de plaatselijke politie.

Op een nacht in augustus 2010 kwamen mannen die zich voorstelden als Koebankozakken naar u

thuis. Ze eisten geld van u en hebben u geslagen. De volgende dag heeft uw schoonvader omwille

hiervan een aangifte gedaan bij de plaatselijke politie. Enkele dagen nadien kwam de politie naar u
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thuis. Ze namen de Russische binnenlandse paspoorten van u, uw vrouw, en uw schoonbroer, die

uw schoonvader voor jullie had geregeld, mee. De daarop volgende dag kwam de politie nogmaals naar

u thuis en nam ook jullie geboorteaktes en de geboorteaktes van uw kinderen mee. Enkele dagen

later werden al jullie documenten vals verklaard.

Nadat jullie Russische identiteitsdocumenten vals werden verklaard, werden jullie door de

plaatselijke politie herhaaldelijk afgeperst. Zo werden u en uw schoonbroer, K. T. (…) (O.V.

6.862.507), verschillende keren aangehouden en enkele dagen vastgehouden door de plaatselijke

politie, waarbij jullie telkens werden vrijgelaten nadat uw schoonvader jullie vrijkocht. U werd in totaal

vier keer door hen aangehouden en vastgehouden. U werd hierbij telkens hard geslagen.

De eerste keer werd u samen met uw schoonbroer van thuis uit aangehouden en meegenomen

in augustus 2010. Ze brachten jullie naar het gebouw van de regionale politie en sloten jullie op in

aparte ruimtes. U werd ernstig geslagen en ook verkracht. Eén à twee maanden later werd u voor de

tweede keer aangehouden, en in augustus 2011 voor de derde keer. U weet niet wanneer u de vierde

en laatste keer werd aangehouden. De politie wilde u en uw schoonbroer ook betrekken bij een moord

die werd gepleegd op een politieagent. Omwille van jullie problemen regelde uw schoonvader dat er

personen u, uw gezin, en uw schoonbroer, kwamen ophalen om jullie naar een veiligere plaats te

brengen. Toen deze personen naar jullie toekwamen om jullie op te halen, panikeerde u. U dacht

immers dat de politie weer langs kwam om u mee te nemen. U vluchtte weg en kwam de dag nadien

terug. Van uw schoonvader vernam u dat uw gezin en uw schoonbroer naar een veiligere plaats werden

gebracht en dat de chauffeurs zouden terug komen om ook u te helpen vluchten. U vertrok vervolgens

naar Vitaminskiy (Krasnodar Kraï) waar u tot aan uw vertrek hebt verbleven en gewerkt.

Uw vrouw, K. N. (…) (O.V. 6.862.503), en uw schoonbroer, K. T. (…) (O.V. 6.862.507), dienden op 18

augustus 2011 in België een asielaanvraag in. In het kader van hun asielaanvraag werd op

10 november 2011 een beslissing genomen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus omdat hun asielrelaas ongeloofwaardig werd bevonden. Deze

beslissing werd bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 1 maart 2012.

Op 24 februari 2012 vertrok u met twee chauffeurs met een minibus naar België, waar u aankwam op

28 februari 2012 en diezelfde dag uw asielaanvraag indiende.

B. Motivering

Uit uw verklaring blijkt dat u de Russische Federatie hebt verlaten omdat u in Krasnodar, waar u

bijna heel uw leven hebt gewoond, problemen had met de autoriteiten. Deze problemen begonnen toen

u in augustus 2010 in elkaar werd geslagen door Koebankozakken, waarop uw schoonvader een klacht

had ingediend bij de plaatselijke politie. Hierna kwam de politie naar u thuis en nam al

de identiteitsdocumenten mee van uw gezin. Deze documenten werden nadien vals bevonden.

Sindsdien werden u en uw schoonbroer, K. T. (…) (O.V. 6.862.507), zonder gegronde redenen

meermaals aangehouden door de plaatselijke politie bij wijze van afpersing.

U bent er echter niet in geslaagd uw asielrelaas aannemelijk te maken.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat in het kader van de asielaanvraag van uw vrouw K. N. (…)

(O.V. 6.862.503), en uw schoonbroer, K. T. (…) (O.V. 6.862.507), op 10 november 2011 een beslissing

werd genomen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus omdat hun asielrelaas ongeloofwaardig werd bevonden. Deze

beslissing werd bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 1 maart 2012. Aangezien

uit uw verklaringen blijkt dat u zich ter staving van uw asielaanvraag beroept op dezelfde elementen die

door uw vrouw en uw schoonbroer werden aangehaald in het kader van hun asielaanvraag, wordt

hierdoor ook de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde problemen reeds aangetast. Voor een

uitgebreide weergave van de elementen op basis waarvan de weigeringsbeslissing ten aanzien van uw

vrouw en uw schoonbroer werd genomen, wordt verwezen naar de hun betekende beslissingen, die zich

in het administratieve dossier bevinden.

Uw eigen verklaringen kunnen de vastgestelde ongeloofwaardigheid van het asielrelaas van uw

vrouw en uw schoonbroer niet herstellen.

Eerst en vooral werden er immers enkele tegenstrijdigheden vastgesteld tussen uw verklaringen en

die van uw schoonbroer en uw vrouw, die ook de geloofwaardigheid van úw asielrelaas aantasten.

Zo verklaarde u dat nadat uw schoonvader aangifte had gedaan omdat u werd aangevallen door

enkele Koebankozakken, de politie eerst naar u thuis kwam om jullie Russische binnenlandse

paspoorten af te nemen, en de daaropvolgende dag opnieuw naar u thuis kwam om ook jullie

geboorteaktes mee te nemen (CGVS, p. 10, 14). Uit de verklaringen van uw vrouw en uw schoonbroer

in het kader van hun asielaanvraag blijkt echter dat de politie slechts één keer bij jullie thuis zou zijn

binnen gevallen om al jullie documenten mee te nemen (CGVS vrouw, p. 6-7; CGVS schoonbroer p. 6-

7). Toen u met de verklaringen van uw vrouw en uw schoonbroer werd geconfronteerd, antwoordde u

dat de tolk het toen misschien verkeerd zou hebben doorgegeven (CGVS, p. 15). Deze uitleg heft de

tegenstrijdigheid echter niet op, daar tijdens de gehoren van uw vrouw en uw schoonbroer op het
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Commissariaat-generaal geen problemen met de tolk werden bevonden, en zij hier evenmin op het

Commissariaat-generaal of in het kader van hun beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

melding van hebben gemaakt. Voorts verklaarde uw schoonbroer in het kader van zijn asielaanvraag

dat er enkele dagen voor zijn vertrek in augustus 2011 een politieagent werd vermoord en hij zich naar

aanleiding hiervan samen met u en zijn vader diende te melden bij de politie. Dit incident zou de

aanleiding zijn geweest voor jullie om het land uit te vluchten (CGVS schoonbroer, p. 11-12). Ook u

vermelde tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal dat men jullie wilde betrekken bij een

moord op een politieagent. U meende echter dat deze politieagent werd vermoord in 2010, wat niet

strookt met de verklaring van uw schoonbroer, die beweerde dat deze politieagent enkele dagen voor

zijn vertrek in augustus 2011 werd vermoord (CGVS, p. 15-16; CGVS schoonbroer, p. 11-12). Hierdoor

wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder uitgehold.

Verder bleef ook u, net zoals uw echtgenote en uw schoonbroer, onaannemelijk vaag met betrekking

tot een aantal kernaspecten van uw asielrelaas. Zo kon u zich niet precies herinneren wanneer de

politie jullie identiteitsdocumenten had afgenomen, hoewel uit uw verklaring blijkt dat dit incident

de rechtstreekse aanleiding vormde van uw problemen. U kon enkel zeggen dat dit incident in

augustus 2010 gebeurde (CGVS, p. 5). U verklaarde dat nadat de politie jullie identiteitsdocumenten

had afgenomen en vals verklaard had, u en uw schoonbroer het afgelopen jaar verschillende keren

werden aangehouden en vastgehouden door de plaatselijke politie, bij wijze van afpersing. U zou in

totaal vier keer door de politie zijn aangehouden en vastgehouden. U wist echter hoegenaamd niet

precies wanneer u telkens werd aangehouden en vastgehouden. Wat betreft uw eerste aanhouding,

toen u samen met uw schoonbroer van thuis uit werd meegenomen, verklaarde u dat dit ook gebeurde

in augustus 2010, doch kon u niet aangeven wanneer precies in augustus 2010. Dit is des te

opmerkelijk daar dit de eerste keer was dat u door de politie werd meegenomen en gezien u verklaarde

dat u toen werd verkracht (CGVS, p. 5, 9-11). Wat betreft uw tweede en derde aanhouding, kon u enkel

zeggen dat deze één à twee maanden na uw eerste aanhouding en in augustus 2011 plaatsvonden. U

herinnerde zich niet wanneer u voor de vierde en laatste keer werd aangehouden (CGVS, p. 11, ). U

wist verder niet hoeveel keer uw schoonbroer werd aangehouden en vastgehouden, noch kon u zeggen

of hij meer of minder werd aangehouden en vastgehouden dan u. U verklaarde dat u één keer samen

met uw schoonbroer werd aangehouden en vastgehouden, met name de eerste keer, enkele dagen

nadat jullie documenten vals werden verklaard (CGVS, p. 5, 10-11,14-15). Uw schoonbroer verklaarde

in het kader van zijn asielaanvraag eveneens dat jullie één keer samen werden aangehouden en

vastgehouden. Hij wist echter niet wanneer dat was en kon opmerkelijk genoeg niet aangeven wanneer

u voor de eerste keer werd aangehouden (CGVS schoonbroer, p. 14-16). Volgens uw verklaring

kwamen u en uw schoonbroer telkens vrij nadat uw schoonvader jullie had vrijgekocht. U wist echter niet

wie hij daarvoor betaalde en u hebt het hem ook niet gevraagd. U wist evenmin waar u precies telkens

werd vastgehouden (CGVS, p. 13, 15). Ten slotte verklaarde u dat de politie jullie wilde betrekken bij

een moord die werd gepleegd op een politieagent. U wist echter niet wat de naam was van de

politieagent die werd vermoord, wanneer hij werd vermoord, op welke manier hij werd vermoord, noch of

er ruchtbaarheid werd gegeven aan deze moord (CGVS, p. 15-16). Aangezien dit aanzienlijk

aantal elementen de kern van uw asielrelaas raakt, kon redelijkerwijze van u worden verwacht dat

u hieromtrent meer gedetailleerde informatie kon verschaffen, wat in casu niet het geval was.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op bijkomende wijze ondermijnd.

Er dient ook te worden opgemerkt dat het weinig waarschijnlijk is dat u juist op de dag van

uw aanvankelijk geplande vertrek in paniek zou zijn weggevlucht, omdat de mensen die u uw gezin en

uw schoonbroer kwamen ophalen om jullie uit de Russische Federatie te helpen vluchten naar u

thuis kwamen. U was er immers van op de hoogte dat jullie zouden worden opgehaald. Uw verklaring

dat u echter niet wist wanneer ze jullie precies zouden ophalen is weinig overtuigend (CGVS, p. 9).

Aangezien een beslissing uw land van laatste gewoonlijk verblijf te verlaten, jegens hetwelke u een

ernstige vrees zouden koesteren, om vervolgens een heel nieuw leven op te bouwen in een vreemd

land, een dergelijke ingrijpende beslissing betreft, is het weinig aannemelijk dat u de benen neemt terwijl

u wel degelijk wist dat de mogelijkheid bestond dat u snel opgehaald zou kunnen worden en dat u zelfs

niet op de hoogte zou zijn geweest van het tijdstip van vertrek.

Voorts kan er geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen over uw reisweg van Rusland

naar België. U verklaarde dat u vanuit Krasnodar samen met twee chauffeurs met een minibus naar

België bent gereisd. U wist echter geheel niet langs welke landen u onderweg naar België bent

gepasseerd. U verklaarde tevens dat jullie onderweg ergens een uur halt hielden, waarbij de chauffeurs

‘iets’ hebben voorgelegd. U wist echter hoegenaamd niet wat zij dan wel hebben voorgelegd, noch of

dat aan een grenscontrole was en waar dat was. Bovendien wist u evenmin of er met valse

reisdocumenten werd gereisd. Daarnaast verklaarde u geen afspraken te hebben gemaakt met de

chauffeurs die u van Krasnodar naar België brachten, in het geval er onderweg iets mis zou lopen

(CGVS, p. 7-8). Dergelijke onwetendheid over uw reis is echter weinig geloofwaardig. Aangezien een
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dergelijke clandestiene reis een uiterst precaire onderneming is, gezien het persoonlijk belang dat u had

bij het welslagen van uw vlucht uit de Russische Federatie, jegens hetwelke u verklaarde een ernstige

vrees te koesteren, is het niet aannemelijk dat u zo weinig kan vertellen over het traject en de

organisatie van de reis. Gezien het risico op ernstige sancties voor de smokkelaars/chauffeurs bij het

ontdekken van clandestiene passagiers, is het eveneens onwaarschijnlijk dat er geen concrete

afspraken werden gemaakt over wat er zou moeten gebeuren in geval van controle onderweg, en dat zij

u niet op de hoogte hebben gebracht van eventuele documenten om te tonen in geval van controle.

Tijdens deze reis was u niet in het bezit van geldige reisdocumenten en u werd onderweg zelf

nooit persoonlijk gecontroleerd (CGVS, p. 7-8). Ook deze verklaring is weinig aannemelijk. Uit informatie

waar het Commissariaat-generaal over beschikt, en waarvan een kopie werd toegevoegd aan

het administratieve dossier, blijkt immers dat aan de buitengrenzen van de EU en zeker ook aan

de buitengrenzen van de Schengen-zone zeer strikte en persoonlijke paspoortcontroles worden

uitgevoerd. Het is bijgevolg quasi onmogelijk de EU of de Schengen-zone te betreden, zonder

persoonlijk gecontroleerd te worden. Er kan dan ook weinig geloof gehecht worden aan uw verklaring

dat u zonder persoonlijke paspoortcontrole de EU zou zijn binnengekomen (CGVS, p. 8). Hierdoor

ontstaat het vermoeden dat u uw (Russisch) internationaal paspoort, waarvan u verklaarde er nooit één

te hebben gehad (CGVS, p. 7), bewust achterhoudt voor de Belgische asielinstanties om zo de hierin

vervatte informatie over het mogelijk door u verkregen visum voor uw reis naar België, het tijdstip en de

wijze waarop u uit uw land vertrokken bent of de EU bent binnengekomen, verborgen te houden.

Dit vermoeden wordt nog versterkt door het feit dat u verklaarde niet te weten wat de chauffeurs

onderweg zouden hebben voorgelegd en of er met valse reisdocumenten werd gereisd, en dat u

verklaarde geen afspraken te hebben gemaakt met de chauffeurs indien er onderweg iets mis zou lopen

(CGVS, p. 7-8). Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder ondermijnd.

Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw asielrelaas, kan ook geen geloof worden

gehecht aan de verklaring dat uw Russisch binnenlands paspoort, hét identiteitsdocument van de

Russische staatsburger bij uitstek, door de plaatselijke politie in Krasnodar werd meegenomen en

nadien vals werden verklaard (CGVS, p. 3, 5). Bijgevolg ontstaat het vermoeden dat u ook uw Russisch

binnenlands paspoort bewust achterhoudt om zo informatie over uw staatsburgerschap en de hierin

vervatte informatie over een woonstregistratie in de Russische Federatie, uw burgerlijke staat, of de

uitreiking van uw internationaal paspoort (waarvan u verklaarde er nooit één te hebben gehad (CGVS,

p. 7), verborgen te houden. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder uitgehold.

Bijkomend dient ten slotte nog opgemerkt te worden dat u geen enkel begin van bewijs voorlegt

met betrekking tot uw identiteit. Hierdoor laat u de Belgische asielinstanties in het ongewisse over uw

ware identiteit, uw afkomst en uw herkomst.

Uit het voorgaande blijkt dat er ten aanzien van u geen gegronde vrees in de zin van

de Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die

erop zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals beschreven in de definitie van de subsidiaire bescherming.

Aangaande de hoofdpijn waar u melding van maakte, waardoor u meende zich zaken niet te

herinneren (CGVS, p. 11, 12, 15), moet worden opgemerkt dat u geen enkel bewijs of medisch attest

kon voorleggen waaruit zou blijken dat u geheugenproblemen heeft. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk

dat de hierboven vastgestelde vaagheden en tegenstrijdigheden hieraan te wijten zouden zijn.

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 een enig middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 1 van het Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen 48/2 tot en met 48/5 en van

artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van

de “algemene motiveringsplicht”, de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het

redelijkheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur.

2.2.1. De Raad merkt op dat artikel 48/2 van de vreemdelingenwet het volgende bepaalt: “Kan als

vluchteling of als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming worden erkend, de

vreemdeling die voldoet aan de in artikel 48/3 of artikel 48/4 bedoelde voorwaarden”. Verzoekende partij

beargumenteert niet in concreto hoe voornoemd, algemeen geformuleerd artikel door de bestreden

beslissing zou zijn geschonden zodat de schending ervan niet dienstig wordt aangevoerd.
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2.2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en

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

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

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin

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

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

dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht.

Zij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke

juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor

niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad

stelt vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

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

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

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

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan

ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

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

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

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

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

incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.4.1. Met betrekking tot de tegenstrijdigheden tussen de verklaringen van verzoekende partij en die

van haar vrouw en schoonbroer, legt verzoekende partij ten eerste uit dat de politie zich voor de eerste

keer heeft aangemeld bij de woonplaats van de familie, en dat zijzelf en haar vrouw toen aanwezig

waren, maar dat haar schoonbroer toen niet thuis was. Hun paspoorten werden toen door de politie in

beslag genomen. Volgens verzoekende partij is de politie de volgende dag teruggekomen en heeft zij

toen de andere documenten meegenomen, waaronder de geboorteakten. Op die dag was iedereen

aanwezig, verduidelijkt verzoekende partij.

Ten tweede, met betrekking tot de tegenstrijdigheid omtrent het overlijden van de politieagent, bevestigt

verzoekende partij de versie zoals weergegeven door haar schoonbroer, met name dat de politieagent

in augustus 2011 is overleden. Zij legt uit dat zij op het gehoor per vergissing 2010 in plaats van 2011

heeft verklaard.

2.2.4.2. Omtrent de tegenstrijdigheid over het aantal bezoeken van de politie, stelt de Raad vast dat de

argumenten van verzoekende partij aangaande tegenstrijdigheid niet opheffen. Immers, zowel de

echtgenote van verzoekende partij als haar schoonbroer hebben tijdens hun gehoor op het

Commissariaat-generaal bevestigd dat de politie slechts één keer is langs geweest bij de familie om al

hun documenten mee te nemen. Het argument dat haar schoonbroer niet aanwezig was tijdens het

eerste bezoek, maar wel tijdens het tweede bezoek, kan uiteraard niet als verschoningsgrond voor deze

tegenstrijdigheid worden aanvaard. De Raad vestigt er de aandacht op dat het opmerkelijk is dat

verzoekende partij en haar echtgenote, die volgens verzoekende partij tijdens beide bezoeken aanwezig

zouden zijn geweest, elkaar op dit punt tegenspreken. De Raad wijst erop dat van echtgenoten die,

steunend op hetzelfde asielrelaas, hun land van herkomst zijn ontvlucht uit vrees voor hun vrijheid of

hun leven, kan worden verwacht dat zij de feiten die de aanleiding vormden voor hun vlucht op een

eenduidige en geloofwaardige manier kunnen weergeven. De beslissing van een persoon om zijn land

te verlaten is immers dermate fundamenteel en ingrijpend dat hij of zij normaliter bij machte moet zijn
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een waarheidsgetrouw verhaal te vertellen met betrekking tot de kern van het asielrelaas (RvS 22

januari 2003, nr. 114.816).

In zo ver dat verzoekende partij aangaande het tijdstip van overlijden van de politieagent stelt dat zij per

vergissing 2010 in plaats van 2011 heeft verklaard en in voorliggend verzoekschrift de versie van haar

schoonbroer en echtgenote bevestigt, antwoordt de Raad dat een dergelijke verklaring niet kan worden

aanvaard. Het post-factum aangeven van deze vergissing, na confrontatie met een andersluidende

versie van haar partner en schoonbroer, volstaat immers niet om de tegenstrijdigheid op te heffen. Dit

klemt des te meer nu haar schoonbroer uitdrukkelijk tijdens zijn gehoor heeft aangegeven dat dit de

rechtstreekse aanleiding betrof voor hun vertrek uit hun land. Zo stelde haar schoonbroer het volgende

op het Commissariaat-generaal: ”Vanaf wanneer werd uw vertrek voorbereid? Ongeveer twee à drie

dagen voor ons vertrek, omdat de laatste dagen de situatie was verergerd. Eén van de politiemannen

werd vermoord en wij werden gevraagd naar de politiediensten te gaan, ik bedoel ik, met vader en

schoonbroer.” (administratief dossier, stuk 13: landeninformatie, deel 5: gehoorverslag K. T. van 27

oktober 2011, p. 11). Ook de echtgenote van verzoekende partij gaf de moord op de politieagent aan als

de reden waarom zij zijn vertrokken: “Ze waren wel van plan om daarvoor naar ons te komen en te

chanteren, nadat de politieagent vermoord werd. De politiediensten hadden ons vader gevraagd mijn

man en broer door te sturen, maar wij waren bang. Mijn vader vreesde voor het leven van mijn broer en

man, en daarom ging hij op zoek naar mensen die ons konden doorsturen naar een ander land. Vader

dacht dat ze deze keer onze broer of mijn man in de gevangenis zouden zetten. Daarom zijn we

weggegaan.” (administratief dossier, stuk 13: landeninformatie, deel 6: gehoor K. N. van 27 oktober

2011, p. 12). De moord op de politieagent kan derhalve worden beschouwd als een uiterst belangrijk

scharniermoment in het asielrelaas van verzoekende partij, aangezien enkele dagen na deze moord

alles in het werk gesteld werd om het land te ontvluchten. Dat verzoekende partij zich zou hebben

vergist omtrent het jaar waarin de agent in kwestie werd vermoord, kan niet als een geloofwaardig

argument worden beschouwd.

2.2.5.1. Wat betreft de vage verklaringen van verzoekende partij en haar schoonbroer omtrent de

verschillende aanhoudingen, onderstreept verzoekende partij dat hun aanhoudingen talrijk, willekeurig

en traumatiserend waren, reden waarom zij geen nadere gegevens kon verschaffen. Zij werden beiden

twee tot drie keer per maand, al dan niet tegelijkertijd, meegenomen. Vier is het grootste aantal

aanhoudingen over één maand, zo stelt verzoekende partij. Verzoekende partij legt uit dat zij zich vooral

de eerste aanhouding herinnert omdat zij toen verkracht werd. Bij de andere arrestaties vond er geen

seksueel geweld plaats.

Verzoekende partij is de mening toegedaan dat deze tegenstrijdigheden niet zwaar zijn en dat deze de

waarachtigheid en de samenhang van haar relaas niet ter discussie stellen. De fundamentele gegevens

worden in het verhaal van de drie familieleden teruggevonden, aldus verzoekende partij.

2.2.5.2. Verzoekende partij tracht in haar verzoekschrift aannemelijk te maken dat het aantal

aanhoudingen dermate groot was dat het plausibel overkomt dat zij deze niet meer exact in de tijd kan

situeren. Dit argument raakt echter kant noch wal, daar de beweringen van verzoekende partij dat zij en

haar schoonbroer twee tot drie keer per maand werden meegenomen en dat vier het grootste aantal

aanhoudingen over één maand was, absoluut niet stroken met hetgeen verzoekende partij heeft

verklaard tijdens haar gehoor. Verzoekende partij geeft tijdens het interview op het Commissariaat-

generaal immers duidelijk weer dat zij over de periode van één jaar drie à vier keer werd meegenomen

(administratief dossier, stuk 4, gehoorverslag CGVS van 26 maart 2012, p. 11-12). De Raad stipt aan

dat van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming

van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning

van zijn asielaanvraag op een correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt. Er kan immers in

redelijkheid worden aangenomen dat doorslaggevende gebeurtenissen – meer in het bijzonder de vier

aanhoudingen en opsluitingen, tijdens dewelke zij telkens hard geslagen en zelfs verkracht werd – in het

geheugen van verzoekende partij zijn gegrift, zodat hiervan een volledig, geloofwaardig en eenduidig

verslag van kan worden uitgebracht. De Raad acht het niet geloofwaardig dat verzoekende partij zich

niet eens zou kunnen herinneren wanneer zij voor de vierde en laatste keer werd meegenomen door de

politie. Het ter vergoelijking aangebrachte argument dat verzoekende partij zich vooral de eerste

aanhouding herinnert omdat zij toen verkracht werd en dat tijdens andere arrestaties geen seksueel

geweld plaatsvond, overtuigt niet. Immers, verzoekende partij slaagde er evenmin in deze eerste

aanhouding precies in de tijd te situeren, zij kon enkel zeggen dat die ergens in augustus 2010

plaatsvond, wat toch wel opmerkelijk is aangezien zij tijdens deze arrestatie seksueel misbruikt werd.

Van dergelijke traumatische gebeurtenis kan toch wel redelijkerwijze verwacht worden dat verzoekende

partij deze preciezer kan schetsen in de tijd.
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Daar waar verzoekende partij van mening is dat aangaande tegenstrijdigheden niet zwaar zijn en niet

van aard zijn om de geloofwaardigheid van haar vluchtrelaas in het gedrang te brengen, antwoordt de

Raad dat deze tegenstrijdigheden, in tegenstelling tot wat verzoekende partij voorhoudt, wel degelijk

betrekking hebben op cruciale elementen uit haar relaas. Uit het feitenrelaas blijkt immers dat

verzoekende partij in totaal vier keer werd meegenomen en vastgehouden door de politie, en dat zij

tijdens deze arrestaties telkens hard geslagen en zelfs één keer verkracht werd. Dat verzoekende partij

zich niet meer kan situeren wanneer deze aanhoudingen precies hebben plaatsgevonden, kan niet

anders dan een beslissende impact hebben op de geloofwaardigheid van haar voorgehouden

asielproblematiek. Daarbij dient nog te worden aangestipt dat de onwetendheden en vaagheden zich

niet beperken tot de frequentie waarmee en de momenten waarop verzoekende partij en haar

schoonbroer werden aangehouden. Verzoekende partij kon evenmin zeggen wanneer precies de politie

haar identiteitsdocumenten had afgenomen, hoewel dit incident de rechtstreekse aanleiding blijkt te zijn

van haar problemen met de politie. Ook met betrekking tot de vraag hoe haar schoonvader haar en haar

schoonbroer telkens kon vrijkopen, bleef verzoekende partij het antwoord schuldig. Net zo min kon

verzoekende partij zeggen waar precies zij telkens werd vastgehouden door de politie en zij kon ook

geen nadere details verschaffen met betrekking tot de moord op de politieagent. Verzoekende partij

verschaft in haar verzoekschrift geen verdere uitleg over deze vastgestelde onwetendheden, zodat deze

onverminderd overeind blijven. Dergelijke vaststellingen ondermijnen verder de geloofwaardigheid van

haar asielrelaas.

2.2.6. Aangaande de argumentatie van verzoekende partij betreffende de vaststelling van verwerende

partij dat het weinig waarschijnlijk is dat verzoekende partij juist op de dag van haar aanvankelijk

geplande vertrek in paniek zou zijn weggevlucht, wijst de Raad erop dat dit een overtollig motief betreft

zodat het eventueel gegrond bevinden van kritiek erop niet zou kunnen leiden tot een andere beslissing

en verzoekende partij aldus geen belang heeft bij het aanvoeren ervan.

2.2.7.1. Aangaande de motivering in verband met de reisweg, bevestigt verzoekende partij dat alles

door haar schoonvader werd georganiseerd. Verzoekende partij stelt verder dat de bestuurder haar

geen informatie heeft gegeven en dat zij ook niet kon weten waar zij zich ergens in Europa bevond

omdat zij het schrift niet kon ontcijferen. De veronderstelling van verwerende partij volgens dewelke de

bestuurder informatie had moeten verschaffen over de reis, berust volgens verzoekende partij op niets.

2.2.7.2. De Raad verwijst in dit verband naar het in de nota met opmerkingen uiteengezette verweer en

sluit zich hierbij aan: “In zo ver dat verzoeker de onaannemelijke verklaringen aangaande zijn reisweg

en de daarbij gebruikte reisdocumenten tracht te verklaren door te verwijzen naar het feit dat zijn

schoonvader de hele reis heeft georganiseerd en geen informatie over de reis heeft gegeven, antwoordt

verweerder dat dergelijke clandestiene reis een uiterst beperkte onderneming is, gezien het persoonlijk

belang dat verzoeker had bij het welslagen van zijn vlucht uit de Russische Federatie, jegens dewelke

hij verklaarde een ernstige vrees te koesteren. Het is dan ook terecht niet aannemelijk dat verzoeker zo

weinig kan vertellen over het traject en de organisatie van de reis. Verweerder wijst er nogmaals op dat

bij binnenkomst van de Europese Unie de mogelijkheid bestaat om grondig te worden ondervraagd over

identiteit, reisdocumenten en reisbedoelingen waardoor het ongeloofwaardig is dat de chauffeur/passeur

het risico zou nemen verzoekende partij geen aanwijzingen of informatie te geven over wat er diende te

gebeuren in geval van een grenscontrole en over de eventuele voor haar voorziene reisdocumenten. De

Raad oordeelt dat van personen die uit ernstige vrees voor vervolging hun land van herkomst verlaten

en op illegale wijze op weg zijn naar Europa, redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij alert zijn omdat

zij op elk moment riskeren te worden tegengehouden door strikte controles. Het is dan ook een uiterst

negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van verzoekende partij dat zij geen afspraken had

gemaakt over wat zij diende te doen bij een eventuele controle. Uit de informatie welke door verwerende

partij aan het administratief dossier werd toegevoegd (Cedoca-antwoorddocument), blijkt immers dat de

buitengrenzen van de Schengenzone uiterst streng worden gecontroleerd waarop uitzonderingen quasi

onbestaande zijn. Het risico voor zowel verzoekende partij als de smokkelaar op ontdekking is dan ook

zeer reëel en het is volstrekt onaannemelijk dat verzoekende partij door de passeur niet nauwgezet

werd geïnformeerd over de details van deze reis. Deze vaststelling hypothekeert aldus op bijkomende

wijze haar reeds aangetaste geloofwaardigheid.” De Raad voegt hier nog aan toe dat, rekening

gehouden met het gegeven dat de buitengrenzen van de Schengenzone uiterst streng worden

gecontroleerd en dat uitzonderingen hierop quasi onbestaande zijn, het evenmin geloofwaardig

overkomt dat verzoekende partij, zonder geldige reisdocumenten en zonder een persoonlijke

paspoortcontrole de EU zou zijn binnengekomen. Zoals in de bestreden beslissing vermeld staat,

ontstaat hierdoor het vermoeden dat verzoekende partij haar internationaal paspoort bewust
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achterhoudt voor de Belgische asielinstanties om zo de hierin vervatte informatie over het mogelijk door

haar verkregen visum, het tijdstip en de wijze waarop zij haar land heeft verlaten, verborgen te houden.

2.2.8. Uit de vaststellingen dat het asielrelaas van haar echtgenote en van haar schoonbroer – waarop

verzoekende partij haar eigen relaas baseert – reeds ongeloofwaardig werd bevonden, hetgeen

bevestigd werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat sommige verklaringen van

verzoekende partij tegenstrijdig zijn met de verklaringen van haar echtgenote en haar schoonbroer,

zowel verzoekende partij als haar echtgenote en haar schoonbroer onaannemelijk vaag blijven met

betrekking tot een aantal kernaspecten van hun asielrelaas, verzoekende partij haar verklaringen

aangaande haar beweerde reisweg van de Russische Federatie naar België en aangaande de daarbij

gebruikte reisdocumenten niet aannemelijk heeft gemaakt en dat verzoekende partij bovendien geen

enkel begin van bewijs heeft kunnen voorleggen met betrekking tot haar identiteit, waardoor zij de

Belgische asielinstanties in het ongewisse laat over haar ware identiteit, afkomst en herkomst, kan

worden besloten dat aan het voorgehouden asielrelaas geen geloof kan worden gehecht. Bijgevolg kan

verzoekende partij de status van vluchteling in toepassing van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet niet

worden toegekend.

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

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

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

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

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

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

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

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

vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er heden in de Russische Federatie,

en meer bepaald in de regio Krasnodar, waar zij woonachtig was, een situatie heerst van willekeurig

geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige bedreiging van

haar leven of haar persoon impliceert.

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

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

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

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

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

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

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de uitgebreide landeninformatie

(administratief dossier, stuk 13) en dat verzoekende partij tijdens het gehoor op het Commissariaat-

generaal van 26 maart 2012 de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en

aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van

verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming

van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november

2006, nr. 165.215). Het zorgvuldigheidsbeginsel is derhalve niet geschonden.

2.2.11. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid

ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt,

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).

Aangezien verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat het asielrelaas van

verzoekende partij niet als geloofwaardig kan worden beschouwd, oordeelt de Raad dat de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De

opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden

bijgetreden.

2.2.12. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens

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

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op

pertinente en draagkrachtige motieven – met uitzondering van het overtollig bevonden motief – die de

Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde
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vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig september tweeduizend en twaalf

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


