
RvV X - Pagina 1

nr. 91 515 van 13 november 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 Kirgizische nationaliteit te zijn, op 17 augustus 2012

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

staatlozen van 18 juli 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.

Gelet op de beschikking van 8 oktober 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 november 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat T. OP DE BEECK verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché L. VANDERVOORT, 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 bent een Kirgizisch staatsburger van Oeigoerse origine. U werd geboren op 15 september 1978

in Bishkek (Kirgizië). In 1997 huwde u officieel met T. K. (…) (O.V. X). Samen met uw vier kinderen

verblijft u in België.

Op 13 oktober 2000 dienden u en uw man, T. K. (…) (O.V. X), een eerste asielaanvraag in bij de

Belgische asielinstanties. Op 12 maart 2001 besliste de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) tot

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, omdat uw asielaanvraag onontvankelijk

werd verklaard. Op 8 november 2001 besliste het Commissariaat-generaal in dringend beroep tot
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bevestiging van de beslissingen van DVZ tot weigering van verblijf. Het beroep dat u en uw man tegen

deze beslissingen indienden bij de Raad van State werd ten slotte verworpen op 25 januari 2005.

In oktober 2005 keerde u samen met uw kinderen vrijwillig terug naar Kirgizië. Bij uw terugkeer werd u

er enkele uren vastgehouden door de politie, omdat uw identiteitsdocumenten niet meer in orde waren.

Uw man verliet België pas in juni 2006, waarna hij bij zijn neef in Kazachstan ging wonen. In april

2008 keerde ook uw man terug naar Kirgizië. Bij zijn terugkeer in Kirgizië werd uw man enkele

keren opgeroepen door de politie voor een gesprek, omdat ze wilden weten waar hij al die tijd verbleven

had. De politie had tevens weet van de verklaringen die uw man had gedaan in Belgische dagbladen.

Uw man wist deze problemen met de politie te regelen.

Bij zijn terugkeer verhandelde uw man droge voeding van Bishkek naar Osj en Dzhalalabad. Zo

vertrok uw man op 8 juni 2010 met zijn camionette naar Osj om er tarwebloem te verkopen. In Osj

huurde hij een kamer in een café in het centrum van de stad, dat werd uitgebaat door een oudere man

en zijn zoon. In de nacht van 10 op 11 juni 2010 brak het etnisch geweld uit in Osj. De oudere eigenaar

van het café waar uw man een kamer huurde raakte gewond. Zijn zoon wilde dat zijn vader naar het

ziekenhuis gebracht werd met de camionette van uw man. Omdat uw man, gezien de onveilige situatie,

weigerde de oudere man te vervoeren, nam de zoon van de café-eigenaar de camionette van uw man

om zijn gewonde vader zelf naar het ziekenhuis te brengen. Toen hij vertrok reed hij echter een

gewapende groep mensen aan, waarbij enkelen overleden. Een bewakingscamera op deze plaats

registreerde de aanrijding.

Op 12 juni 2010 kwamen politieagenten naar u thuis (in Bishkek) met een convocatie op naam van

uw man. Hij zou zich dezelfde dag moeten melden bij de regionale politie (ROVD) van het

Sverdlovskiy district. U belde uw man op en vertelde hem dat hij werd opgeroepen door de politie. Van

uw man vernam u dat hij zich in een tentenkamp aan de grens met Oezbekistan bevond.

Op 20 juni 2010 keerde uw man terug naar Bishkek. Gezien hij wist dat de zoon van de café-

eigenaar met zijn camionette mensen had aangereden in Osj in de nacht van 10 op 11 juni 2010 en hij

reeds werd opgeroepen door de politie, kwam uw man niet naar huis, maar verbleef hij bij een vriend.

Op 25 juni 2010 werd uw man tijdens de begrafenis van uw schoonvader meegenomen door de

Kirgizische veiligheidsdienst (SNB), omdat uit de bewakingsbeelden van de aanrijding in Osj kon

worden afgeleid dat de betrokken camionette op naam van uw man geregistreerd stond. Op 2 augustus

2010 konden uw schoonbroers uw man uiteindelijk vrijkopen tegen een borgsom. Op 10 augustus 2010

werd u thuis, toen uw man bij zijn vriend was, bezocht door enkele onbekende mensen. Ze stelden zich

voor als familieleden van de mensen die bij de vermelde aanrijding in Osj in de nacht van 10 op 11 juni

2010 waren omgekomen. Ze vroegen waar uw man zich bevond en bedreigden u. Ze achtten uw

man verantwoordelijk voor de dood van hun familieleden, omdat zij werden aangereden door zijn

camionette. U liet hen niet binnen en belde naar uw man om hem te vertellen wat er gaande was. Uw

man raadde u aan de politie te contacteren, wat u vervolgens deed. Nadat deze onbekenden al weg

waren, kwamen twee politieagenten naar u thuis. Ze registreerden uw verklaringen niet, maar zeiden dat

ze een oplossing zouden zoeken. Hierna ging u met uw kinderen bij uw ouders wonen. Uw man verbleef

ook niet meer thuis en dook onder bij een vriend.

Op 14 augustus 2010 werd uw zoon R. (…) ontvoerd door onbekenden. Later op die dag

kwamen wederom de familieleden van de slachtoffers van de vermelde aanrijding naar u toe. Ze zeiden

dat u uw zoon niet meer zou terugzien, indien uw man zich niet zou melden bij de politie. Via

bemiddeling door de plaatselijke imam gaven zij uw zoon toch terug. Ze eisten echter nog steeds dat uw

man zich zou melden bij de politie. De hand van uw zoon R. (…) bleek gekneusd, waarop u hem naar

het ziekenhuis bracht. Om veiligheidsredenen bracht u uw oudste zoon H. (…) naar uw nicht in Novo-

Pokrovka. Op een dag werd u door een onbekende persoon opgebeld bij uw ouders thuis.

Hieruit vernam u dat uw belagers wisten waar uw oudste zoon zich bevond.

Op 10 september 2010 ging u met uw kinderen naar de neef van uw man in Kazachstan, waar uw

reis werd geregeld. Op 22 september 2010 reisde u samen met uw kinderen met een passeur met

een wagen van Kazachstan naar Litouwen, waar jullie overstapten in een andere wagen die jullie tot

België vervoerde. U kwam aan in België op 30 september 2010 en diende diezelfde dag een

tweede asielaanvraag in.

Toen u in België verbleef had u na 6 of 7 maanden één tot twee keer telefonisch contact met uw

man. Hij vertelde u dat hij in Kirgizië in de gevangenis werd opgesloten.

In mei 2011 kwam uw man plots naar uw verblijfplaats in België. U wist niet dat hij ook opnieuw

naar België was gereisd. Uw man bleek bovendien erg veranderd te zijn. Bij zijn terugkeer heeft hij u

enkele dagen ernstig geslagen. Hierop diende u klacht in bij de Belgische politiediensten. Uw man

werd vervolgens veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, die hij inmiddels heeft

uitgezeten. U weet niet waar hij zich nu bevindt. U hebt zelf geen contact meer met uw man, maar hij

onderhoudt nog telefonisch contact met uw kinderen. Hij zou hierna wel uw moeder in Kirgizië enkele

keren hebben lastig gevallen omwille van u.
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In België nam u deel aan door Oeigoerse verenigingen georganiseerde manifestaties tegenover

de Chinese ambassade in België, en conferenties in het Europees Parlement, waarbij ook Rebiya

Kadeer, de voorzitster van het ‘World Uyghur Congress’, aanwezig was.

Ter staving van uw tweede asielaanvraag legt u volgende documenten voor: uw

Kirgizische identiteitskaart, de geboorteaktes van u en uw kinderen, uw huwelijksakte, Kirgizische

attesten van uw medische problemen dd. 04/2010 en 05/2010, een röntgenfoto van de pols van uw

zoon R. (…), interviews uit Belgische dagbladen met uw man, artikels uit Belgische dagbladen over de

revolutie en het etnisch geweld in Kirgizië in april en juni 2010, een artikel uit een Belgisch dagblad over

de rellen in Urumqi (China) in 2009, een paper van het ‘World Uyghur Congress’ over de Oeigoeren in

Centraal Azië, een boek van het ‘World Uyghur Congress’ over de problematiek van Oeigoeren in Oost-

Turkestan (China), een rapport en folders van conferenties van Oeigoerse verenigingen in het

Europees Parlement, foto’s van uw deelname aan door Oeigoerse verenigingen georganiseerde

conferenties en manifestaties in België, een verslag van uw spoedopname in België dd. 22/05/2011, en

het proces-verbaal en een uitnodiging voor de rechtszitting met betrekking tot uw klacht die u in België

hebt opgemaakt ten aanzien van uw man.

B. Motivering

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

het administratief dossier is gevoegd, blijkt dat er omwille van de strijd tegen Chinees-Oeigoerse

militante organisaties weliswaar een negatieve beeldvorming is van Oeigoeren in Kirgizië die in

bepaalde omstandigheden aanleiding kan geven tot discriminatie op het vlak van tewerkstelling en

huisvesting. Maar dit heeft zich, hoewel er in juni 2010 door het interetnisch geweld tussen Kirgiezen en

Oezbeken tijdelijk een verhoogde spanning was waarbij tevens dreigementen door onbekenden werden

geuit ten aanzien van Oeigoeren, niet vertaald in systematisch, aanhoudend of grootschalig geweld ten

aanzien van Oeigoeren. Daarom kunnen de loutere Oeigoerse origine en de herkomst uit Kirgizië op

zich niet volstaan voor de toekenning van het statuut van vluchteling zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie.

Gelet op bovenstaande elementen is een individuele beoordeling van de vraag naar bescherming

dan ook noodzakelijk.

Uit uw verklaring blijkt dat u uw land van herkomst een tweede keer hebt verlaten, omdat u in Kirgizië

na uw terugkeer problemen had met onbekenden, omdat zij uw man ervan beschuldigen hun

familieleden te hebben omgebracht. U vreest tevens uw man zelf, die ontzettend veranderd is en u in

België slagen en verwondingen heeft toegebracht. U vreest ten slotte dat u bij terugkeer naar Kirgizië

zult worden vervolgd door de autoriteiten omdat u in België deelnam aan door Oeigoerse

verenigingen georganiseerde manifestaties tegenover de Chinese ambassade, en conferenties in het

Europees parlement, waarbij ook Rebiya Kadeer, de voorzitster van het ‘World Uyghur Congress’,

aanwezig was.

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

Eerst en vooral bleef u onaannemelijk vaag, en dient in uw hoofde een manifest gebrek aan interesse

te worden vastgesteld, met betrekking tot een aantal belangrijke aspecten van uw asielrelaas, die

de aanleiding vormden van uw tweede vlucht uit uw herkomstland. Zo wist u niet hoeveel mensen bij

de aanrijding die gebeurde met de camionette van uw man door de zoon van de oudere café-uitbater bij

wie uw man in Osj verbleef, waren omgekomen, en kende u geen enkele persoon die toen overleed,

hoewel u en uw gezin net door de familieleden van de slachtoffers van deze aanrijding werden vervolgd,

wat u ertoe aanzette uw land voor een tweede keer te ontvluchten. Bovendien hebt u allerminst trachten

te achterhalen wie de slachtoffers en bijgevolg hun familieleden waren, hoewel u nog verklaarde dat

uw schoonbroer, die een kennis heeft die toen bij de SNB (waar uw man omwille van de aanrijding

werd vastgehouden) werkte, of uw man, met wie u na uw aankomst in België nog contact onderhield,

hiervan misschien op de hoogte waren (CGVS, p. 15-17, 20). U wist verder niet waar precies de

aanrijding in Osj gebeurde, noch of er ruchtbaarheid aan werd gegeven, en ook dit hebt u niet trachten

te achterhalen (CGVS, p. 19-20). Verder kende u de (familie)naam niet van de oudere café-eigenaar en

zijn zoon, die in de nacht van 10 op 11 juni 2010 in Osj mensen had aangereden met de camionette van

uw man, hoewel u verklaarde dat de zoon van de café-uitbater zich voorstelde als ‘B. (…)’. U kende

evenmin de naam van het café in Osj, dat door hen werd uitgebaat en waar uw man een kamer huurde,

noch wist u waar in Osj dit café precies gelegen was (CGVS, p. 17-18). Voorts wist u hoegenaamd niet

wat er met de oudere café-uitbater en zijn zoon na de vermelde aanrijding is gebeurd, en u hebt hier

geenszins naar geïnformeerd. Zo wist u niet of de zoon van de oudere café-uitbater, die zelf

verantwoordelijk was voor de aanrijding, nadien gerechtelijk werd vervolgd, noch of hij zelf ook

problemen kende met familieleden van de mensen die bij de aanrijding waren omgekomen. U

verklaarde zowaar nooit aan uw man iets over de oudere café-uitbater en zijn zoon te hebben gevraagd

(CGVS, p. 18, 19 en 21). U wist ook niet wie de kennis is van uw schoonbroer die bij de SNB werkte, via

wie uw man op 2 augustus 2010 kon worden vrijgekocht, en die uw schoonbroer van informatie kon
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voorzien (CGVS, p.20, 22). Bovendien wist u niet waar uw man onderdook, nadat u op 10 augustus

2010 thuis werd bezocht door de familieleden van de overleden slachtoffers van de aanrijding, waarna u

zelf bij uw ouders ging wonen (15-17, 22-23). Het is bovendien uiterst merkwaardig dat u verklaarde

sindsdien geen rechtstreeks contact meer te hebben gehad in Kirgizië met uw man – u had enkel

rechtstreeks contact met de broer van uw man – hoewel u aanvankelijk verklaarde uw man voor uw

tweede vlucht het laatst te hebben gezien in september 2010 (CGVS, p. 6, 23). Daar deze elementen de

kern van uw asielrelaas raken, kon redelijkerwijze van u worden verwacht dat u hieromtrent

gedetailleerde informatie kon verschaffen, of minstens meer interesse aan de dag zou hebben gelegd,

wat in casu niet het geval was. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas ernstig onderuit

gehaald.

Daarenboven slaagde u er niet in de Belgische asielinstanties enig document voor te leggen

waaruit blijkt dat de incidenten die de aanleiding voor uw vlucht vormden, daadwerkelijk plaatsvonden.

Zo slaagde u er niet in de oproeping op naam van uw man die u ontving op 12 juni 2010 voor te leggen.

U zou deze niet hebben meegenomen, omdat u vlug vertrokken bent (CGVS, p. 25). Daarnaast slaagde

u er niet in het medische attest betreffende de kneuzing van de hand van uw zoon R. (…), die hij tijdens

zijn ontvoering op 14 augustus 2010 opliep, voor te leggen. U verklaarde dat u uw zoon na

zijn ontvoering naar het ziekenhuis bracht. U legde een röntgenfoto voor van zijn hand die in het

ziekenhuis werd genomen. Het medische attest zou u verloren zijn (CGVS, p. 26). Het is echter

opmerkelijk dat u wel de röntgenfoto van de ziekenhuisopname van uw zoon kon voorleggen, doch niet

meer over het attest zou beschikken. Hoe dan ook kan uit deze röntgenfoto niet worden opgemaakt

wanneer en in welke omstandigheden uw zoon deze verwonding opliep. Ten slotte kon u geen begin

van bewijs aanbrengen van de registratie van de camionette van uw man, waarmee de aanrijding in Osj

in de nacht van 10 op 11 juni 2010 werd veroorzaakt, op zijn naam (CGVS, p. 18). Hierdoor wordt

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder aangetast.

Daarnaast werden enkele tegenstrijdigheden vastgesteld tussen uw verklaringen tijdens het gehoor

op het Commissariaat-generaal en uw eerdere verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

met betrekking tot de aanleiding van uw tweede vlucht uit uw herkomstland. Zo verklaarde u op

het Commissariaat-generaal dat u een convocatie ontving op naam van uw man op 12 juni 2010. Dit

was de enige convocatie op naam van uw man die u ontving (CGVS, p. 15, 24-25). Verder verklaarde u

er dat u op 10 augustus 2010 bij u thuis werd bezocht door de familieleden van de slachtoffers van de

aanrijding, waarop u de politie opriep (CGVS, p. 16, 25-26). Op DVZ hebt u echter niet vermeld dat u

een convocatie ontving op naam van uw man op 12 juni 2010. U verklaarde er daarentegen een

convocatie op naam van uw man te hebben ontvangen op 10 augustus 2010. Verder vermeldde u er

niets over het bezoek van de familieleden van de slachtoffers van de aanrijding diezelfde dag (DVZ,

vragenlijst, vraag 3.5). Toen u met deze tegenstrijdigheid werd geconfronteerd, concludeerde u dat u op

DVZ misschien niet alle feiten correct hebt weergegeven, of dat uw verklaringen er niet juist werden

vertaald (CGVS, p. 25-26). Deze uitleg heft de vastgestelde tegenstrijdigheid echter niet op. Zij immers

opgemerkt dat de ingevulde vragenlijst u op DVZ in het Russisch werd voorgelezen, waarna u ze ter

goedkeuring hebt getekend. Voorts verklaarde u tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal dat

de zoon van de oudere café-uitbater enkel zijn vader naar het ziekenhuis vervoerde, toen hij in de nacht

van 10 op 11 juni 2010 mensen aanreed met de camionette van uw man (CGVS, p. 18). Op DVZ

verklaarde u daarentegen dat hij behalve zijn gewonde vader ook anderen naar het ziekenhuis wou

voeren, toen hij een groep mensen aanreed (DVZ, vragenlijst, vraag 3.5). Toen u met uw eerdere

verklaring op DVZ werd geconfronteerd, antwoordde u dat u de details niet kent en het niet weet, omdat

u er zelf niet aanwezig was (CGVS, p. 18). Deze uitleg heft de tegenstrijdigheid evenwel niet op. Ten

slotte verklaarde u op het Commissariaat-generaal dat u na het bezoek van de familieleden van de

slachtoffers van de aanrijding op 10 augustus 2010 tot aan uw vertrek naar Kazachstan op 10

september 2010 bij uw ouders woonde (CGVS, p. 22-23, 26). Op DVZ verklaarde u daarentegen dat u

op 10 augustus 2010 bij uw ouders ging wonen, en u na de ontvoering van uw zoon op 14 augustus

2010 op verschillende adressen hebt verbleven (DVZ, vragenlijst, vraag 3.5). Toen u werd gewezen op

uw eerdere verklaring op DVZ, bevestigde u deze (CGVS, p. 26), wat ook deze tegenstrijdigheid niet

opheft. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder ondermijnd.

Voorts kan er geen geloof gehecht worden aan uw reisweg van Kirgizië naar België. U verklaarde dat

u samen met uw kinderen met een passeur met een wagen van Kazachstan naar Litouwen reisde,

waar jullie vervolgens overstapten in een andere wagen die jullie tot België vervoerde. Voor de Litouwse

grens hebt u uw internationaal paspoort aan de passeur afgegeven. Bij uw aankomst in België zei de

chauffeur dat u dit document niet meer nodig zou hebben en hij gaf het u niet terug. U verklaarde dat u

uw internationaal paspoort aan de smokkelaar diende af te geven omdat hij er een visum mee zou

regelen voor uw doorreis. U wist echter hoegenaamd niet of er dan wel een visum geregeld werd, noch

of uw internationaal paspoort werd getoond aan de Litouwse grens (CGVS, p. 10-13). Tevens is

het opmerkelijk dat u verklaarde dat u uw internationaal paspoort onderweg hebt afgegeven twee
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uur voordat u de Litouwse grens bereikte (CGVS, p. 12), hoewel u op DVZ verklaarde uw reispaspoort

reeds in Moskou (Rusland) te hebben afgegeven (DVZ, verklaring, vraag 21). U wist ook niet of er

valse reisdocumenten voor uw doorreis werden gebruikt. Voorts verklaarde u met uw reisbegeleiders

ook geen concrete afspraken te hebben gemaakt indien er onderweg naar België iets mis zou lopen aan

een grenscontrole (CGVS, p. 13-14). Aangezien een dergelijke clandestiene reis een uiterst

precaire onderneming is, gezien het persoonlijk belang dat jullie hadden bij het welslagen van uw vlucht

uit Kirgizië, jegens hetwelke u verklaarde een ernstige vrees te koesteren, is het niet aannemelijk dat u

zo weinig kon vertellen over de organisatie van de reis. Gezien het risico op ernstige sancties voor

de smokkelaars/chauffeurs bij het ontdekken van clandestiene passagiers, is het

bovendien onwaarschijnlijk dat er geen concrete afspraken werden gemaakt over wat er precies zou

moeten gebeuren in geval van controle onderweg, of dat u niet op de hoogte was over

mogelijke reisdocumenten die voor jullie werden geregeld. Jullie zouden onderweg van Kirgizië naar

België zelf niet in het bezit zijn geweest van een geldig reisdocument en jullie werden niet persoonlijk

gecontroleerd (CGVS, p. 10-13). 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 en uw

kinderen, verstopt onder een zeil in de wagen, zonder gevonden te worden via Litouwen de EU zouden

zijn binnengekomen (CGVS, p. 12-13). Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u uw internationaal

paspoort 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 jullie uit uw

land vertrokken zijn of de EU zijn binnengekomen, verborgen te houden. Hierdoor wordt de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder ondermijnd.

Daarnaast kon u niet aannemelijk maken dat u bij terugkeer naar uw land van herkomst een reëel

risico op ernstige schade zou lijden, omwille van uw man T. K. (…) (O.V. 5.026.852), die in mei 2011

onverwacht naar uw verblijfplaats in België kwam en huiselijk geweld tegen u heeft gebruikt, waarna u

klacht indiende bij de Belgische politiediensten en uw man werd veroordeeld tot een gevangenisstraf

van acht maanden. In dit verband legde u een attest van uw spoedopname in België omwille van slagen

en verwondingen dd. 22/05/2011, voor, alsook het proces-verbaal van uw klacht en een uitnodiging voor

de rechtszitting. Sinds hij zijn gevangenisstraf in België heeft uitgezeten weet u niet waar uw man zich

bevindt. U wist wel dat hij uw moeder in Kirgizië enkele keren heeft lastig gevallen omwille van u. U weet

echter niet of hij momenteel in Kirgizië verblijft en u hebt zijn verblijfplaats geenszins trachten te

achterhalen, hoewel u verklaarde dat uw man nog steeds contact onderhoudt met uw kinderen. U

verklaarde dat uw man zijn problemen met de Kirgizische autoriteiten kon regelen, doch wist u

hoegenaamd niet hoe. U slaagde er ook niet in enig begin van bewijs voor te leggen van de klachten die

uw moeder aan de wijkagent in Kirgizië had overgemaakt, omdat uw man de deuren van haar huis

kapot zou hebben gemaakt (CGVS, p. 5-6, 8, 23-24).

Ten slotte meent het Commissariaat-generaal dat u evenmin aannemelijk kunt maken dat u door

de Kirgizische autoriteiten zult worden vervolgd omdat u in Brussel deelnam aan door

Oeigoerse verenigingen georganiseerde manifestaties tegenover de Chinese ambassade in België, en

conferenties in het Europees parlement, waarbij ook Rebiya Kadeer, de voorzitster van het ‘Word

Uyghur Congress’ (WUC), aanwezig was, en waar u foto’s, een rapport en folders van voorlegt. U

beweerde immers dat u bij terugkeer naar Kirgizië vervolgd zou kunnen worden door de autoriteiten

aldaar, indien zij weet zouden hebben van uw politiek activisme in het buitenland. U gaf echter

allerminst aan hoe de Kirgizische autoriteiten dan wel weet zouden hebben van uw politiek activisme in

België. U verwees in dit verband naar uw man die werd lastig gevallen door de autoriteiten toen hij in

april 2008 naar Kirgizië terugkeerde, omdat zij weet hadden van zijn verklaringen in Belgische

dagbladen, waarvan u de artikels voorlegt. U wist echter niet hoe zij deze informatie dan wel bekomen

hadden. (CGVS, p. 9-10, 14). Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt

bovendien dat twee Oeigoerse belangenverenigingen uit Kirgizië, Ittipak en de ‘Bishkek Human Rights

Committee’, aangesloten zijn bij het WUC. U verklaarde lid te zijn van Ittipak (CGVS, p. 9). Uit de

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan eveneens een kopie bij het

administratief dossier is gevoegd, blijkt nu dat er de laatste jaren geen melding is van ernstige

problemen voor personen die banden hebben met de organisatie Ittipak en dat deze organisatie zonder

noemenswaardige problemen kan functioneren. Het is dan ook niet aannemelijk dat u hierom vervolging

zou riskeren.

Uit hetgeen hieraan vooraf gaat, blijkt dat ten aanzien van u geen gegronde vrees in de zin van

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

De overige door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten (uw

Kirgizische identiteitskaart, de geboorteaktes van u en uw kinderen, uw huwelijksakte, Kirgizische

attesten van uw medische problemen dd. 04/2010 en 05/2010, artikels uit Belgische dagbladen over de

revolutie en het etnisch geweld in Kirgizië in april en juni 2010, een artikel uit een Belgisch dagblad over

de rellen in Urumqi (China) in 2009, een paper van het ‘World Uyghur Congress’ over de Oeigoeren in

Centraal Azië, een boek van het ‘World Uyghur Congress’ over de problematiek van Oeigoeren in Oost-

Turkestan (China), een rapport en folders van conferenties van Oeigoerse verenigingen in het

Europees Parlement), zijn niet van dien aard dat zij bovenstaande conclusies kunnen wijzigen. Uw

Kirgizische identiteitskaart, de geboorteaktes van u en uw kinderen, en uw huwelijksakte, bevatten

louter informatie over uw identiteit en die van uw kinderen, en uw huwelijk, die niet betwist wordt, doch

geen informatie met betrekking tot de door u aangehaalde problemen. De inhoud van de artikels uit

Belgische dagbladen over de revolutie en het etnisch geweld in Kirgizië in april en juni 2010, wordt

evenmin betwist. In deze artikelen wordt echter niet specifiek naar u of de door u ingeroepen

vervolgingsfeiten verwezen, en zij bevatten louter algemene informatie over de gebeurtenissen in

Kirgizië in april en juni 2010. In dezelfde lijn bevatten het artikel uit een Belgisch dagblad over de rellen

in Urumqi (China) in 2009, de paper van het ‘World Uyghur Congress’ over de Oeigoeren in Centraal

Azië, en het boek van het ‘World Uyghur Congress’ over de problematiek van Oeigoeren in Oost-

Turkestan (China), louter informatie over de problematiek van de Oeigoerse gemeenschap in China en

Centraal Azië, doch niet met betrekking tot uw individuele terugkeervrees ten opzichte van Kirgizië. Ten

slotte wordt de inhoud van de Kirgizische attesten van uw medische problemen dd. 04/2010 en 05/2010

niet in twijfel getrokken. Deze medische problemen dateren echter van voor de door u ingeroepen

vervolgingsfeiten die de reden vormden van uw tweede vlucht uit uw herkomstland, en leveren derhalve

geen begin van bewijs van deze feiten.

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. Verzoekende partij beroept zich in een eerste middel op de schending van “het algemeen beginsel

van behoorlijk bestuur, m.n. de motiveringsplicht”, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 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). In een tweede middel voert

verzoekende partij de schending aan van “de Conventie van Genève”. In een derde en laatste middel

tenslotte, haalt zij de schending aan van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.2.1. 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 enkel 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. Het eerste

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

2.2.2. 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
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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.

2.2.3.1. Betreffende de vastgestelde vaagheden en het gebrek aan interesse in hoofde van

verzoekende partij, is verzoekende partij de mening toegedaan dat deze onwetendheden haar niet

kunnen worden verweten, aangezien zij niet in een positie verkeerde om hier veel details over te weten

te komen. Zo betreft het per slot van rekening allemaal gebeurtenissen die zij niet persoonlijk heeft

meegemaakt. Alle informatie die zij heeft over het ongeval heeft zij bekomen via haar man, die er weinig

communicatief over was en trouwens bijna steeds ondergedoken zat. Blijkbaar was het diens visie dat,

hoe minder verzoekende partij erover wist, hoe beter dit voor haar was. Om diezelfde reden wist zij ook

niet waar haar man zich schuilhield.

2.2.3.2. De Raad verwijst naar het door verwerende partij geformuleerde antwoord in diens nota met

opmerkingen: “Verweerder stelt vast dat verzoekster de vaagheid van haar verklaringen erkent maar ze

er enkel een verschoningsgrond voor poogt te vinden. Verzoekster weet echter niet te overtuigen. De

bestreden beslissing heeft echter terecht aangestipt dat verzoekster ook nooit informatie heeft pogen te

achterhalen over de problemen van har echtgenoot, hoewel ze nog verklaarde dat haar schoonbroer,

die een kennis heeft die toen bij de SNB (waar haar man omwille van aanrijding werd vastgehouden)

werkte, of haar echtgenoot, met wie ze na haar aankomst in België nog contact onderhield, hiervan

misschien op de hoogte waren. Zo verklaarde ze zowaar nooit aan haar man iets over de oudere café-

uitbater en zijn zoon te hebben gevraagd. Het is bovendien uiterst merkwaardig dat verzoekster

verklaarde sinds het bezoek van de familieleden van de slachtoffers op 10 augustus 2010 geen

rechtstreeks contact meer te hebben gehad in Kirgizië met haar echtgenoot – ze had enkel rechtstreeks

contact met zijn broer – hoewel ze aanvankelijk verklaarde haar echtgenoot het laatst in Kirgizië te

hebben gezien in september 2010.” De Raad sluit zich aan bij dit antwoord en stelt vast dat dergelijk

gebrek aan interesse in hoofde van verzoekende partij met betrekking tot de kerngebeurtenissen van

haar asielrelaas, de geloofwaardigheid van haar verklaringen op ernstige wijze hypothekeert.

2.2.4.1. Inzake de motivering dat verzoekende partij er niet in slaagde voor de Belgische asielinstanties

enig document voor te leggen waaruit blijkt dat de incidenten die de aanleiding voor haar vlucht

vormden daadwerkelijk plaatsvonden, stelt verzoekende partij dat zij wel een röntgenfoto kan

voorleggen, maar geen (medisch) verslag. Verzoekende partij legt uit dat beide stukken niet op

hetzelfde moment aan haar werden overhandigd, het medisch rapport werd later afgegeven. Op het

ogenblik van haar vlucht kon zij dit document niet meer vinden en vertrok zij noodgedwongen dan maar

zonder attest. Verzoekende partij merkt op dat deze foto hoe dan ook wel in overeenstemming is met

haar verklaringen, zodat zij niet inziet waarom men aan het door haar beweerde feit zou twijfelen. Zij

meent dat verwerende partij op dit punt onjuiste conclusies trekt.

2.2.4.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij tracht aannemelijk te maken waarom zij de

röntgenfoto wel kan bijbrengen, maar niet het medisch attest. Zelfs al zou deze uitleg door de Raad

worden aanvaard, dan nog dient erop gewezen te worden dat uit de neergelegde foto hoe dan ook niet

kan worden opgemaakt wanneer en in welke omstandigheden haar zoon deze verwonding opliep,

hetgeen verwerende partij eveneens opmerkt in haar beslissing. De Raad wijst er eveneens op dat

verzoekende partij in de bestreden beslissing niet enkel wordt verweten het medisch attest in verband

met de verwonding van haar zoon niet te kunnen bijbrengen. Er wordt eveneens gewag gemaakt van

het feit dat verzoekende partij er niet in geslaagd is om de oproeping op naam van haar man die zij op

12 juni 2010 zou hebben ontvangen, voor te leggen en dat zij net zo min een begin van bewijs kon

voorleggen van de registratie van de camionnette van haar man, waarmee de aanrijding in Osj in de

nacht van 10 op 11 juni 2010 werd veroorzaakt. De Raad kaart nogmaals aan dat de bewijslast bij de

kandidaat-vluchteling zelf berust die, in de mate van het mogelijke, elementen dient aan te brengen ter
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staving van zijn relaas. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook de kandidaat-

vluchteling aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Daarom moeten door hem in de mate van

het mogelijke stavingstukken of overtuigende elementen worden aangebracht (RvS 17 december 2003,

nr. 126.529). Aangezien het om essentiële stukken gaat die de kern van het asielrelaas van

verzoekende partij betreffen – immers verklaart verzoekende partij haar land van herkomst voor de

tweede maal te hebben verlaten omwille van het feit dat zij problemen had met onbekenden, die haar

man ervan beschuldigen hun familieleden te hebben omgebracht met zijn camionnette – is het niet

kennelijk onredelijk van de commissaris-generaal om te verwachten dat zij een ernstige inspanning

onderneemt om deze voorgehouden gebeurtenissen enigszins te bewijzen. De in het verzoekschrift

aangebrachte uitleg doet volgens de Raad geen afbreuk aan de vaststelling van verwerende partij dat

verzoekende partij er niet in slaagt om ook maar enig document bij te brengen waaruit blijkt dat de

incidenten die zij aanhaalt, daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, waardoor de geloofwaardigheid van

haar vluchtrelaas verder wordt aangetast. Hierbij wenst de Raad nog te benadrukken dat dit gebrek aan

enig begin van bewijs dient te worden samen gelezen met de andere vaststellingen van verwerende

partij – zoals onder meer de verschillende vaagheden, onwetendheden en tegenstrijdigheden in het

relaas – en waarvan het geheel tot de conclusie leidt dat desbetreffende verklaringen niet

overeenstemmen met de werkelijkheid. Derhalve kan de Raad zich niet aansluiten bij het besluit van

verzoekende partij dat verwerende partij in dit verband onjuiste conclusies heeft getrokken.

2.2.5.1. Met betrekking tot de tegenstrijdigheid over de convocatie en het bezoek van de familieleden

van de verongelukte personen betoogt verzoekende partij dat zij 12 juni 2010 verward heeft met 10

augustus 2010. Ten tweede tracht verzoekende partij deze tegenstrijdigheid te verschonen door erop te

wijzen dat het bezoek van de familie maar één element van de dreigementen was, waardoor het relaas

op zich kracht bleef houden. Tenslotte stelt verzoekende partij dat een omissie te maken kan hebben

met de wijze waarop het verhaal wordt gebracht.

2.2.5.2. De Raad is niet overtuigd door de argumentatie dat het slechts om een verwarring zou gaan.

Indien al zou kunnen worden aangenomen dat verzoekende partij zich zou hebben vergist met

betrekking tot de exacte datum waarop zij de enige convocatie op naam van haar man zou hebben

ontvangen, komt het volgens de Raad echter geenszins overtuigend over dat verzoekende partij op de

Dienst Vreemdelingenzaken heeft verklaard dat zij op 10 augustus 2010 een convocatie op naam van

haar man heeft ontvangen, uitgerekend de dag waarop zij bezoek zou hebben gekregen en zou zijn

bedreigd door de familieleden van de overleden personen, een ingrijpende gebeurtenis die zij dan weer

bij dit gehoor onvermeld laat. Dat dit bezoek slechts één van de dreigementen vormde waarmee

verzoekende partij en haar man te maken kregen, waardoor het relaas op zich kracht bleef houden,

betreft eveneens een argument dat in geen geval door de Raad kan worden bijgetreden. Het komt

immers absoluut niet overtuigend over dat verzoekende partij deze gebeurtenis aanvankelijk niet heeft

vermeld op de Dienst Vreemdelingenzaken aangezien verzoekende partij naar aanleiding van dit

bezoek dermate werd bedreigd dat zij op aanraden van haar man de politie contacteerde, die achteraf

ter plaatste kwam. Het niet vermelden van een dergelijk belangrijk incident – één van de kernincidenten

in haar asielrelaas die haar ertoe hebben genoodzaakt haar land te verlaten – doet vanzelfsprekend

afbreuk aan de geloofwaardigheid van desbetreffende verklaringen. Betreft de opmerking dat de omissie

te maken kan hebben met de wijze waarop het verhaal wordt gebracht, stelt de Raad vast dat

verzoekende partij tijdens haar gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken heeft verklaard dat zij op 10

augustus 2010 een convocatie op naam van haar man heeft ontvangen, doch niet heeft vermeld dat zij

op die dag bezoek kreeg en bedreigd werd door onbekenden. De Raad ziet niet in hoe voormeld

argument afbreuk kan doen aan de door verwerende partij gedane vaststellingen.

2.2.6.1. Inzake de tegenstrijdigheid over het aantal personen dat de zoon van de café-uitbater naar het

ziekenhuis zou hebben vervoerd met de camionnette van de man van verzoekende partij, oppert

verzoekende partij dat de elementen waarop de tegenstrijdigheid betrekking heeft, slechts nuances

betreffen. Daarbij merkt zij op dat zij niet precies weet hoeveel personen er werden vervoerd, aangezien

zij hier zelf niet bij was en zij dit slechts van haar man vernam, die er op zijn beurt ook niet bij was. Men

kan haar dus moeilijk “pakken” op info die uit de tweede of derde hand komt, zo meent verzoekende

partij.

2.2.6.2. Waar verzoekende partij betoogt dat zij niet precies weet hoeveel mensen de zoon van de

herbergier in de camionnette vervoerde, aangezien zij hier zelf niet bij was en zij deze informatie slechts

vernam via haar man, zodat men haar niet kan verwijten dat de informatie die zij “uit de tweede of derde

hand” heeft vernomen, niet juist is, merkt de Raad op dat verzoekende partij niet wordt verweten het

aantal personen niet te kunnen zeggen. Verwerende partij acht het daarentegen wel opvallend dat
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verzoekende partij, aanvankelijk, op de Dienst Vreemdelingenzaken, verklaarde dat de zoon van de

café-uitbater, buiten zijn gewonde vader, ook anderen naar het ziekenhuis wou vervoeren, terwijl zij

later, op het Commissariaat-generaal, te kennen gaf dat de zoon van de café-uitbater enkel zijn vader

naar het ziekenhuis vervoerde. Eenmaal geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid door verwerende

partij, stelde verzoekende partij dat zij deze details zelf niet kent en dat zij dit niet weet, aangezien zij er

zelf niet bij was, hetgeen door de commissaris-generaal niet als een bevredigende uitleg wordt

beschouwd. Het opnieuw herhalen van dit excuus verandert deze vaststelling niet. De Raad wijst erop

dat het gegeven dat zij de informatie niet door eigen waarneming heeft verkregen, maar bij monde van

haar echtgenoot geen afbreuk doet aan de vaststelling dat deze verkregen informatie door haar op een

uiteenlopende wijze wordt weergegeven. Daar waar verzoekende partij aangaande tegenstrijdigheid nog

tracht te minimaliseren door op te merken dat het slechts een nuance betreft, is de Raad van oordeel

dat de rit van de zoon van de café-uitbater in de camionnette van de man van verzoekende partij, echter

het startpunt vormt van hun (nieuwe) problematiek, zodat redelijkerwijs van verzoekende partij kan

worden verwacht dat zij hierover consistente verklaringen aflegt. Eveneens wijst de Raad op de andere

flagrante tegenstrijdigheden die verwerende partij tussen de opeenvolgende verklaringen van

verzoekende partij heeft vastgesteld, hetgeen ertoe leidt dat aan haar verklaringen geen geloof kan

worden gehecht.

2.2.7.1. Aangaande de tegenstrijdigheid over de duur tijdens dewelke verzoekende partij bij haar ouders

is gaan inwonen, brengt verzoekende partij ter vergoelijking aan dat zij de data heeft verwisseld. In ieder

geval betrof het slechts een korte periode. Tot slot onderstreept verzoekende partij nog dat het steeds

mogelijk is dat één of ander element verkeerd werd begrepen, zeker wanneer het gaat om een

uitgebreid relaas “dat loopt over diverse verklaringen”.

2.2.7.2. De Raad acht het argument dat verzoekende partij de data zou hebben verwisseld, niet

aannemelijk. Verzoekende partij verklaarde immers aanvankelijk dat zij vanaf 10 augustus 2010 tot aan

haar vertrek op 10 september 2010 bij haar ouders zou hebben gewoond, terwijl zij achteraf heeft

verteld dat zij van 10 augustus 2010 tot 14 augustus 2010 – de dag waarop haar zoon werd ontvoerd –

bij haar ouders heeft gewoond, maar dat zij daarna tot aan haar vertrek in september op verschillende

adressen heeft verbleven. Uit de aard van deze tegenstrijdigheid kan worden opgemaakt dat er geen

sprake kan zijn van een loutere dataverwarring. Dat het één en ander verkeerd werd begrepen, betreft

een argument dat volgens de Raad geen afbreuk doet aan de door verwerende partij vastgestelde

tegenstrijdigheid, waarmee verzoekende partij overigens tijdens haar gehoor op het Commissariaat-

generaal werd geconfronteerd, en dat zij vervolgens nog heeft proberen recht te zetten door te verwijzen

naar haar oorspronkelijke versie, hetgeen volgens verwerende partij niet van aard was om de

tegenstrijdigheid op te heffen.

2.2.8.1. Verzoekende partij is van mening dat verwerende partij spijkers op laag water zoekt waar zij

wijst op het feit dat er geen controle zou zijn geweest tijdens de rit van Moskou via Litouwen naar

België. Verzoekende partij geeft toe dat zij inderdaad geen zekerheid had/heeft over hoe de

grenspassages precies verliepen. Zij stelt dat dit er voor haar echter weinig toe deed, vermits zij vooral

in België wilde geraken en geen oog had voor de wijze waarop de reis georganiseerd werd. Zij merkt op

dat dit overigens in handen blijft van de smokkelaars, die daar ook voor betaald worden en die

allesbehalve veel informatie willen prijsgeven aan hun klanten. Verzoekende partij stelt dat zij dus niet

weet of hun passeur bepaalde contacten had en of hij bepaalde grensovergangen kon

vergemakkelijken. Verzoekende partij wenst ook nog aan te kaarten dat zij en haar kinderen erg

oncomfortabel reisden, dat zij meestal tegen de grond lagen van het busje en dat zij dus ook geen goed

zicht hadden op hetgeen er zich buiten afspeelde.

Verzoekende partij concludeert dat de vaststelling van verwerende partij dat zij en haar kinderen met

opzet hun paspoorten trachten achter te houden om de asielinstanties te misleiden, speculatief is.

2.2.8.2. Verzoekende partij tracht haar quasi totale onwetendheid over de organisatie van haar reis naar

België goed te praten door te verwijzen naar haar desinteresse, naar het feit dat de smokkelaar alles

geregeld heeft en niet bereid was om informatie prijs te geven en naar hun oncomfortabele manier van

reizen, waardoor zij niet goed heeft kunnen zien wat er zich buiten afspeelde. De Raad is echter van

oordeel dat geen van de aangebrachte redenen kunnen worden aanvaard als verschoningsgrond voor

haar onwetendheid. De Raad is immers de mening toegedaan 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 de strikte controles. Het is dan ook een uiterst negatieve indicatie voor de

geloofwaardigheid van verzoekende partij dat zij niet wist of er valse reisdocumenten en een visum
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werden geregeld en dat zij geen afspraken zou hebben gemaakt met de chauffeurs die haar van

Rusland naar België begeleidden over wat zij diende te doen in het geval er iets mis zou lopen aan de

grenscontrole. Uit de informatie welke door verwerende partij aan het administratief dossier werd

toegevoegd (stuk 11: landeninformatie, deel 2) 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 smokkelaars op ontdekking is dan ook zeer reëel en het is

dan ook volstrekt onaannemelijk dat verzoekende partij door de passeurs niet nauwgezet werd

geïnformeerd over alle details van deze reis. Deze vaststelling hypothekeert op bijkomende wijze haar

reeds aangetaste geloofwaardigheid.

2.2.9.1. Verzoekende partij wijst er nogmaals op dat verwerende partij haar de status van vluchteling

had moeten toekennen, aangezien het duidelijk is dat zij ernstige en systematische daden van

vervolging onderging, in dit geval gepleegd door gewone burgers. Bovendien merkt verzoekende partij

op dat de daden van vervolging, gesteld door bepaalde anti-Oeigoerse burgers, niet worden beteugeld

door de overheid, die er hoegenaamd onmachtig of onwillig tegenover staat. Verzoekende partij stelt

verder dat volgens de “Guide des Procédures”, actoren van vervolging ook privépersonen kunnen zijn,

indien hun gedrag door de overheid wordt goedgekeurd of zelfs aangemoedigd, hetgeen volgens haar in

casu het geval is, nu men te maken heeft met een overheid die Oeigoeren niet genegen is. Zij voelde

immers zeer vaak dat niemand wenste op te treden tegen deze mensen. De (in het administratief

dossier aanwezige) landeninformatie over Kirgizië, waarin de problemen van de Oeigoeren sterk

gerelativeerd worden, doet hieraan geen afbreuk.

2.2.9.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij haar problematiek tracht te koppelen aan haar

Oeigoerse origine, door erop te wijzen dat zij het gevoel had dat niemand wenste op te treden tegen

haar vervolgers, omdat de overheid de Oeigoeren niet genegen is. Zij meent dat haar problemen

kaderen in een algemene toestand van vijandigheid tegenover Oeigoeren. De Raad bemerkt dat aan de

voorgehouden problemen van verzoekende partij geen geloof kan worden gehecht, zodat bovenstaand

verweer dan ook niet dienstig is. Volledigheidshalve duidt de Raad verzoekende partij erop dat

verwerende partij in haar beslissing motiveert dat, gelet op de voorhanden zijnde landeninformatie

(administratief dossier, stuk 11, deel 1), de loutere Oeigoerse origine en de herkomst uit Kirgizië op zich

niet volstaan voor de toekenning van het statuut van vluchteling, waarbij nog dient te worden opgemerkt

dat verzoekende partij overigens nergens melding heeft gemaakt van problemen die zij in haar land van

herkomst zou hebben gekend louter omwille van haar Oeigoerse origine. Verzoekende partij brengt

evenmin andersluidende informatie bij waaruit blijkt dat de informatie waarop verwerende partij zich

desbetreffend steunt niet correct zou zijn.

2.2.10. Gelet op het voorgaande, besluit de Raad dat aan het asielrelaas van verzoekende partij geen

geloof kan worden gehecht. Derhalve kan verzoekende partij de status van vluchteling met toepassing

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.11. 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 Kirgizië 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.

2.2.12. De middelen zijn 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 die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde

van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de
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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 dertien november tweeduizend en twaalf

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


