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nr. 97 712 van 22 februari 2013

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 Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op

21 december 2012 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 20 november 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 24 januari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 februari 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat S. CATRYSSE verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché J. VERSTRAETEN, 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 Azerbeidzjaans staatsburger van Azerische origine en afkomstig uit Baku. Uw vader is

sinds 2006 lid van een politiek actieve jongerenafdeling. Op 31/01/2008 nam uw vader in Baku deel aan

een manifestatie. De politie kwam toen gewelddadig tussen. Een politieagent beledigde uw vader

waarna uw vader hem een duw gaf. De politieagent kwam ten val waarop uw vader op de vlucht sloeg

omdat hij dacht dat hij de politieagent had gedood. Uw vader bracht uw moeder hiervan telefonisch op

de hoogte. Kort hierna voerde de politie een huiszoeking bij u uit. Uw oom vernam via een vriend bij de

politie dat de politieagent die uw vader had geduwd niet overleden was maar gehandicapt zou blijven.
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Dezelfde avond vluchtte u naar de woning van uw oom in Hovsen. De volgende dag werd u opgebeld

door uw buurman in Baku. Hij zei dat familieleden van de invalide politieagent uw woning

waren binnengedrongen en veel vernielingen hadden aangericht. Hierop vluchtte u met uw moeder

naar Moskou. In Moskou had u een tijdelijke propiska die om de zes maanden diende te worden

verlengd. U werkte er illegaal bij familie van uw oom. In 2012 vernam u via uw oom dat uw belagers in

Azerbeidzjan te weten waren gekomen dat u in Moskou verbleef. Op 16/09/2012 nam u vanuit Moskou

de trein naar België waar u op 18/09/2012 aankwam en uw asielaanvraag indiende. U bent in het bezit

van uw identiteitskaart en een duplicaat van uw geboorteakte.

B. Motivering

Er moet worden vastgesteld dat uw verklaringen onaannemelijk en onsamenhangend zijn waardoor u

er niet in slaagt uw asielrelaas geloofwaardig te maken.

Zo kan u (CGVS p. 6-7) de (familie)naam niet geven van de politieman die na een duw van uw

vader invalide werd waarna uw vader en zijn gezin belaagd werden door diens familie. U kan

evenmin benoemen wie van deze familie jullie zocht noch weet u of deze familie n.a.v. het incident met

uw vader een klacht heeft ingediend noch of uw vader ondertussen bij verstek is veroordeeld.

Aangezien u via uw oom die kennissen had bij de politie vernam dat jullie geviseerd werden door de

familie van deze politieman (zie CGVS p. 5), kan er redelijkerwijze verwacht worden dat u van dergelijke

zaken op de hoogte zou zijn. U stelt verder dat de familie van deze politieman hooggeplaatsen zijn maar

u kan ze niet bij naam of functie noemen. Een dergelijk gebrek aan kennis over essentiële elementen

van uw asielrelaas ondermijnt dan ook reeds op zwaarwichtige wijze de geloofwaardigheid van uw

relaas. Sinds het incident op 31/01/2008 met de politieman heeft u uw vader niet meer gezien en weet u

niet waar hij is. Gevraagd (CGVS p. 7) waarom uw vader u en uw moeder in Moskou niet vergezelde,

stelt u dit niet te weten, hetgeen niet aannemelijk is. Wat deze verdwijning van uw vader betreft verklaart

u verder dat u in Rusland noch sinds u in België bent iets heeft ondernomen om hem terug te vinden, u

heeft zich zelfs niet geïnformeerd wat u hiertoe zou kunnen ondernemen. Gevraagd waarom u heeft

nagelaten enige actie te ondernemen om uw vader terug te vinden, verklaart u dit niet te weten. Een

dergelijk gedrag duidt op een dermate grove onverschilligheid en desinteresse die niet in

overeenstemming kan worden gebracht met de door u verklaarde vervolgingsvrees. De

geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt hierdoor dan ook verder op ernstige wijze ondermijnd.

Uit uw verklaringen blijkt (CGVS p. 5-6) dat u begin 2008 naar Moskou zou zijn gevlucht waar u tot

en met uw vlucht naar België in september 2012 legaal met een tijdelijke propiska zou hebben

verbleven. Er dient echter te worden opgemerkt dat u geen begin van bewijs aanbrengt alszou u toen in

Moskou hebben verbleven, hetgeen reeds uw bewering als zou u meer dan vier jaar in Moskou hebben

gewoond onaannemelijk maakt. Meer nog, toen u enkele eenvoudige vragen werden gesteld over de

stad Moskou kon u deze niet beantwoorden of gaf u een verkeerd antwoord. Zo stelt u (CGVS p. 5) dat

u in Moskou op verschillende adressen heeft gewoond maar kan u geen enkel adres bij naam

vermelden. Op de vragen bv. wat uw eerste en laatste adres was en op welk adres u het langst heeft

verbleven, kan u geen antwoord geven. U stelt ook (CGVS p. 6) dat u de metro nam om naar uw werk te

gaan en daartoe afstapte aan de metrohalte Lenin. Bizar genoeg kan u echter niet zeggen aan welke

metrohalte u opstapte om naar uw werk te gaan. U kan ook geen enkel andere metrohalte bij naam

vermelden. Voorts stelt u - zoals blijkt uit de informatie voorhanden op het CGVS - verkeerdelijk dat er

slechts twee metrolijnen zijn in Moskou. U stelt verder dat er een rivier door Moskou loopt maar kan

deze niet benoemen, dit terwijl de grootste rivier in Moskou de naam van de stad draagt. U kan evenmin

de naam van de burgemeester van Moskou geven noch kan u enige Russische krant benoemen.

Dergelijk manifest gebrek aan elementaire kennis van de stad waar u jaren zou hebben gewoond is

niet aannemelijk en maakt dan ook dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw bewering dat u

sinds 2008 op de vlucht voor de belagers van uw vader in Moskou zou hebben verbleven.

Logischerwijze wordt eveneens de geloofwaardigheid van de vervolgingsfeiten die u er toe zouden

hebben aangezet om in 2008 Azerbeidzjan te verlaten en uw bewering dat de belagers van uw vader

hadden ontdekt dat u in Moskou woonde en daarom naar België bent gevlucht, manifest ondermijnd.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat er geen geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen

inzake uw vluchtroute van Moskou naar België. U stelt (CGVS p. 3-4) dat u vanuit Moskou de trein nam

naar Keulen vanwaar u in een wagen naar België kwam. Op de trein werd u gecontroleerd. U toonde

toen het paspoort dat voor u door uw passeur was aangemaakt. U weet niet welke nationaliteit noch

identiteit u volgens dit paspoort had. U weet evenmin of er een visum in het paspoort was aangebracht.

U stelt dat de passeur alles regelde maar er was geen afspraak gemaakt met hem wat u diende te

zeggen bij een eventuele bevraging tijdens een identiteitscontrole. Deze verklaringen zijn niet

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

werd toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt immers dat er bij binnenkomst van Europa strenge

identiteitscontroles plaatsvinden waarbij de mogelijkheid bestaat om grondig te worden ondervraagd

over identiteit, reisdocumenten en reisbedoelingen en dit op strikt individuele wijze. Het is dan ook
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ongeloofwaardig dat u geen informatie kan geven over uw reisdocument. Gezien het risico op ernstige

sancties voor de passeur bij het ontdekken van clandestiene passagiers, is het onwaarschijnlijk dat hij

zijn klant absoluut niet op de hoogte heeft gebracht van het soort document / (valse) paspoort dat wordt

gebruikt om te tonen in geval van controle. Bijgevolg is uw verklaring volgens dewelke u niet op de

hoogte bent van de inhoud van het paspoort die werd gebruikt / die voor u was aangemaakt, niet

geloofwaardig. Ook de vaststelling dat u in uw verklaring afgelegd bij de DVZ (DVZ verklaring pt. 36)

meldde dat u vanuit Keulen met de trein naar België kwam, terwijl u voor het CGVS stelt in een wagen

te zijn gekomen, ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw reis. Hierdoor ontstaat het vermoeden

dat u uw Azerbeidzjaans paspoort bewust achterhoudt voor de Belgische asielinstanties om zo de hierin

vervatte informatie over bijvoorbeeld een eventueel door u verkregen visum voor de reis naar België,

vanuit welk land u de reis naar België aanvatte, het moment en de wijze waarop u vertrokken bent,

verborgen te houden. De geloofwaardigheid van uw asielrelaas als ook uw algehele oprechtheid komt

hierdoor nog verder in het gedrang.

Bovenstaande vaststellingen zijn van die aard dat er geen geloof kan worden gehecht aan

uw asielrelaas en er bijgevolg in uw hoofde geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van

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

definitie van subsidiaire bescherming, kan worden weerhouden. De door u neergelede

documenten (identiteitskaart en een duplicaat van uw geboorteakte) bevatten louter persoonsgegevens

die niet worden betwist.

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 redelijkheids-, het

evenredigheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel. In een tweede middel haalt verzoekende partij de

schending aan van de artikelen 48/4 en 48/5, § 3 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). Bij beide middelen benadrukt verzoekende partij dat dient rekening te worden

gehouden met haar persoonlijke omstandigheden én met de algemene omstandigheden in het land van

herkomst.

Door de onderlinge verwevenheid van beide middelen oordeelt de Raad dat deze gezamenlijk

behandeld dienen te worden.

2.2.1. 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 (vgl. 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.

2.2.2. Waar verzoekende partij in algemene bewoordingen opwerpt dat de bezwaren van verwerende

partij dienen te worden bekeken in het licht van het volledig dossier, dat het UNHCR lijsten geeft van

onveilige gebieden die kunnen worden beschouwd als een leidraad bij het toekennen van subsidiaire

bescherming en dat met de algemene toestand van het land van herkomst dient rekening te worden

gehouden – doch hiertoe geen informatie aanreikt – stelt de Raad vast dat verzoekende partij op

generlei wijze in concreto aantoont met welke gegevens verwerende partij geen rekening zou hebben

gehouden, gegevens die mogelijk zouden hebben kunnen leiden tot een andere beslissing.
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2.2.3. Voor wat betreft de opmerking van verzoekende partij dat zij in haar land van herkomst geen

enkele bescherming kan genieten, oordeelt de Raad dat dit betoog niet dienend is nu aan de door

verzoekende partij opgeworpen asielproblemen totaal geen geloof kan worden gehecht waardoor enige

nood aan bescherming desbetreffend volstrekt irrelevant is.

2.2.4. Het verweer van verzoekende partij voor het niet kennen van de familienaam van de politieagent

die slachtoffer was van de duw van haar vader, met name dat “zulks irrelevant is”, kan door de Raad

niet worden gevolgd. Vooreerst is deze persoon duidelijk de sleutelfiguur in het door verzoekende partij

voorgehouden asielrelaas, verder wist de oom van verzoekende partij via een vriend die bij de politie

was tewerkgesteld deze agent te duiden onder meer met de vermelding dat hij niet overleden was doch

gehandicapt zou blijven, namen meerdere leden van de familie van deze agent wraak op haar familie en

behoorden leden van deze familie tot de hooggeplaatsten, waardoor het in alle redelijkheid duidelijk is

dat deze familienaam een wezenlijk element uitmaakt in het voorgehouden relaas en waarom het tevens

volstrekt ongeloofwaardig is dat verzoekende partij absoluut deze naam niet zou kennen.

Ten slotte stelt de Raad vast dat alle andere overvloedige flagrante onwetendheden, inclusief de

vastgestelde desinteresse van verzoekende partij, door haar ongemoeid worden gelaten waardoor deze

als onbetwist en vaststaand moeten worden beschouwd.

2.2.5. Voormelde door verwerende partij vastgestelde talrijke flagrante onwetendheden en desinteresse

betreffende wezenlijke elementen van het voorgehouden asielrelaas verhinderen terecht aan het

beweerde relaas enig geloof te hechten en laten niet toe verzoekende partij de status van vluchteling

met toepassing van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet toe te kennen.

2.2.6. 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 Azerbeidzjan 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.

2.2.7. 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 door verzoekende partij

neergelegde documenten en de landeninformatie (administratief dossier, stukken 11 en 12) en dat

verzoekende partij tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal van 7 november 2012 de kans

kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen,

dit met de hulp van een tolk Azeri en bijgestaan door haar advocaat. 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). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.8. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel 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.
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2.2.9. Verzoekende partij maakt geen schending van het evenredigheidsbeginsel aannemelijk. De Raad

oordeelt dat het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel niet is

geschonden daar de keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt

immers slechts het proportionaliteitsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de opgegeven

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen, wat in

casu niet het geval is.

2.2.10. 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

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 tweeëntwintig februari tweeduizend dertien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


