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nr. 98 869 van 14 maart 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - X - X - 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 en X en X en X, die verklaren van Oezbeekse nationaliteit te zijn, op

25 oktober 2012 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 26 september 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 26 november 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 december 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. HARDY, die loco advocaat H. VAN VRECKOM verschijnt

voor de verzoekende partijen, en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1.1. Blijkens de bestreden beslissing inzake verzoeker, Z. A., luidt het asielrelaas als volgt:

“U bent een Oezbeeks staatsburger van Russische origine en van orthodox-christelijke overtuiging.

U woonde samen met uw vrouw, E. Z. (O.V. 6.568.417), en jullie kind in de stad Tashkent.

U werkte als zelfstandig grafisch vormgever en drukker.

In februari 2008 kreeg u bezoek van B. A., een vroegere klasgenoot die u sinds uw schooltijd niet meer

had gezien. Hij vroeg of u een serie pamfletten voor hem wilde drukken. U kon niet lezen wat erop de

pamfletten stond, gezien de tekst in het Oezbeeks en het Arabisch was. Korte tijd later kwam A. de

pamfletten ophalen, waarna u hem niet meer terug zag.

Op 28 april 2008 werd u op uw werk opgepakt door agenten van de Oezbeekse veiligheidsdienst.

Uw computers en documenten werden in beslag genomen. Op het kantoor van de veiligheidsdienst
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werd u geslagen en ondervraagd over uw band met de verboden islamitische organisatie ‘Hizb-ut

Tahrir’. Ze vroegen naar uw klasgenoot en naar andere mensen die banden zouden hebben met deze

organisatie. De volgende dag werd u overgebracht naar een gevangenis in het plaatsje Kibrai. U zou

daar de volgende anderhalf jaar in voorarrest blijven. Tijdens uw opsluiting werd u herhaaldelijk

ondervraagd. U kreeg toen een pro-deo advocaat van de staat. Tijdens de periode van voorarrest werd

u niet meer mishandeld.

De dag van uw arrestatie deed de nationale veiligheidsdienst ook een inval in uw huis. De volgende

dag vernam uw vrouw van een rechercheur dat u naar de gevangenis in Kibrai was overgeplaatst.

Ze probeerde u daar te bezoeken, maar kreeg geen toestemming om u te ontmoeten. Uw vrouw

nam vervolgens contact op met uw beste vriend, Ar. B., die als rijke zakenman over veel

contacten beschikte. Zij probeerden om een advocaat voor u te regelen, maar geen enkele advocaat

wou uw zaak aannemen.

In november 2009 werd u uit de gevangenis weggebracht. U vermoedde toen dat u op weg was om

te worden verhoord door de autoriteiten in de stad. De auto stopte echterop een verlaten landweg.

De bewakers zeiden dat u mocht uitstappen. Even verderop stond de auto van Ar.. Hij had betaald om

u te laten ontsnappen. Hij bracht u naar een onderduikadres in de bergen, waar u verbleef tot uw

vertrek uit Oezbekistan. Tegelijkertijd hielp Ar. uw vrouw ook onderduiken op een appartement

nabij Tashkent.

Op 24 januari 2010 reisde u met een vrachtwagen van het transportbedrijf van Ar. clandestien

van Oezbekistan naar Moskou. U werd herenigd met uw vrouw, die met de trein naar Moskou was

gekomen.

Op 27 januari 2010 vertrokken jullie met een minibus vanuit Moskou naar België. Jullie hadden

geen eigen reispaspoorten. U weet niet door welke landen jullie reisden. U hebt niets gemerkt van

eventuele grenscontroles. Op 29 januari 2010 kwamen jullie aan in België, waar jullie dezelfde dag asiel

vroegen.

Uw moeder verblijft sinds 2006 in België. Ze vroeg geen asiel en heeft niets te maken met de

problemen die u zelf hebt gekend.”

Verzoeker betwist deze beschrijving niet.

1.1.2. De motivering van de bestreden beslissing inzake verzoeker, Z. A., luidt als volgt:

“U vreest dat u zult worden opgepakt en veroordeeld door de Oezbeekse autoriteiten.

U zou worden verdacht van samenwerking met de verboden islamitische organisatie Hiz-ut Tahrir.

Het Commissariaat-generaal kan echter geen geloof hechten aan uw asielrelaas.

Ten eerste legden u en uw vrouw ongeloofwaardige verklaringen af over twee personen die

een sleutelrol spelen in uw asielrelaas.

Wat betreft uw vroegere klasgenoot, B. A., moet worden opgemerkt dat uw vrouw niet bleek te weten

wat uw precieze relatie tot deze A. was. Zij scheen te twijfelen of deze persoon een vroegere klasgenoot

van u was, dan wel een persoon die u van ergens anders kende. Uw vrouw bleek ook de voornaam van

deze persoon niet te kennen (CGVS vrouw, p. 11, 12).

Dit lijkt weinig aannemelijk. Indien u effectief vanaf het derde tot het elfde leerjaar samen met deze

persoon in de klas zou hebben gezeten en indien deze persoon later werkelijk aan de basis lag van al

jullie problemen (CGVS, p. 12-13), dan kan redelijkerwijs worden verwacht dat uw vrouw meer over

deze man zou weten.

Verder is het zeeropmerkelijk dat u zelf helemaal niets kon vertellen over het verdere lot van deze

persoon. Hoewel u de bewuste pamfletten die aan de basis lagen van uw arrestatie door de

ordediensten had gedrukt op vraag van A., bleek u niet te weten wat er toen met deze persoon zou zijn

gebeurd. U wist bijvoorbeeld niet of hij ook door de veiligheidsdienst was gearresteerd; u zei dat u dit

enkel maar kon vermoeden (CGVS, p. 13, 19). U wist ook niet of zijn familie eventueel problemen had

gekend. U wist evenmin of er eventueel nog andere personen waren die in deze zaak problemen

hadden gekregen (CGVS, p. 19-20).

Het lijkt echter weinig aannemelijk dat u zo weinig zou kunnen vertellen over wat er met deze A. zou zijn

gebeurd.

Uit uw verklaringen blijkt immers dat u een belangrijke bron van informatie had.

U vertelde dat uw beste vriend, Ar. B., zich gedurende anderhalf jaar met uw zaak heeft beziggehouden.

Ar. was een belangrijk zakenman die contacten had bij de politie en de MVD (Ministerie van

Binnenlandse Zaken). Uiteindelijk zou hij ook uw ontsnapping uit de gevangenis hebben kunnen regelen

(CGVS, p. 9, 18). I

ndien deze persoon werkelijk zoveel inspanningen zou hebben gedaan voor om u te helpen en indien hij

vanuit zijn positie over de mogelijkheid beschikte om uw vrijlating uit de gevangenis te bewerkstelligen,
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dan kan redelijkerwijs worden verwacht dat u via hem toch enige elementaire informatie over uw zaak –

zoals het lot van A. en eventuele andere betrokken – zou hebben vernomen.

Aansluitend moet worden opgemerkt dat de verklaringen van uw vrouw over deze Ar. niet geloofwaardig

bleken.

Zo vertelde u dat Ar. was getrouwd en dat hij één dochter had (CGVS, p. 18). Toen uw vrouw werd

gevraagd naar de familiale situatie van deze persoon – die u al sinds uw vijfde levensjaar kent en die

sindsdien uw beste vriend zou zijn – vertelde zij echter dat hij niet getrouwd zou zijn en dat hij naar haar

weten ook geen kinderen zou hebben.

Hoewel zij vertelde dat deze Ar. een zakenman is en eigenaar is van een transportbedrijf, bleek zij de

naam van zijn bedrijf ook niet te kennen (CGVS vrouw, p. 9).

Toen uw vrouw werd geconfronteerd met uw verklaringen over de familiale situatie van Ar., verklaarde

zij dat zij hiervan niet op de hoogte was (CGVS vrouw, p. 10).

Dit is absoluut niet geloofwaardig.

Indien deze persoon werkelijk sinds uw kinderjaren uw beste vriend is, indien deze persoon uw vrouw

zou hebben bijgestaan tijdens uw anderhalf jaar durende opsluiting, indien deze persoon u hielp

ontsnappen uit de gevangenis en hielp onderduiken, indien deze persoon ook uw vrouw hielp

onderduiken en indien hij jullie beiden hielp om het land te ontvluchten, dan kan redelijkerwijs worden

verwacht dat uw vrouw toch enkele elementaire dingen zou kunnen vertellen over het persoonlijke leven

van deze Ar..

De vaststelling dat u en uw vrouw ongeloofwaardige verklaringen afleggen over deze twee personen,

die beiden een cruciale rol spelen in uw asielrelaas, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van jullie

verklaringen.

Ten tweede legden u en uw vrouw tegenstrijdige verklaringen af over de inspanningen die zij

zou hebben geleverd om u te helpen tijdens uw opsluiting in de gevangenis.

U vertelde dat uw vrouw na uw arrestatie in april 2008 pogingen had gedaan om een advocaat te

zoeken die u zou willen verdedigen. U zei dat zij echter geen advocaat had kunnen vinden die uw zaak

wilde aannemen. U wist niet precies hoe veel advocaten uw vrouw had gecontacteerd, maar het waren

er volgens uw verklaringen ‘toch enkelen’. In de gevangenis werd u wel bijgestaan door een pro-deo

advocaat (CGVS, p. 15).

Uw vrouw vertelde echter een ander verhaal.

Zij beweerde dat zij aanvankelijk wel van plan was geweest om een advocaat te zoeken, maar dat zij dit

uiteindelijk toch niet had gedaan. Zij zou hiervan hebben afgezien toen Ar. haar zou hebben verteld dat

dit toch nutteloos zou zijn. Uw vrouw verklaarde dat ze zou zelf nooit naar een advocaat is gestapt. Zij

was ook niet op de hoogte of Ar. zelf nog met één of meerdere advocaten zou hebben gesproken. Zij

was ook niet op de hoogte van het feit dat u in de gevangenis een pro-deo advocaat zou hebben gehad

(CGVS vrouw, p. 9).

Deze verklaringen zijn natuurlijk niet verenigbaar.

Toen uw vrouw werd geconfronteerd met uw verklaringen, antwoordde zij dat ze niet wist welke stappen

Ar. eventueel nog had ondernomen (CGVS vrouw, p. 13).

Deze uitleg is niet afdoende.

Dit verklaart immers niet waarom u zegt dat uw vrouw tevergeefs verschillende advocaten heeft

proberen contacteren, terwijl uw vrouw beweert dat zij dit niet heeft gedaan.

Vervolgens legden jullie ook tegenstrijdige verklaringen af over de bezoeken die uw vrouw zou hebben

gebracht aan de gevangenis.

U verklaarde dat uw vrouw meermaals zou hebben geprobeerd om u te bezoeken in de gevangenis. U

zei dat zij dit vaak probeerde, ‘misschien maandelijks of wekelijks’, maar steeds zonder succes (CGVS,

p. 16).

Uw vrouw verklaarde daarentegen dat zij slechts eenmaal zou hebben geprobeerd om u te bezoeken,

namelijk kort na uw arrestatie in april 2008. Dit lukte echter niet. Na deze ene keer zou zij dit niet meer

hebben geprobeerd. Ar. zou haar dit ook uitdrukkelijk hebben afgeraden (CGVS vrouw, p. 8).

Toen uw vrouw met deze tegenstrijdigheid werd geconfronteerd, bleef zij bij haar verklaringen (CGVS

vrouw, p. 12).

Dit is absoluut niet geloofwaardig.

Er kan immers worden verwacht dat jullie eensluidende verklaringen afleggen over hoe vaak uw vrouw

zou hebben geprobeerd om u te bezoeken in de anderhalf jaar dat u in de gevangenis zou hebben

gezeten.

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen de geloofwaardigheid van uw asielrelaas nog verder.

Ten derde legde u vage en tegenstrijdige verklaringen af over uw ontsnapping uit de gevangenis

en mogelijke gevolgen hiervan.

Zo moet worden opgemerkt dat u niet kon vertellen wanneer u precies zou zijn ontsnapt. U situeerde

deze gebeurtenis eind november 2009. Het is heel opmerkelijk en weinig geloofwaardig dat u dit uiterst
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belangrijk incident niet nauwkeuriger kon plaatsen in de tijd (CGVS, p. 20), temeer u bij andere

belangrijke gebeurtenissen, zoals het moment van uw ontvoering, het moment van uw vertrek uit

Kazachstan, het moment van wederzien met uw vrouw, of het moment van aankomst in België wel heel

exact kon dateren (CGVS, p. 5, 8, 10; DVZ vragenlijst, nr. 34).

Voorts is het opmerkelijk dat u helemaal niets kon vertellen over hoe Ar. uw vrijlating had bewerkstelligd.

U zei dat hij dat waarschijnlijk had gedaan via ‘zijn kanalen, zijn contacten’, maar u kon niet vertellen

welke contacten dit zouden zijn geweest. U verklaarde dat Ar. dit uit voorzorg niet had willen zeggen

tegen u (CGVS, p. 17-18).

Het Commissariaat-generaal meent dat hoewel het begrijpelijk zou kunnen zijn dat u niet alle details

kent, er toch kan verwacht worden dat u hier iets over zou kunnen vertellen over de manier waarop uw

ontsnapping werd gegegeld.

Uw onwetendheid over uw beweerde ontsnapping reikte bovendien nog verder.

Zo is het niet geloofwaardig dat u helemaal niets bleek te weten over de gevolgen die deze ontsnapping

teweeg zou hebben gebracht. U wist niet of er over uw ontsnapping al dan niet berichten waren

verschenen in de media.

U zei dat u na uw ontsnapping binnenshuis zat en dat u geen media kon raadplegen (CGVS, p. 18).

Deze uitleg is niet afdoende.

Indien u werkelijk nog twee maanden in het land zou hebben verbleven en indien u toen regelmatig

contact had met Ar. kan redelijkerwijs van u worden verwacht dat u op de hoogte zou zijn van het feit of

er al dan niet iets in het nieuws verscheen over uw ontsnapping.

Het evenmin geloofwaardig dat u niet bleek te weten of er iemand verantwoordelijk werd gehouden voor

uw ontsnapping uit de gevangenis. U vermoedde van wel, maar u wist het eigenlijk niet zeker (CGVS, p.

18-19).

Opmerkelijk is ook dat u de naam van het dorp waar u na uw vrijlating gedurende ongeveer twee maand

onafgebroken zou hebben verbleven niet zou kennen (CGVS, p. 8, 20). Ook dit is, gelet op het feit dat u

er langdurig verbleef en Ar. regelmatig langskwam, niet aannemelijk.

U wist verder ook niet of Ar. na uw vertrek uit het land eventueel problemen had gekregen.

U zei dat u hem vanuit België vergeefs hebt proberen contacteren via het internet en dat u ook hebt

proberen telefoneren, maar zijn telefoonnummer zou zijn veranderd (CGVS, p. 19).

Toen uw vrouw werd gevraagd op welke manier u uw vriend had proberen contacteren, zei ze dat

u enkel een brief naar hem had gestuurd. Zij had geen idee of u nog op een andere manier contact

had proberen leggen met Ar. (CGVS vrouw, p. 11).

Ook dit is niet geloofwaardig. Indien u werkelijk zo ongerust zou zijn over het lot van uw beste vriend en

indien u hem op diverse manier vanuit België hebt proberen contacteren, dan kan worden verwacht dat

uw vrouw hiervan op de hoogte is.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat uw verklaringen over uw reisroute vanuit Rusland naar

België niet geloofwaardig zijn.

U verklaarde dat u met een minibus vanuit Moskou naar België bent gereisd. U weet niet door welke

landen u reisde. U hebt geen grenscontroles opgemerkt, gezien u de hele tijd hebt geslapen. U en uw

vrouw hadden geen eigen paspoorten. U weet niet of de smokkelaar eventueel valse documenten voor

jullie had voorzien (CGVS, p. 11-12; CGVS vrouw, p. 7).

Dit is niet geloofwaardig.

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt dat er bij binnenkomst van

de Schengenzone strenge en individuele grenscontroles zijn.

Gezien u bij dergelijke controles vragen zou kunnen krijgen over uw identiteit en uw reisbestemming is

het niet geloofwaardig dat u niet zou weten of er documenten werden gebruikt en welke documenten er

dan zouden zijn gebruikt tijdens uw reis van Rusland naar België (eigen paspoort of ander paspoort,

eigen identiteit of valse identiteit, type visum, land van uitgifte visum, …).

Aldus ontstaat het vermoeden dat u uw paspoort achterhoudt om bepaalde aspecten van uw reisroute

(zoals het moment van vertrek uit Oezbekistan, de omstandigheden van het vertrek, de eventuele

gebruikte visums, het moment van aankomst in België, …) te verbergen.

Bovendien doet deze vaststelling afbreuk aan de algemene geloofwaardigheid van uw verklaringen.

De documenten die u voorlegde, kunnen de geloofwaardigheid van uw verklaringen niet herstellen.

Het kopie van uw Oezbeeks paspoort, uw geboorteakte en uw diploma bevatten louter

identiteitsgegevens, die in deze beslissing niet in vraag worden gesteld, en voegen niets toe aan uw

asielrelaas.

Op basis van bovenstaande vaststellingen oordeelt het Commissariaat-generaal dat er geen geloof

kan worden gehecht aan de feiten waarop u zich beroept om een vrees voor vervolging, zoals bepaald

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

de definitie van de subsidiaire bescherming, aan te tonen.
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Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat er in hoofde van uw vrouw, E. Z. (O.V. 6.568.417),

eveneens een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus werd genomen.”

1.2.1. Blijkens de bestreden beslissing inzake verzoekster, Z. E., luidt het asielrelaas als volgt:

U bent een Oezbeeks staatsburger van Russische origine en van orthodox-christelijke overtuiging.

U woonde samen met uw man, A. Z. (O.V. 6.568.417), en jullie kind in de stad Tashkent.

Op 28 april 2008 deed de nationale veiligheidsdienst een inval in uw huis. De computer van uw man

en zijn documenten werden meegenomen. U vernam dat uw man diezelfde dag op zijn werk

was gearresteerd. Uw man werd verdacht van banden met de verboden islamitische organisatie ‘Hizb-

ut Tahrir’. In februari 2008 had uw man, die werkte als drukker, een serie pamfletten gedrukt voor

een kennis. Deze pamfletten bevatten blijkbaar een boodschap van deze organisatie. Na een kort

verblijf bij de veiligheidsdienst werd uw man naar de gevangenis in Kibrai overgeplaatst. Hij zou daar de

volgende anderhalf jaar in voorarrest blijven. U probeerde uw man in de gevangenis te bezoeken, maar

dit werd echter geweigerd.

Na de arrestatie van uw man nam u contact op met Ar. B., de beste vriend van uw man. Ar. was een

rijke zakenman over veel contacten beschikte. In november 2009 vernam u dat hij uw man had helpen

ontsnappen uit de gevangenis en dat uw man ergens ondergedoken leefde. U dook zelf ook onder en

leefde twee maanden in een appartement van Ar. in Tashkent in afwachting van uw vertrek.

Op 24 januari 2010 reisde u met de trein naar Moskou, waar u werd herenigd met uw man die vanaf

zijn onderduikadres illegaal naar Moskou was gereisd. Op 27 januari 2010 vertrokken jullie met een

minibus vanuit Moskou naar België. Jullie hadden geen eigen reispaspoorten. U weet niet door welke

landen jullie reisden. U hebt niets gemerkt van eventuele grenscontroles.

Op 29 januari 2010 kwamen jullie aan in België, waar jullie dezelfde dag asiel vroegen.”

Verzoekster betwist deze beschrijving niet.

1.2.2. De motivering van de bestreden beslissing inzake verzoekster, Z. E., luidt als volgt:

U baseert uw asielaanvraag op dezelfde motieven als uw man, A. Z. (O.V. 6.568.417).

In het kader van de door hem ingediende asielaanvraag heeft het Commissariaat-generaal beslist tot

weigering van de toekenning van de vluchtelingenstatus en de status van subsidiaire bescherming

omdat uw asielrelaas van uw man niet geloofwaardig bleek.

Bijgevolg kan ook wat u betreft niet besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees in de zin

van de Conventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van de

definitie van subsidiaire bescherming.

De beslissing van uw man, die deels is gebaseerd op uw verklaringen, werd als volgt gemotiveerd:

"U vreest dat u zult worden opgepakt en veroordeeld door de Oezbeekse autoriteiten. U zou

worden verdacht van samenwerking met de verboden islamitische organisatie Hiz-ut Tahrir.

Het Commissariaat-generaal kan echter geen geloof hechten aan uw asielrelaas.

Ten eerste legden u en uw vrouw ongeloofwaardige verklaringen af over twee personen die

een sleutelrol spelen in uw asielrelaas. Wat betreft uw vroegere klasgenoot, B. A., moet worden

opgemerkt dat uw vrouw niet bleek te weten wat uw precieze relatie tot deze A. was. Zij scheen te

twijfelen of deze persoon een vroegere klasgenoot van u was, dan wel een persoon die u van ergens

anders kende. Uw vrouw bleek ook de voornaam van deze persoon niet te kennen (CGVS vrouw, p. 11,

12). Dit lijkt weinig aannemelijk. Indien u effectief vanaf het derde tot het elfde leerjaar samen met deze

persoon in de klas zou hebben gezeten en indien deze persoon later werkelijk aan de basis lag van al

jullie problemen (CGVS, p. 12-13), dan kan redelijkerwijs worden verwacht dat uw vrouw meer over

deze man zou weten. Verder is het zeeropmerkelijk dat u zelf helemaal niets kon vertellen over het

verdere lot van deze persoon. Hoewel u de bewuste pamfletten die aan de basis lagen van uw arrestatie

door de ordediensten had gedrukt op vraag van A., bleek u niet te weten wat er toen met deze persoon

zou zijn gebeurd. U wist bijvoorbeeld niet of hij ook door de veiligheidsdienst was gearresteerd; u zei dat

u dit enkel maar kon vermoeden (CGVS, p. 13, 19). U wist ook niet of zijn familie eventueel problemen

had gekend. U wist evenmin of er eventueel nog andere personen waren die in deze zaak problemen

hadden gekregen (CGVS, p. 19-20). Het lijkt echter weinig aannemelijk dat u zo weinig zou kunnen

vertellen over wat er met deze A. zou zijn gebeurd. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u een

belangrijke bron van informatie had. U vertelde dat uw beste vriend, AR. B., zich gedurende anderhalf

jaar met uw zaak heeft beziggehouden. Ar. was een belangrijk zakenman die contacten had bij de politie

en de MVD (Ministerie van Binnenlandse Zaken). Uiteindelijk zou hij ook uw ontsnapping uit de

gevangenis hebben kunnen regelen (CGVS, p. 9, 18). Indien deze persoon werkelijk zoveel
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inspanningen zou hebben gedaan voor om u te helpen en indien hij vanuit zijn positie over de

mogelijkheid beschikte om uw vrijlating uit de gevangenis te bewerkstelligen, dan kan redelijkerwijs

worden verwacht dat u via hem toch enige elementaire informatie over uw zaak – zoals het lot van A. en

eventuele andere betrokken – zou hebben vernomen.

Aansluitend moet worden opgemerkt dat de verklaringen van uw vrouw over deze Ar. niet geloofwaardig

bleken. Zo vertelde u dat Ar. was getrouwd en dat hij één dochter had (CGVS, p. 18). Toen uw vrouw

werd gevraagd naar de familiale situatie van deze persoon – die u al sinds uw vijfde levensjaar kent en

die sindsdien uw beste vriend zou zijn – vertelde zij echter dat hij niet getrouwd zou zijn en dat hij naar

haar weten ook geen kinderen zou hebben. Hoewel zij vertelde dat deze Ar. een zakenman is en

eigenaar is van een transportbedrijf, bleek zij de naam van zijn bedrijf ook niet te kennen (CGVS vrouw,

p. 9). Toen uw vrouw werd geconfronteerd met uw verklaringen over de familiale situatie van Ar.,

verklaarde zij dat zij hiervan niet op de hoogte was (CGVS vrouw, p. 10). Dit is absoluut niet

geloofwaardig. Indien deze persoon werkelijk sinds uw kinderjaren uw beste vriend is, indien deze

persoon uw vrouw zou hebben bijgestaan tijdens uw anderhalf jaar durende opsluiting, indien deze

persoon u hielp ontsnappen uit de gevangenis en hielp onderduiken, indien deze persoon ook uw vrouw

hielp onderduiken en indien hij jullie beiden hielp om het land te ontvluchten, dan kan redelijkerwijs

worden verwacht dat uw vrouw toch enkele elementaire dingen zou kunnen vertellen over het

persoonlijke leven van deze Ar.. De vaststelling dat u en uw vrouw ongeloofwaardige verklaringen

afleggen over deze twee personen, die beiden een cruciale rol spelen in uw asielrelaas, doet afbreuk

aan de geloofwaardigheid van jullie verklaringen.

Ten tweede legden u en uw vrouw tegenstrijdige verklaringen af over de inspanningen die zij

zou hebben geleverd om u te helpen tijdens uw opsluiting in de gevangenis. U vertelde dat uw vrouw na

uw arrestatie in april 2008 pogingen had gedaan om een advocaat te zoeken die u zou willen

verdedigen. U zei dat zij echter geen advocaat had kunnen vinden die uw zaak wilde aannemen. U wist

niet precies hoe veel advocaten uw vrouw had gecontacteerd, maar het waren er volgens uw

verklaringen ‘toch enkelen’. In de gevangenis werd u wel bijgestaan door een pro-deo advocaat (CGVS,

p. 15). Uw vrouw vertelde echter een ander verhaal. Zij beweerde dat zij aanvankelijk wel van plan was

geweest om een advocaat te zoeken, maar dat zij dit uiteindelijk toch niet had gedaan. Zij zou hiervan

hebben afgezien toen Ar. haar zou hebben verteld dat dit toch nutteloos zou zijn. Uw vrouw verklaarde

dat ze zou zelf nooit naar een advocaat is gestapt. Zij was ook niet op de hoogte of Ar. zelf nog met één

of meerdere advocaten zou hebben gesproken. Zij was ook niet op de hoogte van het feit dat u in

de gevangenis een pro-deo advocaat zou hebben gehad (CGVS vrouw, p. 9). Deze verklaringen

zijn natuurlijk niet verenigbaar. Toen uw vrouw werd geconfronteerd met uw verklaringen, antwoordde

zij dat ze niet wist welke stappen Ar. eventueel nog had ondernomen (CGVS vrouw, p. 13). Deze uitleg

is niet afdoende. Dit verklaart immers niet waarom u zegt dat uw vrouw tevergeefs verschillende

advocaten heeft proberen contacteren, terwijl uw vrouw beweert dat zij dit niet heeft gedaan. Vervolgens

legden jullie ook tegenstrijdige verklaringen af over de bezoeken die uw vrouw zou hebben gebracht aan

de gevangenis. U verklaarde dat uw vrouw meermaals zou hebben geprobeerd om u te bezoeken in

de gevangenis. U zei dat zij dit vaak probeerde, ‘misschien maandelijks of wekelijks’, maar steeds

zonder succes (CGVS, p. 16). Uw vrouw verklaarde daarentegen dat zij slechts eenmaal zou

hebben geprobeerd om u te bezoeken, namelijk kort na uw arrestatie in april 2008. Dit lukte echter niet.

Na deze ene keer zou zij dit niet meer hebben geprobeerd. Ar. zou haar dit ook uitdrukkelijk

hebben afgeraden (CGVS vrouw, p. 8). Toen uw vrouw met deze tegenstrijdigheid werd geconfronteerd,

bleef zij bij haar verklaringen (CGVS vrouw, p. 12). Dit is absoluut niet geloofwaardig. Er kan immers

worden verwacht dat jullie eensluidende verklaringen afleggen over hoe vaak uw vrouw zou hebben

geprobeerd om u te bezoeken in de anderhalf jaar dat u in de gevangenis zou hebben gezeten.

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen de geloofwaardigheid van uw asielrelaas nog verder.

Ten derde legde u vage en tegenstrijdige verklaringen af over uw ontsnapping uit de gevangenis

en mogelijke gevolgen hiervan. Zo moet worden opgemerkt dat u niet kon vertellen wanneer u precies

zou zijn ontsnapt. U situeerde deze gebeurtenis eind november 2009. Het is heel opmerkelijk en

weinig geloofwaardig dat u dit uiterst belangrijk incident niet nauwkeuriger kon plaatsen in de tijd

(CGVS, p. 20), temeer u bij andere belangrijke gebeurtenissen, zoals het moment van uw ontvoering,

het moment van uw vertrek uit Kazachstan, het moment van wederzien met uw vrouw, of het moment

van aankomst in België wel heel exact kon dateren (CGVS, p. 5, 8, 10; DVZ vragenlijst, nr. 34). Voorts is

het opmerkelijk dat u helemaal niets kon vertellen over hoe Ar. uw vrijlating had bewerkstelligd. U zei dat

hij dat waarschijnlijk had gedaan via ‘zijn kanalen, zijn contacten’, maar u kon niet vertellen welke

contacten dit zouden zijn geweest. U verklaarde dat Ar. dit uit voorzorg niet had willen zeggen tegen u

(CGVS, p. 17-18). Het Commissariaat-generaal meent dat hoewel het begrijpelijk zou kunnen zijn dat u

niet alle details kent, er toch kan verwacht worden dat u hier iets over zou kunnen vertellen over de

manier waarop uw ontsnapping werd gegegeld. Uw onwetendheid over uw beweerde ontsnapping

reikte bovendien nog verder. Zo is het niet geloofwaardig dat u helemaal niets bleek te weten over de
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gevolgen die deze ontsnapping teweeg zou hebben gebracht. U wist niet of er over uw ontsnapping al

dan niet berichten waren verschenen in de media. U zei dat u na uw ontsnapping binnenshuis zat en dat

u geen media kon raadplegen (CGVS, p. 18). Deze uitleg is niet afdoende. Indien u werkelijk nog twee

maanden in het land zou hebben verbleven en indien u toen regelmatig contact had met Ar. kan

redelijkerwijs van u worden verwacht dat u op de hoogte zou zijn van het feit of er al dan niet iets in het

nieuws verscheen over uw ontsnapping. Het evenmin geloofwaardig dat u niet bleek te weten of er

iemand verantwoordelijk werd gehouden voor uw ontsnapping uit de gevangenis. U vermoedde van wel,

maar u wist het eigenlijk niet zeker (CGVS, p. 18-19). Opmerkelijk is ook dat u de naam van het dorp

waar u na uw vrijlating gedurende ongeveer twee maand onafgebroken zou hebben verbleven niet zou

kennen (CGVS, p. 8, 20). Ook dit is, gelet op het feit dat u er langdurig verbleef en Ar.

regelmatig langskwam, niet aannemelijk. U wist verder ook niet of Ar. na uw vertrek uit het land

eventueel problemen had gekregen. U zei dat u hem vanuit België vergeefs hebt proberen contacteren

via het internet en dat u ook hebt proberen telefoneren, maar zijn telefoonnummer zou zijn veranderd

(CGVS, p. 19). Toen uw vrouw werd gevraagd op welke manier u uw vriend had proberen contacteren,

zei ze dat u enkel een brief naar hem had gestuurd. Zij had geen idee of u nog op een andere manier

contact had proberen leggen met Ar. (CGVS vrouw, p. 11). Ook dit is niet geloofwaardig. Indien u

werkelijk zo ongerust zou zijn over het lot van uw beste vriend en indien u hem op diverse manier vanuit

België hebt proberen contacteren, dan kan worden verwacht dat uw vrouw hiervan op de hoogte is.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat uw verklaringen over uw reisroute vanuit Rusland naar

België niet geloofwaardig zijn. U verklaarde dat u met een minibus vanuit Moskou naar België bent

gereisd. U weet niet door welke landen u reisde. U hebt geen grenscontroles opgemerkt, gezien u de

hele tijd hebt geslapen. U en uw vrouw hadden geen eigen paspoorten. U weet niet of de smokkelaar

eventueel valse documenten voor jullie had voorzien (CGVS, p. 11-12; CGVS vrouw, p. 7). Dit is niet

geloofwaardig. Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt dat er bij

binnenkomst van de Schengenzone strenge en individuele grenscontroles zijn. Gezien u bij dergelijke

controles vragen zou kunnen krijgen over uw identiteit en uw reisbestemming is het niet geloofwaardig

dat u niet zou weten of er documenten werden gebruikt en welke documenten er dan zouden zijn

gebruikt tijdens uw reis van Rusland naar België (eigen paspoort of ander paspoort, eigen identiteit of

valse identiteit, type visum, land van uitgifte visum, …). Aldus ontstaat het vermoeden dat u uw paspoort

achterhoudt om bepaalde aspecten van uw reisroute (zoals het moment van vertrek uit Oezbekistan, de

omstandigheden van het vertrek, de eventuele gebruikte visums, het moment van aankomst in België,

…) te verbergen. Bovendien doet deze vaststelling afbreuk aan de algemene geloofwaardigheid van uw

verklaringen.

De documenten die u voorlegde, kunnen de geloofwaardigheid van uw verklaringen niet herstellen.

Het kopie van uw Oezbeeks paspoort, uw geboorteakte en uw diploma bevatten louter

identiteitsgegevens, die in deze beslissing niet in vraag worden gesteld, en voegen niets toe aan uw

asielrelaas.

Op basis van bovenstaande vaststellingen oordeelt het Commissariaat-generaal dat er geen geloof

kan worden gehecht aan de feiten waarop u zich beroept om een vrees voor vervolging, zoals bepaald

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

de definitie van de subsidiaire bescherming, aan te tonen."

1.3. De commissaris-generaal weigert van verzoekers de erkenning van de status van vluchteling en de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekers voeren in hun verzoekschrift van 25 oktober 2012 een schending aan van artikel 1 van

het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli

1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag) en van de artikelen 48/3,

48/5 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet).

Betreffende de verklaringen van verzoekster dat zij twijfelde of A. een vroegere klasgenoot van

verzoeker was, dan wel een persoon die verzoeker van ergens anders kende en zij ook de voornaam

van deze persoon niet kende, op basis waarvan de commissaris-generaal tot het besluit kwam dat van

verzoekster mag worden verwacht dat zij meer over die man zou weten, gezien verzoeker van zijn

derde tot elfde levensjaar samen met die persoon in de klas heeft gezeten en dat deze persoon aan de

basis lag van al hun problemen, menen verzoekers (zie het verzoekschrift, p. 4) “dat de bestreden

beslissing hieromtrent een puur subjectieve appreciatie geeft, gezien er rekening moet worden

gehouden met het feit dat de eiseres meneer A. nooit heeft gezien”. Ze wijzen er tevens op dat

verzoeker zijn vrouw nog niet kende toen hij met A. op school zat en dat verzoeker met deze laatste ook
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geen regelmatige contacten had na de beëindiging van zijn schoolloopbaan, dat deze ook geen vriend

was van de familie en dat verzoekster hem nooit heeft gezien.

Ze besluiten dat daarom van verzoekster niet kan worden geëist dat zij meer zou weten over een

persoon die zij zelfs nooit gezien heeft.

Zij menen (zie het verzoekschrift p. 4) “dat het enige dat de eiseres wordt geacht te weten het feit is dat

deze persoon aan de basis lag van al hun problemen, wat zijn familienaam was, dat het iemand is die

haar echtgenoot van vroeger kende; dat of de eiseres nu al dan niet wist of het een vroegere klasgenoot

was van de eiser daarbij helemaal niet relevant is en geen determinerende invloed heeft op haar

geloofwaardigheid”.

Volgens verzoekers is het onredelijk van de commissaris-generaal om dit van verzoekster te eisen en dit

een doorslaggevende rol te laten spelen in de beoordeling van haar geloofwaardigheid.

Waar aan verzoeker ten laste werd gelegd dat hij niets kon vertellen over het verdere lot van deze

persoon sinds hij Oezbekistan heeft verlaten, dat hij niet wist of deze door de veiligheidsdiensten werd

gearresteerd maar dit louter vermoedde en ook niet wist of diens familie problemen heeft ondervonden,

noch of er andere personen in verband met die zaak problemen kregen, laten verzoekers gelden dat

ook deze beoordeling kennelijk onredelijk is, (zie het verzoekschrift p. 4) “gezien er voorbij wordt gegaan

aan het feit dat de eiser gedurende ongeveer anderhalf jaar opgesloten bleef en daardoor heel veel

schrift heeft om bijkomende informatie te proberen inwinnen”

Verzoekers stellen dat verzoeker geen contact meer heeft met A. hoewel hij geprobeerd heeft deze

telefonisch vanuit België te contacteren maar daar niet in geslaagd is.

Verzoekers menen (zie het verzoekschrift, p. 4-5) dat “het kennelijk onredelijk is van het CGVS om te

wijzen op het feit dat de eiser een belangrijke bron van informatie zou hebben, namelijk A., een

belangrijke zakenman die contacten heeft bij de politie en de NVD, die ook zijn ontsnapping uit de

gevangenis heeft kunnen regelen” en dat “de bestreden beslissingen helemaal voorbij gaan aan het feit

dat de eiser niet meer in staat is om contacten te onderhouden met deze persoon, gezien hij heeft

aangegeven tijdens zijn gehoor dat hij heeft geprobeerd om A. te contacteren, maar dat hij nier meer in

is geslaagd”

Volgens verzoekers gaan de bestreden beslissingen (zie het verzoekschrift p. 5) “op verkeerdelijke wijze

uit van een verkeerde veronderstelling, namelijk dat de eiser een belangrijke bron van informatie zou

hebben, wat niet overeenstemt met de werkelijkheid”

Verzoekers stellen dat aldus een belangrijke bron van informatie is weggevallen (zie het verzoekschrift,

p. 5) “maar dat de eiser gaat proberen bijkomende informatie te verkrijgen via een vriendin van zijn

moeder die politieagente is geweest, maar nu op pensioen is”.

Ze voeren aan dat, gelet op het feit dat ze in de onmogelijkheid waren om Ar. nog telefonisch te

contacteren sinds ze in België zijn, van hen niet kan worden geëist dat ze op de hoogte zijn van het lot

van Ar. en A. of van eventuele andere personen die betrokken zijn bij de zaak.

Ze besluiten dat de bestreden beslissingen omtrent deze aspecten van hun asielrelaas niet op adequate

wijze zijn gemotiveerd, (zie het verzoekschrift, p. 5) “gezien de geloofwaardigheid van de eisers

helemaal niet wordt beïnvloed hierdoor”.

Waar de bestreden beslissingen vervolgens stellen dat de verklaringen van verzoekster over Ar. niet

geloofwaardig zijn aangezien verzoeker had verklaard dat Ar. getrouwd was en één dochter had, terwijl

verzoekster verklaarde dat hij niet getrouwd was en naar haar weten ook geen kinderen had, en tevens

de naam van het bedrijf van Ar. niet kende, wijzen verzoekers erop dat verzoeker niet werd

geconfronteerd met de verklaringen van verzoekster, (zie het verzoekschrift, p. 5) “want anders had hij

wel degelijk een uitleg hieromtrent kunnen geven” en voegen er aan toe (zie het verzoekschrift p. 5).

“dat het namelijk zo is dat Ar. wel degelijk getrouwd is geweest en één dochter heeft, maar het zo (is)

dat de eiseres nooit de echtgenote of het kind van Ar. heeft gezien; Dat Ar. in 2004 of 2005 is getrouwd

en na één jaar reeds feitelijk gescheiden leeft van zijn echtgenote; Dat zijn dochter bij zijn echtgenote is

gaan wonen en de eiseres heeft A. misschien één keer per jaar gezien en heeft dus nooit zijn

echtgenote en dochter gezien; Dat er bovendien geen regelmatige contacten zijn tussen de eiseres en

Ar., die wel de beste vriend was van de eiser, die wel degelijk alle nodige informatie over Ar. kon

verschaffen aan het CGVS; Dat gelet op het feit dat de eiseres geen regelmatige contacten had met Ar.

hetzelfde niet van haar kan worden geëist”.

Verzoekers wijzen erop dat verzoeker wél alle gevraagde informatie heeft kunnen geven en dat dit (zie

het verzoekschrift, p. 6). “hetgene (is) wat telt om de geloofwaardigheid te beoordelen”.

Verzoekers stellen dat verzoekster wel werd geconfronteerd met de verklaringen van verzoeker over de

familiale situatie van Ar. maar vinden dat (zie het verzoekschrift, p. 6). “eigenlijk de eiser ook

geconfronteerd (had) moeten worden met de verklaringen van de eiseres over de familiale situatie van

Ar., gezien in dat geval hij meer uitleg hierover kon geven, namelijk dat de eiseres helemaal geen
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regelmatige contacten had met Ar., in tegenstelling tot de eiser, wat verklaart dat zij geen weet had van

het feit dat Ar. getrouwd was en een dochter had, nu zij de echtgenote en dochter van Ar. nooit heeft

gezien”.

Verzoekers vinden het normaal dat verzoeker de familiale situatie van Ar. alsook de naam van zijn

transportbedrijf beter kent dan verzoekster en herhalen opnieuw dat Ar. de beste vriend van verzoeker

is, en niet van verzoekster die geen regelmatige contacten met hem onderhield.

Waar de bestreden beslissingen vermelden dat van verzoekster redelijkerwijze kan worden verwacht dat

zij enkele elementaire dingen zou kunnen vertellen over het persoonlijk leven van Ar., zijn verzoekers de

mening toegedaan dat verzoekster wel degelijk blijk heeft gegeven van elementaire kennis betreffende

deze persoon, (zie het verzoekschrift p. 6). “omdat zij duidelijk heeft aangegeven dat het de beste vriend

is van de eiser, wat deze persoon heeft gedaan voor de eiser volgend op de problemen die zij hebben

gekend en ook heeft zij aangegeven dat hij een transportbedrijf leidt en een zakenman is, met veel

connecties”.

De elementen die verzoekster heeft aangereikt, betreffen volgens verzoekers slechts de elementaire

kennis die van haar kan worden verwacht, gezien het feit dat zij geen regelmatige contacten onderhield

met die persoon, in tegenstelling tot haar echtgenoot.

Zij menen dat de commissaris-generaal (zie het verzoekschrift p. 6) “met deze motivatie, die wordt

aangehaald als hoofdmotivatie van de bestreden beslissingen tevergeefs probeert te zoeken naar

elementen in de verklaringen van de eisers die vreemd zouden overkomen, maar tevergeefs, omdat er

toch rekening moet worden gehouden met de verschillende aard van contacten die zij hadden met

respectievelijk A. en Ar”.

Volgens verzoekers blijkt nergens in de motivering van de bestreden beslissingen dat hiermee rekening

is gehouden, terwijl dit een belangrijk aspect is om de kennis te beoordelen die redelijkerwijze verwacht

kan worden betreffende deze personen.

Betreffende de tegenstrijdigheden over de inspanningen die verzoekster heeft geleverd tijdens de

opsluiting van verzoeker, herhalen verzoekers dat verzoeker verklaarde dat verzoekster na zijn

arrestatie in april 2008, pogingen had gedaan om een advocaat te zoeken maar dat zij geen advocaat

kon vinden die zijn zaak wou verdedigen, dat verzoeker aangaf niet precies te weten hoeveel advocaten

verzoekster had gecontacteerd maar dat het er “toch enkele” waren, dat verzoeker aangaf dat hij door

een pro-deo advocaat in de gevangenis werd bijgestaan, dat verzoekster daarentegen verklaarde dat zij

aanvankelijk wel van plan was om een advocaat te zoeken, maar zij dit uiteindelijk niet heeft gedaan

daar Ar. haar had verteld dat dit nutteloos zou zijn en dat verzoekster niet wist of Ar. de advocaten zou

hebben gesproken en ook niet op de hoogte was van het feit dat verzoeker in de gevangenis een pro-

deo advocaat heeft gehad.

Verzoekers stellen dat (zie het verzoekschrift p. 7) “opnieuw de bestreden beslissingen tevergeefs

proberen tegenstrijdigheden en ongeloofwaardige verklaringen te vinden, maar deze verklaringen van

de eisers perfect te verklaren (zijn) door het feit dat de eiser veronderstelde dat de eiseres heeft

geprobeerd om een advocaat te zoeken voor hem, omdat de eisers hem dit ook zo heeft gezegd” en dat

“opnieuw geen rekening wordt gehouden door het CGVS met het feit dat de eiser gedurende ongeveer

anderhalf jaar heeft vastgezeten, dat de eiseres hem niet heeft kunnen bezoeken en dat er dus geen

rechtstreeks visueel contact is geweest tussen hen gedurende anderhalf jaar, zodat de eiser enkel op

onrechtstreekse wijze informatie kreeg van de eiseres over wat zij heeft proberen te doen tijdens zijn

gevangenschap”.

Verzoekers vestigen er de aandacht op dat verzoeker het karakter van zijn echtgenote kende en (zie het

verzoekschrift p. 7) “heeft verondersteld dat de eisers geprobeerd heeft advocaten te bezoeken en te

vinden en ook verschillende keren heeft geprobeerd hem te bezoeken, gezien ze normaal gezien

vasthoudend is”.

Ook zou verzoekster aan verzoeker hebben gezegd dat zij geprobeerd heeft hem te bezoeken, zonder

echter duidelijk te maken hoeveel keer, waardoor (zie het verzoekschrift p. 7) “eiser dus heeft gemeend

te kunnen veronderstellen dat zij dit verschillende keren heeft geprobeerd, terwijl dit in realiteit dus niet

zo bleek te zijn, gezien de eiseres heeft kunnen aangeven op het CGVS dat zij één keer heeft

geprobeerd hem te bezoeken en dat dit zonder succes is gebleven”.

Volgens verzoekers ligt eenzelfde misverstand aan de basis van de zogenaamde tegenstrijdige

verklaringen omtrent de pogingen om een advocaat te zoeken, omdat verzoeker opnieuw (zie het

verzoekschrift p. 7) “heeft veronderstelt dat de eiseres zal geprobeerd hebben om verschillende

advocaten te bezoeken om een advocaat te vinden voor hem, terwijl de eiseres dit in realiteit niet heeft

gedaan, omdat Ar. had gezegd dat dit nutteloos zou zijn”.

Verzoekers herhalen dat verzoeker opgesloten zat en er geen rechtstreekse visuele contacten zijn

geweest, zoals ze beiden hadden aangegeven, (zie het verzoekschrift, p. 7) “zodat dit zeker een invloed

heeft op de lichte nuanceverschillen in hun verklaringen omtrent deze gebeurtenissen en handelingen

die zij toen gebben gesteld”.
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Verzoekers zijn aldus van mening dat geen rekening werd gehouden met de afwezigheid van bezoeken

in de gevangenis, waardoor het niet abnormaal is dat dergelijke nuanceverschillen kunnen bestaan in

hun verklaringen en dit niet betekent dat hun verklaringen ongeloofwaardig zouden zijn.

Opnieuw stellen verzoekers vast dat enkel verzoekster werd geconfronteerd met de tegenstrijdigheid en

niet verzoeker, (zie het verzoekschrift, p. 7) “terwijl hij ook hiermee had moete worden geconfronteerd

om hem de gelegenheid te geven hier uitleg over te geven”. Zij voegen hieraan toe (zie het

verzoekschrift, p. 7) “dat het ook na de vrijlating van de eiser en bij hun komst naar België voor hen niet

zo zeer van belang was om te weten hoeveel keer de eisers heeft geprobeerd om hem te bezoeken en

hoeveel advocaten zij al dan niet zou hebben bezocht, omdat voor hen het belangrijkste was om te

weten dat de eiseres er niet in geslaagd is om hem te bezoeken en dat het geen zin had om een andere

advocaat te proberen contacteren”. Verzoekers benadrukken dat hun verklaringen in ieder geval

hieromtrent overeenstemmen, zodat hun verklaringen in hun ogen wel degelijk als geloofwaardig

moeten worden beschouwd.

Waar verzoeker in de bestreden beslissing ten laste wordt gelegd vage en tegenstrijdige verklaringen te

hebben afgelegd over zijn ontsnapping uit de gevangenis en de mogelijke gevolgen ervan, bijvoorbeeld

met betrekking tot de precieze datum, stellen verzoekers dat opnieuw geen rekening werd gehouden

met de zeer lange duur van de detentie van verzoeker (zie het verzoekschrift, p. 8) “die ongeveer

anderhalf jaar heeft vast gezeten en die bij een zo’n lange detentieperiode niet meer in staat was om de

precieze datum te herinneren waarop hij was ontsnapt”.

Ze laten bovendien gelden dat (zie het verzoekschrift, p. 8) “de eiser zelf zijn ontsnapping niet had

gepland en hij werd verrast door het feit dat zijn beste vriend Ar. ineens zijn ontsnapping had geregeld,

terwijl de eiser meende dat hij werd weggebracht voor een gehoor” en dat “indien de eiser zou

betrokken geweest zijn bij de voorbereiding van zijn ontsnapping, hij hierop zou hebben geanticipeerd

en beter de precieze datum van zijn ontsnapping zou hebben onthouden, maar door het feit dat deze

ontsnapping op onverwachte wijze werd georganiseerd door zijn beste vriend, heeft de eiser hierop niet

kunnen anticiperen en wist hij dus helemaal niet op voorhand op welke precieze datum hij zou kunnen

ontsnappen” .

Verzoekers stellen dat verzoeker na zijn ontsnapping terug in de normale, bewoonde wereld

terechtkwam (zie het verzoekschrift, p. 8) “waarbij hij opnieuw zelf op actieve wijze werd betrokken bij

de verdere planning van zijn verblijf en zijn vlucht, zodat hij op dat moment terug weer deel nam aan

deze plannen en ook in staat was om precieze data te geven” waardoor verzoekers het niet abnormaal

vinden dat verzoeker niet in staat is om de precieze datum van zijn ontsnapping te geven.

Verzoekers erkennen dat verzoeker niet echt iets kon vertellen over hoe zijn vrijlating werd

georganiseerd door Ar. en enkel kon zeggen dat Ar. dit geregeld zal hebben via zijn contacten.

Verzoekers benadrukken dat verzoeker duidelijk heeft aangegeven dat Ar. dit niet heeft willen uitleggen,

gezien het risico dat dit voor Ar. meebrengt omdat hij een ontsnapping heeft geregeld die illegaal is.

Verzoekers vinden het normaal en begrijpelijk dat Ar. niet in detail heeft willen treden, zodat dit volgens

hen niet als negatief element kan worden weerhouden voor de geloofwaardigheid van verzoeker.

Tegen de vaststelling dat verzoeker niets bleek te weten over de gevolgen van zijn ontsnapping of over

de berichtgeving ervan in de media (zie het verzoekschrift, p. 8) “omdat hij na zijn ontsnapping

binnenshuis zat en geen media kon raadplegen” .

Verzoekers herhalen dat verzoeker inderdaad geen media heeft kunnen raadplegen gedurende de tijd

dat hij ondergedoken zat vóór hij zijn land ontvluchtte, zodat hij niet heeft kunnen nagaan of er iets in de

media verschenen was.

Verzoekers halen tevens aan (zie het verzoekschrift, p. 9) “dat de eiser niet wist of dit zo van belang

was om dit te kunnen aangeven aan het CGVS, maar nadat de negatieve beslissingen werden

genomen door het CGVS hij zich bevraagd (heeft) en hij in het bezit (is) gekomen van een krantenartikel

van 2009, waarin wordt aangeklaagd dat verschillende verdachten van terroristische activiteiten of

mensen die worden verdacht van hulp aan een terroristische organisatie, ontsnapt zijn uit de

gevangenis van Tashkent, waarschijnlijk door hulp van corrupte ambtenaren (stuk 6)”.

Verzoekers stellen dat verzoeker deze informatie heeft gevraagd aan een vriendin van zijn moeder, die

gepensioneerd politieagente is, en die hen bepaalde nieuwe elementen heeft kunnen opsturen, met

name een protocol betreffende zijn detentie van 12 april 2008, een aanhoudingsbevel dat werd

verspreid en afgeleverd op 11 april 2008, evenals een krantenartikel van 2009 dat onder andere de

naam van verzoeker vermeldt als één van de gevangenen die is ontsnapt uit de gevangenis van

Tashkent.

Deze documenten zijn, volgens verzoekers bewijskrachtig en bewijzen de realiteit van de aanhouding,

de detentie en de ontsnapping van verzoeker uit de gevangenis van Tashkent.

Verzoekers benadrukken dat het om nieuwe belangrijke bewijselementen gaat die verzoeker heeft

bekomen nadat de bestreden beslissingen waren genomen en die de verschillende aspecten van het

asielrelaas bewijzen, zodat deze zeker in overweging moeten worden genomen.
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Verzoekers stellen dat verzoeker geen weet had van het feit dat er berichten in de media waren

verschenen omtrent zijn ontsnapping, maar dat hij nu dus wel bewijs kan voorleggen van de

berichtgeving in de media over zijn ontsnapping, alsook die van andere gevangenen uit de gevangenis

van Tashkent.

Verzoekers herhalen dat verzoeker nog geen contact kon opnemen met zijn vriend Ar. en hij dus niet

weet of er iemand verantwoordelijk werd gehouden voor zijn ontsnapping uit de gevangenis.

Verzoekers erkennen dat verzoeker de naam van het dorp waar hij is ondergedoken niet kent, maar

menen dat (zie het verzoekschrift, p. 9) “dit niet kan worden beschouwd als een ernstige onwetendheid

die zijn geloofwaardigheid zou onderuit halen”.

Betreffende de verklaring van verzoekster dat verzoeker Ar. enkel via brief probeerde te bereiken, terwijl

verzoeker verklaarde dat hij via de telefoon en het internet had geprobeerd, vestigen verzoekers er de

aandacht op dat verzoekster duidelijk heeft gezegd dat zij niet wist of verzoeker nog op een andere

manier Ar. heeft proberen te contacteren.

Ze menen dat er geen tegenstrijdigheden zijn, maar dat verzoekster alleen niet wist of verzoeker nog op

andere manieren dan per brief heeft geprobeerd Ar. te contacteren, wat volgens hen geen element is

dat de geloofwaardigheid aantast.

Verzoekers stellen dat (zie het verzoekschrift, p. 9) “de motivering van de bestreden beslissingen niet op

voldoende wijze aantonen dat de verklaringen van de eisers ongeloofwaardig zouden zijn, temeer nu de

eisers nieuwe documenten naar voren brengen die aantonen dat de eiser werd gearresteerd en

aangehouden en ook dat hij is ontsnapt uit de gevangenis van Tashkent, zoals het krantenartikel

bevestigt.”

Ze wijzen erop dat verzoeker de nieuwe documenten, in het bijzonder het krantenartikel, niet eerder

heeft kunnen bekomen omdat (zie het verzoekschrift, p. 9) “hij niet wist dat een dergelijk element zo

belangrijk zou zijn voor het CVGS”.

Verzoekers herhalen dat verzoeker op het Commissariaat-generaal heeft aangegeven dat hij

verschillende pogingen heeft gedaan om Ar. te bereiken om meer informatie en eventuele bewijsstukken

te verkrijgen, maar dat hij daar niet in geslaagd is omdat hij geen gehoor kreeg toen hij Ar. telefonisch

trachtte te bereiken.

Ze menen dat (zie het verzoekschrift, p. 10) “de eiser wel degelijk pogingen heeft gedaan om

bewijsstukken te verkrijgen, maar hier niet is in geslaagd via Ar., zodat hij nadat hij kennis nam van de

negatieve bestreden beslissingen, heeft geprobeerd om via een ander kanaal informatie te krijgen,

namelijk via een vriendin van zijn moeder, die gepensioneerde politieagente is, die aan meer informatie

en de nieuwe documenten is gekomen”.

Verzoekers benadrukken dat verzoeker veel risico’s neemt, alsook de personen die nog in Oezbekistan

verblijven en die verzoekers hebben geholpen met het verkrijgen van de nieuwe documenten; indien de

Oezbeekse autoriteiten dit te weten zouden komen, riskeren ze zware straffen en vervolgingen omwille

van de officiële verdenkingen tegen verzoeker.

Volgens verzoekers moeten de nieuwe stukken dus in aanmerking worden genomen gezien het

belangrijke bewijselementen betreffen aangaande kernaspecten van hun asielrelaas.

Het feit dat ze het bewijs aanbrengen van het feit dat verzoeker werd aangehouden en beschuldigd van

hulp aan de productie en distributie van pamfletten van terroristische aard en lid te zijn van de

Islamitische organisatie “Hizb-ut Tahrir”, bewijst volgens verzoekers -“ook al zou er nog twijfel blijven

bestaan omtrent bepaalde aspecten van hun relaas” (zie het verzoekschrift, p. 10)- dat verzoeker

vervolgingen riskeert en onmenselijke en vernederende behandelingen dreigt te ondergaan in strijd met

artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele

Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955

(hierna: EVRM) zodat de vluchtelingenstatus moet worden erkend of minstens de vluchtelingenstatus

moet worden toegekend.

Bij terugkeer naar Oezbekistan riskeert verzoeker dat hij opnieuw wordt aangehouden en onderworpen

aan onmenselijke detentieomstandigheden. Verzoekers verwijzen hierbij naar een verslag van het “US

Department of State” van 24 mei 2012 waarin wordt bevestigd dat er frequent sprake is van foltering, dat

de omstandigheden in de gevangenissen soms levensbedreigend zijn omwille van overbevolking,

gebrek aan voedsel en medicijnen en dat er seksueel misbruik voorkomt.

Ze wijzen erop dat in het verslag zelfs melding wordt gemaakt van dodelijke slachtoffers in de

gevangenis, waarbij wordt gepreciseerd dat deze doden meestal in verband worden gebracht met

religieus extremisme -wat ook het geval zou zijn voor verzoeker- en waarbij werd gemeld dat de

lichamen soms tekenen vertoonden van slagen of andere mishandelingen.

Het rapport bevestigt ook dat ondanks het feit dat onwillekeurige detentie of aanhouding verboden is, de

overheden toch verder dergelijke praktijken blijven toepassen, zeker in het geval van verdenkingen van

activiteiten en lidmaatschap van verboden religieuze groepen.
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Op basis van de nieuwe stukken en het laatste rapport van de “US Department of State”, ligt er volgens

verzoekers voldoende objectief bewijs voor dat de eiser in geval van terugkeer naar Oezbekistan,

opnieuw zal worden aangehouden en zal worden onderworpen aan onmenselijke en vernederende

behandelingen, namelijk willekeurige aanhouding, detentie en omstandigheden die moeten worden

beschouwd als in strijd met artikel 3 EVRM.

Ze menen tevens dat er voldoende objectieve elementen voorliggen die wijzen op een risico op

vervolging of reële schade in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet en dat een

doorslaggevend gewicht moet worden toegekend aan de objectieve gegevens, (zie het verzoekschrift

p. 11) “ondanks het bestaan van bepaalde twijfel omtrent de verklaringen van de betrokkenen” .

De hoofdvraag die volgens verzoekers moet worden gesteld is of er nood is aan bescherming en of dit

op voldoende objectieve wijze kan worden vastgesteld, ondanks bepaalde twijfel die zou blijven omtrent

gedane verklaringen.

Verzoekers menen dat de objectieve risico’s op vervolging of het ondergaan van reële schade

voldoende zijn aangetoond met de reeds aangehaalde elementen en vinden dat daarom de

vluchtelingenstatus moet worden erkend of de subsidiaire beschermingsstatus moet worden toegekend,

omwille van de beschuldigingen tegen verzoeker en omwille van zijn vermeende politieke en religieuze

activiteiten en opinies.

Aangaande de reisroute die door de commissaris-generaal ongeloofwaardig werd bevonden, stellen

verzoekers dat de bestreden beslissingen ten onrechte het vermoeden uiten dat verzoekers hun

paspoorten zouden achterhouden om bepaalde aspecten van hun reisroute te verbergen gezien

verzoekers beroep hebben gedaan op een smokkelaar die hen duidelijk maakte dat alles was geregeld

en ze zich geen verdere vragen moesten stellen.

Volgens hen is het algemeen geweten dat er vele vluchtelingen hun land van herkomst verlaten met de

hulp van mensensmokkelaars die mensen op illegale wijze West-Europa weten binnen te krijgen,

zonder dat ze worden onderworpen aan grenscontroles; ook is het een algemeen bekend feit dat

corruptie er nog bestaat, waardoor mensensmokkelaars er in slagen personen illegaal de grens te laten

oversteken, en dat de theorie van individuele en strenge grenscontroles in de praktijk niet altijd wordt

nageleefd.

Verzoekers stellen dat ze de reisdocumenten die door de smokkelaar werden gebruikt, zelf nooit

hebben gezien en enkel kunnen vermoeden dat de smokkelaar misschien kennissen had of betaald

heeft voor een vlotte grensovergang.

Ze wijzen erop dat zij hun Oezbeekse paspoorten hebben getoond op het Commissariaat-generaal en

ze dus geen identiteits- of reisdocumenten achterhouden, dat het geldig Oezbeeks paspoort van

verzoeker nog in de gevangenis van Tashkent ligt omdat dit werd ingehouden door de autoriteiten, dat

verzoeker zijn geboorteakte en diploma, zijnde documenten die hij nog in zijn bezit had, heeft

voorgelegd, dat verzoekers niet kan worden verweten dat ze documenten of informatie zouden

achterhouden en dat op basis van hun verklaringen over hun reisroute (zie het verzoekschrift p. 12) “niet

kan worden besloten tot de geloofwaardigheid van hun verklaring, gelet op het feit dat dit om

verklaringen gaan van ondergeschikt belang die niet de kernaspecten van hun asielrelaas betreffen en

dat er dus een groter en meer doorslaggevend belang moet worden gegeven aan de verklaringen

omtrent kernaspecten van hun asielrelaas en wat betreft hun vrees om vervolgd te worden en reële

schade te ondergaan in geval van terugkeer naar hun land van herkomst, maar ook aan de

bewijselementen die zij hebben voorgelegd en die op objectieve wijze dit risico aantonen” .

Ze besluiten dat omwille van wat ze hiervoor hebben aangehaald, een gunstig gevolg moet worden

gegeven aan hun aanvraag om erkenning van de vluchtelingenstatus en de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoekers vragen in hoofdorde om de bestreden beslissingen te hervormen en van hen de

vluchtelingenstatus te erkennen, in ondergeschikte orde de bestreden beslissingen te hervormen en hen

het subsidiaire beschermingsstatuut toe te kennen. In nog ondergeschikte orde vragen zij de bestreden

beslissingen te vernietigen en het dossier terug te sturen naar de commissaris-generaal voor verder

onderzoek.

2.2. De Raad merkt vooreerst op dat aangezien verzoekster, Z. E., zich in het verzoekschrift louter

baseert op het asielrelaas van verzoeker, Z. A.., de Raad enkel ingaat op het relaas van deze laatste.

2.3. De Raad wijst er vooreerst op dat artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag geen directe werking

heeft binnen de Belgische rechtsorde zodat de aangevoerde schending ervan niet dienstig is.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM dient te worden opgemerkt dat,

daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1 van

de vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS
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24 juni 2008, nr. 184.647), artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b) van

voormelde wet van 15 december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico

op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing

voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu)

De Raad benadrukt dat de inroeping van de schending van de motiveringsplicht door verzoekster uiteen

valt in twee delen.

Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, is

voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven

van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te

verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15

februari 2007, nr. 167.852). Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden

beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.

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

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

moet worden onderzocht.

De materiële motiveringsplicht, i.e. de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

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

vluchtelingen en 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.

2.4. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet over

de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund.

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

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

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

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

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

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

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

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

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

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

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en

men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr.

186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.6. De commissaris-generaal kwam in de bestreden beslissing vooreerst tot de vaststelling dat

verzoekers ongeloofwaardige verklaringen aflegden met betrekking tot B. A. en Ar. B.

Verzoekers voeren aan dat de commissaris-generaal geen rekening heeft gehouden met het feit dat

verzoekster B. A. nog nooit heeft gezien. Gezien verzoeker, verzoekster nog niet kende toen hij met B.

A. op school zat, B. A. ook geen persoon was waarmee verzoeker regelmatig contacten onderhield en

geen vriend van de familie was, kan volgens verzoekers van verzoekster niet worden geëist dat zij meer

weet.
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Of verzoekster nu wist of B. A. al dan niet een klasgenoot was van verzoeker, doet volgens verzoekers

aldus geen afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoeksters; het is volgens hen dan ook kennelijk

onredelijk om dit element een doorslaggevende rol toe te dichten in de beoordeling van haar

geloofwaardigheid.

Wat betreft de informatie die verzoeker bij Ar. B. had kunnen inwinnen over het lot van B. A., stelt

verzoeker dat wordt voorbijgegaan aan het feit dat hij anderhalf jaar opgesloten was en daardoor veel

schrik had om te proberen nieuwe informatie in te winnen. Bovendien zo stelt verzoeker, heeft hij

getracht Ar. telefonisch te bereiken, maar is hij daar niet in geslaagd, waardoor het in hoofde van de

commissaris-generaal onredelijk is om naar Ar. te verwijzen als mogelijke informatiebron.

De Raad stelt vast dat verzoeker tijdens zijn verhoor op 3 september 2012 op het Commissariaat-

generaal meermaals verklaarde dat B. A. een klasgenoot van hem was, van het 3e tot het 11e leerjaar

(zie het verhoorverslag, p. 12-13) terwijl verzoekster volgende verklaring aflegde (zie het

verhoorverslag, p. 11-12):

“Wie was die klant? Zijn klasgenoot of kennis.

Klasgenoot of kennis? Of klasgenoot of kennis. Ik weet het niet precies.

Had hij met die persoon in de klas gezeten? Ja of Neen? Ik weet het niet. Misschien een kennis. Ik

weet het niet.

Wie was die persoon? A. .. ofzo. Ik weet het niet meer. Mag ik gewoon niets zeggen?

(…)

Kunt u mij nog eens proberen vertellen die die klant van uw man was? A. ofzo. Ik weet het niet

meer. Ik kan het niet herinneren.

A. en hoe nog? Ik weet het niet meer. Een UBZ voornaam.”

De verklaringen van verzoekers dat verzoekster B. A. nooit heeft ontmoet, verzoeker nog niet kende op

het ogenblik dat hij met B. A. op school zat en dat verzoeker ook geen regelmatige contacten met die

persoon had, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat verzoekster onaannemelijk onwetend is over de

persoon B. A. waarvan verzoekers nochtans beweren dat hij aan de oorsprong van hun problemen ligt.

Van verzoekster kan redelijkerwijs worden verwacht dat zij met betrekking tot bepalende ervaringen in

haar leven, met name de arrestatie van haar man doordat deze pamfletten had gedrukt in opdracht van

B. A., in een later stadium nog een gedetailleerde en coherente beschrijving kan geven. Indien de

gebeurtenis zich werkelijk zou hebben voorgedaan, zou deze dermate in het geheugen van verzoekster

gegrift staan zodat zij in staat moest zijn om meer informatie te verschaffen over de persoon van B. A.,

minstens zijn naam had moeten kunnen vernoemen en had kunnen aangeven wat de relatie is tussen B.

A. en haar echtgenoot. Verzoekster slaagde hier niet in, waardoor de geloofwaardigheid van haar

verklaringen aangaande B. A., inderdaad op de helling komt te staan.

Wat betreft de vaststelling dat verzoeker niet wist wat er met B. A. gebeurd was, waartegen verzoekers

inbrengen dat verzoeker anderhalf jaar opgesloten was, schrik had gekregen om meer informatie

trachten te bekomen en er niet in slaagde om Ar. telefonisch te bereiken, is de Raad van oordeel dat

deze uitleg niet volstaat.

Door de enkele bewering dat verzoeker Ar. telefonisch niet kon bereiken, tonen verzoekers immers

geenszins dat ze ernstige inspanningen hebben geleverd om, via Ar. of andere kanalen, te achterhalen

wat er met B. A. en eventueel andere betrokken personen gebeurd zou zijn.

Gezien verzoekers net beweren dat verzoeker anderhalf jaar lang in de gevangenis heeft gezeten

omwille van pamfletten die hij voor B. A. had gedrukt en Ar. zich gedurende die tijd zou hebben

ontfermd over het lot van verzoekers, kan bovendien redelijkerwijs van hen verwacht worden dat ze zich

nog reeds vóór hun vertrek uit Oezbekistan zouden hebben geïnformeerd over het lot van B. A., temeer

daar Ar. Blijkbaar een belangrijke zakenman was met contacten bij de politie en het Ministerie van

Binnenlandse Zaken.

Deze handelswijze duidt op een gebrek aan interesse en doet aldus ernstige twijfels rijzen over de ernst

van de vrees voor vervolging.

Aansluitend merkte de commissaris-generaal op dat de verklaringen van verzoekster over Ar. eveneens

ongeloofwaardig waren.

Verzoekers stellen dat Ar. in 2004 of 2005 is getrouwd, maar dat hij na één jaar reeds feitelijk

gescheiden leefde van zijn echtgenote en zijn dochter bij haar woonde.

Verzoekers stellen tevens dat verzoekster de echtgenote en het kind van Ar. nooit heeft gezien en dat

zij bovendien geen regelmatige contacten had met Ar..

Ze voeren aan dat verzoeker met de tegenstrijdige verklaringen van verzoekster had moeten worden

geconfronteerd omdat hij hierover dan meer uitleg had kunnen geven. Ze menen overigens dat

verzoekster wel degelijk blijk heeft gegeven van enige kennis over Ar., omdat zij heeft aangegeven dat

Ar. de beste vriend van verzoeker is, een zakenman met een transportbedrijf en veel connecties en dat

zij kon vertellen wat Ar. heeft ondernomen naar aanleiding van hun problemen.
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Ze stellen dat de motivatie daaromtrent in de beslissing wordt aangehaald als hoofdmotivatie terwijl

rekening zou moeten worden gehouden met de verschillende aard van de contacten die verzoekers

hadden met A. en Ar..

De Raad is van oordeel dat indien verzoeker en Ar. werkelijk goede vrienden waren, indien Ar.

verzoekster zou hebben bijgestaan gedurende de opsluiting van verzoeker, indien hij verzoeker hielp

ontsnappen en onderduiken, alsook verzoekster hielp onderduiken en hen ten slotte ook hielp het land

te ontvluchten, van verzoekster kan redelijkerwijs worden verwacht dat zij toch enkele elementaire feiten

over het persoonlijke leven van Ar. kan vertellen.

Wat betreft de bijstand van Ar. aan verzoekster gedurende de opsluiting van verzoeker, merkt de Raad

op dat beide verzoekers verklaarden dat verzoekster met Ar. contact opnam nadat verzoeker in de

gevangenis belandde (zie het verhoorverslag verzoeker, p. 16; zie het verhoorverslag verzoekster, p. 8),

dat Ar. verzoekster geruststelde dat verzoeker nog leefde (zie het verhoorverslag verzoeker, p. 17; zie

het verhoorverslag verzoekster, p. 8) dat Ar. verzoekster inlichtte over de ontsnapping (zie het

verhoorverslag verzoeker, p. 10, zie het verhoorverslag verzoekster, p. 10), dat verzoekster vanaf het

moment van de ontsnapping door Ar. naar een ander appartement werd ondergebracht (zie het

verhoorverslag verzoeker, p. 10; zie het verhoorverslag verzoekster, p. 5). Bovendien verklaarde

verzoekster nog dat zij tijdens de periode waarin zij onderdook, Ar. nog zag (zie het verhoorverslag,

p. 6).

Gezien de contacten van verzoekster met Ar. gedurende de gevangenschap van verzoeker, kan van

verzoekster des te meer worden verwacht dat zij meer weet over Ar. dan de vaststelling dat hij een

goede vriend van verzoeker is, een transportbedrijf leidt en veel connecties heeft. De stelling dat zij de

echtgenote en het kind van Ar. nooit heeft ontmoet doet hieraan geen afbreuk.

Waar verzoekers stellen dat verzoeker op het Commissariaat-generaal had dienen te worden

geconfronteerd met de verklaringen van verzoekster, wijst de Raad erop dat de commissaris-generaal

niet verplicht is over te gaan tot dergelijke confrontatie. Een beslissing van de commissaris-generaal kan

gebaseerd zijn op elementen of tegenstrijdigheden waarmee de asielzoeker niet vooraf geconfronteerd

werd. Geen enkele rechtsregel of rechtsbeginsel schrijft voor dat de commissaris-generaal verzoeker

vooraf moet confronteren met dergelijke informatie. De procedure voor de commissaris-generaal is

immers geen jurisdictionele procedure maar een administratieve waarbij de rechten van verdediging niet

onverkort van toepassing zijn en er bijgevolg ook geen verplichting bestaat tot het houden van een

tegensprekelijk debat.

Wat betreft de bewering van verzoekers dat deze motivering de “hoofdmotivering” zou betreffen, merkt

de Raad op dat dit nergens uit de bestreden beslissingen blijkt. Bovendien heeft het geheel van de in de

bestreden beslissingen opgesomde motieven de commissaris-generaal doen besluiten van verzoekers

de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus te weigeren.

De argumentatie van verzoekers wordt verworpen. De Raad bevestigt dat de vaststelling dat beide

verzoekers ongeloofwaardige verklaringen afleggen over de twee personen die een cruciale rol spelen

in hun asielrelaas, afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van hun verklaringen.

De commissaris-generaal stelde ook vast dat verzoekers tegenstrijdige verklaringen aflegden over de

inspanningen die verzoekster al dan niet leverde tijdens de opsluiting van verzoeker in de gevangenis.

Verzoekers menen dat de tegenstrijdigheid kan worden verklaard door het feit dat verzoeker

veronderstelde dat verzoekster heeft geprobeerd voor hem een advocaat te zoeken voor hem (zie het

verzoekschrift, p. 7) “omdat de eiseres hem dit ook zo heeft gezegd”.

Ze wijzen er tevens op dat verzoeker gedurende zijn gevangenschap geen rechtstreeks visueel contact

had met verzoekster zodat hij enkel op onrechtstreekse wijze informatie kreeg over de inspanningen van

verzoekster.

Verzoekers wijzen ook op het sterke karakter van verzoekster op basis waarvan verzoeker in de

veronderstelling verkeerde dat zij geprobeerd heeft advocaten te zoeken en ook verschillende keren

heeft geprobeerd hemr te bezoeken.

Verzoekers stellen ook hier dat verzoeker met de tegenstrijdigheid had moeten worden geconfronteerd.

Verzoekers (zie het verzoekschrift, p. 7) erkennen dat “het ook na de vrijlating van de eiser en bij hun

komst naar België voor hen niet zo zeer van belang was om te weten hoeveel keer de eiseres heeft

geprobeerd om hem te bezoeken en hoeveel advocaten zij al dan niet zou hebben bezocht, omdat voor

hen het belangrijkste was om te weten dat de eiseres er niet in geslaagd is om hem te bezoeken en dat

het geen zin had om een andere advocaat te proberen contacteren” .

Aangaande de aanstelling van een advocaat blijkt uit het administratief dossier duidelijk dat verzoeker

verklaarde dat verzoekster enkele advocaten had gecontacteerd, maar geen enkele de zaak van

verzoeker wilde aannemen (zie het verhoorverslag, p. 15), terwijl verzoekster verklaarde dat zij dit van

plan was, maar hiervan afzag toen Ar. haar vertelde dat dit nutteloos zou zijn en bovendien niet op de

hoogte was van het feit dat verzoeker een pro-deo advocaat zou hebben gehad.
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De bewering dat verzoekster aan verzoeker zou hebben gezegd dat zij heeft geprobeerd een advocaat

te zoeken, volstaat niet om deze tegenstrijdigheid te weerleggen. Dit verklaart immers niet waarom

verzoekster tijdens het verhoor had verklaard dat zij geen enkele poging had ondernomen om een

advocaat te contacteren.

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

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

van zijn asielaanvraag op een volledige en correcte manier aanbrengt. De asielzoeker dient dit zo

volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste verhoor daar op hem de

verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure (RvS 10 oktober

2006, nr. 163.364). Het is bijgevolg niet aannemelijk dat verzoekster aan haar echtgenoot een

tegengestelde verklaring gaf dan deze op het Commissariaat-generaal.

Bovendien bieden verzoekers geen enkele verklaring voor de vaststelling dat verzoekster niet wist dat

een pro-deo advocaat voor haar man werd aangesteld. Met betrekking tot verzoekers arrestatie, welke

een kernelement uitmaakt in het asielrelaas, mag redelijkerwijs verwacht worden dat verzoekers elkaar

op de hoogte stellen van wat ze elk gedurende de gevangenschap van verzoeker hebben meegemaakt

of gedaan en dat ze voor de diverse asielinstanties volledige en gelijkluidende verklaringen kunnen

doen.

Waar verzoekers wijzen op het gebrek aan visueel contact om de tegenstrijdigheden te weerleggen, is

de Raad van oordeel dat deze argumentatie niet kan aangenomen worden.

Verzoekers zijn sinds 24 januari 2010 immers herenigd en verblijven reeds sinds 29 januari 2010 samen

in België. Zij hadden dus voldoende rechtstreeks contact om elkaar op de hoogte te brengen van wat ze

beiden hadden meegemaakt.

De verklaring dat het niet zozeer van belang was om te weten hoeveel keer verzoekster een advocaat

trachtte te vinden en hoeveel keer zij heeft geprobeerd om verzoeker in de gevangenis te bezoeken,

wijst bovendien in de richting van desinteresse in de zaak.

De Raad meent inderdaad dat van verzoeker die zijn land van herkomst heeft verlaten omwille van

bepaalde problemen, enige belangstelling of nieuwsgierigheid mag worden verwacht in wat zijn partner

heeft ondernomen naar aanleiding van de problemen die hij ondervond.

Het blijkt ook dat verzoeker nadien de gelegenheid had om zich bij verzoekster te informeren over haar

inspanningen tijdens zijn detentie.

Aangezien van verzoeker kan worden verwacht dat zij ernstige pogingen onderneemt om zich te

informeren met betrekking tot de essentiële elementen van zijn asielrelaas, waarvan hij geen kennis

heeft, kan de verklaring van verzoekers dat verzoeker op basis van het karakter van verzoekster

vermoedde dat zij meermaals pogingen had ondernomen om een advocaat te zoeken en hem in de

gevangenis te komen bezoeken, niet overtuigen.

In de derde plaats werd aan verzoeker ten laste gelegd vage en tegenstrijdige verklaringen te hebben

afgelegd over zijn ontsnapping uit de gevangenis en de mogelijke gevolgen hiervan.

Verzoekers stellen dat in de bestreden beslissing geen rekening werd gehouden met de lange duur van

de detentie van verzoeker waardoor hij zich de precieze datum van zijn ontsnapping niet kan

herinneren. Ook voeren ze aan dat verzoeker zijn ontsnapping niet zelf geregeld heeft en dat hij indien

hij wel betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding hiervan (zie het verzoekschrift, p.8) “hij hierop

zou hebben geanticipeerd en beter de precieze datum van zijn ontsnapping zou hebben onthouden”.

Ze wijzen erop dat verzoeker vanaf zijn ontsnapping actief werd betrokken bij de verdere planning van

zijn verblijf en vlucht, zodat hij daarover wel specifieke data kon geven.

Wat betreft de vrijlating van verzoeker, herhalen verzoekers de verklaring van verzoeker dat Ar. omwille

van het risico dat hij zelf liep, geen uitleg wilde verschaffen.

Over de gevolgen van verzoekers ontsnapping en de berichtgeving ervan in de media, stellen

verzoekers dat verzoeker tijdens de periode dat hij ondergedoken leefde vóór hij het land ontvluchtte,

geen media heeft kunnen raadplegen en (zie het verzoekschrift, p. 9) “niet wist dat dit zo van belang

was om dit te kunnen aangeven aan het CGVS”.

Verzoekers verklaren dat verzoeker aan de vriendin van zijn moeder, een gepensioneerde politieagente,

om meer informatie heeft gevraagd. Zij leggen een protocol betreffende zijn detentie van 12 april 2008

(stuk 4), een aanhoudingsbevel dat werd afgeleverd op 11 april 2008 (stuk 5) en een krantenartikel van

2009 dat, onder andere de naam van verzoeker vermeldt als één van de gevangenen die ontsnapt is uit

de gevangenis van Tashkent (stuk 6) voor.

Deze stukken bewijzen volgens verzoekers de realiteit van verzoekers aanhouding, detentie en

ontsnapping; stukken die verzoekers pas nu kunnen neerleggen omdat verzoeker geen weet had van de

berichtgeving in de media en niet wist dat dit voor de commissaris-generaal van belang was.
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Wat betreft het verkrijgen van die documenten, wijzen verzoekers erop dat verzoeker (zie het

verzoekschrift, p. 10) “nadat hij kennis nam van de negatieve bestreden beslissingen, heeft geprobeerd

om via een ander kanaal informatie te verkrijgen”.

Ze stellen nog dat ze juist wegens de afwezigheid van contact met Ar. nog steeds niet weten of iemand

verantwoordelijk werd gehouden voor de ontsnapping van verzoeker.

Dat verzoeker de naam van het dorp waar hij is ondergedoken niet kent, is volgens verzoekers geen

onwetendheid die van aard is om de geloofwaardigheid van verzoeker te schaden.

Wat betreft de tegenstrijdigheid tussen verzoekers verklaringen over hoe verzoeker heeft getracht Ar. te

bereiken, wijzen verzoekers op de verklaring van verzoekster dat zij niet wist of verzoeker nog op

andere manieren dan per brief Ar. trachtte te bereiken.

De Raad is van oordeel dat de lange detentie van verzoeker geen verklaring uitmaakt voor zijn vage en

tegenstrijdige verklaringen over zijn ontsnapping en de mogelijke gevolgen ervan. Integendeel, van een

asielzoeker kan verwacht worden dat hij belangrijke gebeurtenissen naar plaats en tijd kan situeren,

zeker degene die aanleiding hebben gegeven tot zijn vlucht, vermits kan verwacht worden dat deze

gebeurtenissen, ongeacht de traumatische ervaring, in het geheugen gegrift zouden staan zo ze zich in

werkelijkheid voorgedaan zouden hebben. Bijgevolg kan ook het onverwacht karakter van zijn

ontsnapping niet volstaan als verklaring voor zijn onwetendheid aangaande de datum.

Waar verzoekers aangaande de vrijlating van verzoeker verklaren dat Ar. omwille van het eigen risico

geen informatie kon verschaffen, stelt de Raad vast dat verzoekers zich beperken tot het herhalen van

eerder tijdens het verhoor voor het Commissariaat-generaal afgelegde verklaringen (zie het

verhoorverslag verzoeker p. 17-19). Het louter herhalen van dezelfde verklaringen is echter niet van

aard om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS

4 januari 2006, nr. 153.278).

Bovendien stelt de Raad vast dat de commissaris-generaal begrip toont voor het feit dat verzoeker niet

alle details kent, maar dat deze terecht oordeelde dat van verzoeker kan worden verwacht dat hij toch

iets zou kunnen vertellen over de wijze van zijn ontsnapping, ongeacht of Ar. hem hierover al dan niet

kon inlichten.

Wat betreft de onwetendheid van verzoeker aangaande de gevolgen van zijn ontsnapping, verwerpt de

Raad de argumentatie van verzoekers waarin ze stellen dat verzoeker binnenshuis verbleef en geen

media kon raadplegen.

Het blijkt immers dat verzoeker na zijn ontsnapping nog twee maanden in het land verbleef; hij

verklaarde uitdrukkelijk dat Ar. hem daarbij regelmatig kwam bezoeken in zijn schuilplaats (zie het

verhoorverslag, p. 17).

Dat hij Ar. vanuit België niet meer kon bereiken om meer informatie te vergaren, kan aldus niet worden

aangenomen daar verzoeker nog voldoende tijd had om zich vóór zijn vertrek te informeren. Zijn

verklaring dat hij niet wist dat dit belangrijk zou zijn voor de commissaris-generaal, doet eveneens

afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn vrees. De Raad herhaalt dat van een asielzoeker die beweert

te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt,

mag immers worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op een

volledige en correcte manier aanbrengt.

In die zin getuigt het opnieuw aan een gebrek aan medewerking dat verzoeker pas na ontvangst van de

bestreden beslissing, inspanningen heeft geleverd om via een ander kanaal dan Ar., via de vriendin van

zijn moeder, om meer informatie te bekomen over de gevolgen van zijn ontsnapping.

Wat betreft de stukken, met name van het protocol betreffende zijn detentie van 12 april 2008, het

aanhoudingsbevel dat werd afgeleverd op 11 april 2008 en het krantenartikel dat verzoeker als één van

de gevangenen vermeld die is ontsnapt uit de gevangenis van Tashkent, stelt de Raad vast dat het

slechts fotokopieën zijn.

De Raad hecht geen bewijswaarde aan kopieën omdat deze door knip- en plakwerk gemakkelijk te

vervalsen zijn (RvS 24 maart 2005, nr. 142.624, X; RvS 25 juni 2004, nr. 133.135, X). Het is algemeen

bekend dat krantenartikelen tegen betaling kunnen worden gepubliceerd zodat de loutere publicatie

geenszins de inhoud bewijst.

Daarenboven moet worden vastgesteld dat verzoekers geen voor eensluidend verklaarde vertaling van

die stukken neerleggen zoals voorzien in artikel 8 Pr RvV.

Waar verzoekers opnieuw het gebrek aan contact met Ar. aanhalen om uit te leggen waarom ze niet op

de hoogte zijn van de gevolgen van verzoekers ontsnapping, wijst de Raad erop dat van een

asielzoeker kan worden verwacht dat hij er alles aan doet om informatie over zijn recente situatie te

bekomen en actuele informatie trouwens van primordiaal belang is om de door verzoeker geschetste

vrees in te schatten.

Verzoekers bewijzen niet dat ze effectief pogingen hebben ondernomen om via Ar. of een ander kanaal,

informatie te bekomen over de gevolgen van verzoekers ontsnapping. Ook die vaststelling keert zich

tegen hun geloofwaardigheid.
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Dat verzoeker de naam van het dorp waar hij was ondergedoken, niet kent, is op zichzelf inderdaad niet

voldoende om zijn relaas als ongeloofwaardig af te doen. Er dient echter rekening te worden gehouden

met het geheel van de motivering en niet met diverse onderdelen van de motivering op zich. Eén

onderdeel op zich kan misschien een beslissing niet dragen, maar kan in samenlezing met andere

onderdelen voldoende draagkrachtig zijn. Het is het geheel van de in de bestreden beslissing

opgesomde motieven die de commissaris-generaal hebben doen besluiten van verzoeker de

vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus te weigeren.

De verklaring van verzoekers dat verzoekster tijdens haar verhoor verklaarde dat zij niet wist of

verzoeker nog via een andere weg dan per brief geeft getracht Ar. te contacteren, doet geen afbreuk

aan de vaststelling dat verzoeker verklaard heeft dat hij Ar. enkel telefonisch trachtte te bereiken (zie het

verhoorverslag verzoeker, p. 19). De vastgestelde tegenstrijdigheid aangaande de wijze waarop

verzoeker heeft geprobeerd Ar. te contacteren blijft derhalve ook overeind.

Bovenstaande motivering aangaande de gevolgen van verzoekers problemen wordt aldus in zijn geheel

door de Raad bevestigd en overgenomen.

Ten slotte was de commissaris-generaal van oordeel dat de verklaringen van verzoeker over zijn

reisroute vanuit Rusland naar België, niet geloofwaardig zijn.

Verzoekers stellen dat het vermoeden van de commissaris-generaal dat ze bepaalde aspecten van hun

reisroute verbergen, onterecht is en herhalen dat ze beroep hebben gedaan op een smokkelaar die

alles regelde. Zij wijzen erop dat het algemeen geweten is dat vele vluchtelingen met behulp van

smokkelaars op illegale wijze West-Europa binnenraken zonder via grenscontroles te passeren en dat

de theorie van strenge en individuele grenscontroles in de praktijk niet wordt nageleefd.

Verzoekers stellen dat ze hun vervallen Oezbeekse paspoorten hebben getoond, dat het geldig

Oezbeeks paspoort van verzoeker zich nog in de gevangenis in Tashkent bevindt en dat de

geboorteakte en het diploma van verzoeker nog de enige documenten waren die ze in bezit hadden.

Zij voeren aan dat de verklaringen over hun reisroute van ondergeschikt belang.

De Raad stelt vast dat verzoekers enkel enkele beweringen plaatsen tegen het oordeel van de

commissaris-generaal dat gebaseerd is op informatie die zich in het administratief dossier bevindt.

Het is evenwel aan hen om te bewijzen dat zij er wel in geslaagd zijn die strenge controles te omzeilen.

Verzoekers blijken ook onwetend te zijn omtrent het feit of de smokkelaar documenten gebruikte en

welke documenten dat dan zouden zijn.

Dat verzoeker bovendien niet kon aangeven welke landen ze doorkruisten op hun tocht naar België en

evenmin wist of ze grenscontroles waren gepasseerd “gezien ze de hele tijd hebben geslapen “ (zie het

verzoekschrift, p. 11), wordt door de Raad niet geloofd. Van iemand die zijn land dient te verlaten uit

vrees voor zijn leven of zijn vrijheid, of op de vlucht is voor een onmenselijke behandeling, en op illegale

wijze naar een veilig onthaalland reist, kan immers redelijkerwijs worden verwacht dat hij zeer alert is om

in staat te zijn elke onvoorziene gebeurtenis het hoofd te bieden.

De Raad stelt vast dat verzoekers falen om het vermoeden dat ze hun paspoort achterhouden om

bepaalde aspecten van hun reisroute, zoals het moment van vertrek uit Oezbekistan, de

omstandigheden van het vertrek, eventueel gebruikte visa, het moment van aankomst in België, te

ontkrachten.

De raad spreekt verzoekers tegen waar ze nog inroepen dat hun verklaringen aangaande de reisroute

slechts een ondergeschikt belang vertonen; inderdaad mag van een asielzoeker immers correcte

verklaringen en waar mogelijk documenten worden verwacht, over de door hem voorgehouden

reisroute.

De al dan niet geloofwaardige verklaringen omtrent de reisweg, mogen aldus bij de beoordeling van een

asielaanvraag worden betrokken.

Ook de documenten die verzoeker voorlegde, zijn Oezbeeks paspoort, zijn geboorteakte en diploma

bevatten volgens de commissaris-generaal louter persoonsgegevens, maar voegen echter niets toe aan

het asielrelaas van verzoeker.

Verzoekers betwisten deze vaststelling niet.

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan aan het asielrelaas van verzoeker geen geloof gehecht

worden; er is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 (RvS

12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

Wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus voeren verzoekers aan dat ze het bewijs hebben

geleverd van het feit dat verzoeker werd gearresteerd en aangehouden en dat hij werd beschuldigd van
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hulp aan de productie en distributie van pamfletten van terroristische aard en lid te zijn van de

islamitische organisatie “Hibz-ut-Tahrir”.

Ook al zou er nog twijfel bestaan over bepaalde aspecten van hun relaas, dan staat het volgens

verzoekers vast dat verzoeker een onmenselijke en vernederende behandeling dreigt te ondergaan.

Verzoekers voeren aan dat de detentieomstandigheden in Oezbekistan onmenselijk zijn, er frequent

foltering wordt gebruikt en de omstandigheden levensbedreigend zijn omwille van overbevolking, er

gebrek is aan voedsel en medicijnen, er sexueel misbruik heerst; ze verwijzen naar een verslag van de

“US Department of State” van 24 mei 2012 waarin volgens hen melding wordt gemaakt van het feit dat

de doden in de gevangenis meestal in verband kunnen worden gebracht met religieus extremisme en

bevestigt dat ondanks het verbod op onwillekeurige detentie of aanhouding, de overheden dergelijke

praktijken blijven toepassen, zeker in geval van verdenkingen van activiteiten en lidmaatschap van

verboden religieuze groepen.

Op basis van de voorgaande stukken en het verslag van de “US Department of State” menen

verzoekers dat verzoeker zal worden onderworpen aan een onmenselijke en vernederende

behandeling, met name willekeurige aanhouding en detentie.

De Raad wijst erop dat een verwijzing naar algemene rapporten over de algemene situatie in het land

van herkomst, niet volstaat om aan te tonen dat er wat verzoeker betreft een reëel risico op lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor

vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoekers blijven hier in gebreke (RvS 9 juli

2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

Een ongeloofwaardig relaas kan bovendien niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Daar er in casu niet louter sprake is van twijfel ten aanzien van “bepaalde aspecten” van het relaas van

verzoeker, zoals hij voorhoudt, maar zoals aangetoond om de ongeloofwaardigheid van kernelementen

in hun relaas, kunnen verzoekers zich aldus niet steunen op artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

vreemdelingenwet voor het verkrijgen van een subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoekers voeren tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat ze in

geval van een terugkeer naar hun land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad over algemeen

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

2.6. Gelet op wat voorafgaat, stelt de Raad vast dat de bestreden beslissingen op een correcte wijze

genomen en gemotiveerd is. Naast een uiteenzetting van de asielmotieven door verzoekers zelf

aangevoerd tijdens hun verhoor op 3 september 2012 op het Commissariaat-generaal, afgenomen met

behulp van een tolk en bijgestaan door een advocaat, bevatten de bestreden beslissingen

gedetailleerde overwegingen die de beslissingen afdoende motiveren.

Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken, zodat er

geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen.

De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet slechts tot

vernietiging overgaan als hij een onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële

elementen ontbreken waardoor hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde

schendingen kunnen hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de

bestreden beslissing.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien maart tweeduizend dertien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


