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nr. 237 255 van 19 juni 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. ANDRIEN et A. ERNOUX

Mont Saint Martin 22

4000 LIEGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kazachse nationaliteit te zijn, op 26 december 2019

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

staatlozen van 25 november 2019.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 maart 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 april 2020.

Gelet op de beschikking van 18 maart 2020 houdende de annulatie van de terechtzittingen vanaf 18

maart 2020 als preventieve maatregel ter vermijding van de verspreiding van COVID 19.

Gelet op de beschikking van 15 mei 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juni 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. ERNOUX loco advocaat

D. ANDRIEN en van attaché G. DESNYDER, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Kazachs staatsburger van Oeigoerse origine. U werd geboren op (…) in Almaty,

Kazachstan. U groeide op bij uw moeder en jongere broer in Almaty. Uw ouders gingen ongeveer 15

jaar geleden uit elkaar. U heeft nog een oudere halfbroer, F. M. Y. (…), langs moederskant. Na de
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scheiding van uw ouders hertrouwde uw vader. U heeft eveneens een jongere halfbroer langs

vaderskant.

Uw broer F. (…) (CGVS ref (…), O.V. (…) onder de naam van G. R. (…)) begon toen hij ongeveer 20

jaar was met zijn eigen zaak in Almaty, waar hij auto’s verkocht. Na enige tijd kreeg uw broer

problemen. Hij werd bedreigd en een drie tot viertal keer opgesloten door criminele politieagenten die

van hem geld eisten en uw broer zover kregen dat hij zijn bezittingen aan hen afgaf. Na een laatste

opsluiting besloot uw broer te vluchten. Ongeveer 9 jaar geleden verliet hij Kazachstan. Hij diende voor

de eerste maal een verzoek tot internationale bescherming in op 23 november 2011. Op 16 oktober

2012 werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus genomen door het CGVS. Deze beslissing werd door de Raad voor

Vreemdelingenzaken bevestigd op 11 januari 2013. Uw broer diende vervolgens volgende verzoeken tot

internationale bescherming in op 29 april 2013, 31 maart 2014 en 5 augustus 2014,

waarbij respectievelijk een beslissing 13quater (weigering tot inoverwegingname) door de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ), een weigering tot inoverwegingname door het CGVS en een technische

weigering door de DVZ werden genomen.

Ongeveer één a twee jaar na het vertrek van uw broer kwamen er medewerkers van de politie langs bij

jullie thuis om te vragen naar de verblijfplaats van uw broer. Jullie kregen eveneens telefoontjes en

dreigberichten. U werd een aantal keer door de politie tegen gehouden. De laatste keer, in januari 2019

werd u meegenomen door twee leden van de politie en door hen ondervraagd over uw broer. U werd

één nacht door hen vastgehouden en vrijgelaten op voorwaarde dat u hen de schuilplaats van uw broer

zou bezorgen. Na uw vrijlating vluchtte u onmiddellijk naar een vriend die in het dorp Koran woonde. U

verbleef ongeveer een week bij hem. Op 1 februari 2019 verliet u Kazachstan. U reisde met de trein tot

Moskou. Een vriend van uw broer regelde transport naar Lviv in Oekraïne. Vandaar reisde u met de

vrachtwagen tot België. U kwam in België aan op 13 februari 2019. U diende een verzoek tot

internationale bescherming in op 22 februari 2019. Uw broer F. (…) keerde niet naar Kazachstan terug,

maar deed dezelfde dag zijn vijfde verzoek tot internationale bescherming. De procedures in het kader

van de vijfde aanvraag van uw broer, zijn nog steeds lopende.

Anderhalve maand geleden vertelde uw moeder u dat er na uw vertrek uit Kazachstan nog politieleden

waren langs geweest die naar de verblijfplaats van u en uw broer F. (…) vroegen.

Verder verklaarde u dat het moeilijk was om in Kazachstan werk te vinden omwille van uw Oeigoerse

etnie. U zou ongeveer vier jaar bij het bedrijf ‘Dinamo’ hebben gewerkt, waar u ontslag nam omwille van

een conflict met de directeur – die tevens een nationalist was. Hierna was het moeilijk voor u om in

dezelfde sector werk te vinden. Tijdens een job als bewakingsagent die u nadien deed, had u

verschillende conflicten met uw collega’s, etnische Kazakken. Uiteindelijk begon u als zelfstandige –

onofficieel – met het verkopen van fitnessapparaten. Deze job deed u tot en met uw vertrek uit

Kazachstan.

In september 2018 reisde u naar Duitsland samen met een familielid, om hem te helpen bij de aankoop

van een wagen. Hierna keerde u naar Kazachstan terug.

Ter staving van uw verzoek tot internationale bescherming legde u volgende documenten neer: uw

Kazachse identiteitskaart, uw Kazachse rijbewijs, uw Belgische rijbewijs en uw oranje kaart.

B. Motivering

Na analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst worden

vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele

noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft

kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd werden

en dat u in de gegeven omstandigheden kon voldoen aan uw verplichtingen.

U vreest bij terugkeer naar Kazachstan om te worden opgesloten door de criminele politieleden die ook

naar uw broer op zoek waren (CGVS p. 10). Verder haalde u aan in Kazachstan problemen te kennen

tijdens uw zoektocht naar werk omwille van uw Oeigoerse etnie.

U kan echter niet aantonen dat u bij terugkeer naar Kazachstan een gegronde vrees voor vervolging

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

schade zou lopen in de zin van artikel 48/4 paragraaf 2 a) of b) van de Vreemdelingenwet.

Om te beginnen kunnen er vragen worden gesteld bij de band tussen u en F. M. Y. (…). Zo

dient immers opgemerkt te worden dat u inconsistente verklaringen aflegde over het patroniem van F.

(…), over de naam van diens eerste vrouw, over het aantal kinderen dat F. (…) zou hebben en over hun

namen. U wist evenmin of F. (…) nog andere broers en zussen langs vaderskant zou hebben (CGVS p.

4-5, gehoorverslag F. (…) dd. 21/6/2012 p. 2-4). Indien jullie werkelijk als broers hebben samengeleefd

en jullie ook daarna nog bijna dagelijks contact met elkaar hadden in Kazachstan, kan echter wel van u

verwacht worden dat u van dergelijke zaken op de hoogte zou zijn (CGVS p. 4-5).
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Zelfs indien ervan uitgegaan wordt dat F. (…) daadwerkelijk uw halfbroer is, door wie u problemen zou

hebben gekend in Kazachstan dient opgemerkt te worden dat F. (…)’s eerste verzoek tot internationale

bescherming – waarbij hij dezelfde problemen als u reeds aanhaalde – afgesloten werd met een

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

beschermingsstatus omdat zijn problemen niet geloofwaardig bevonden werden. De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen bevestigde deze beslissing en beoordeling. F. (…) bracht tijdens zijn

meervoudige aanvragen geen nieuwe elementen aan die de beoordeling van zijn eerste verzoek

wijzigden. Bijgevolg staat de beoordeling ervan vast. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw verzoek

louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele

wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet van die aard om

afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid in het kader van uw broers asielrelaas.

Volgende vaststellingen bevestigen daarenboven de eerder opgemerkte ongeloofwaardigheid met

betrekking tot het relaas van uw broer.

Zo bleek u op verschillende vlakken vage en inconsistente verklaringen af te leggen. U verklaarde dat

uw broer twee tot vier keer werd opgesloten door de politie. De langste periode dat hij zou zijn

vastgehouden geweest was, voor zover u daarvan op de hoogte was, een week. Uw broer gefolterd zijn

geweest in gevangenschap, maar zou nooit in het ziekenhuis zijn opgenomen geweest naar aanleiding

hiervan, noch zou uw broer in Kazachstan bescherming hebben gezocht of een klacht hebben ingediend

(CGVS p. 10, 11, 16, 17). Uit de verklaringen van uw broer bleek dat deze tweemaal werd ontvoerd. Als

gevolg van mishandelingen tijdens zijn ontvoering verbleef uw broer in 2009 tot twee maand in het

ziekenhuis. De laatste keer werd uw broer gedurende een maand onofficieel vastgehouden bij de ROVD

(districtspolitie). Uw broer diende in 2009 klacht in bij de ROVD van het district Almatinsky en diende

eveneens een klacht in bij het parket en bij de GOVD (stadspolitie) (zie beslissing G. R. (…),

gehoorverslagen G. R. (…)). Geconfronteerd met uw inconsistente verklaringen vertelde u dat u uw

broer in Kazachstan niet vaak zag, maar wel telefonisch contact had en dat het mogelijk was dat hij

niet alles aan u vertelde (CGVS p. 17). Uit uw verklaringen blijkt echter dat u voor het vertrek van F. (…)

uit Kazachstan bijna dagelijks contact met hem had en dat jullie ook nu in België opnieuw elkaar bijna

dagelijks contacteren (CGVS p. 5-6). Gezien u een gegronde vrees voor vervolging aanhaalt met

betrekking tot de problemen van uw broer en gezien jullie goede relatie, kan dan ook wel van u verwacht

worden dat u van dergelijke zaken – die immers geen details maar kernelementen uit het relaas zijn –

op de hoogte zou zijn.

Bovendien lijkt het zeer opmerkelijk en weinig geloofwaardig dat deze criminele politieleden zoveel

moeite zouden doen om uw broer – die reeds in december 2011 het land ontvlucht was – actief te

blijven opsporen tot en met het najaar van 2019 en u naar aanleiding hiervan zelfs zouden oppakken,

terwijl hun enige motieven volgens u hebzucht en afgunst waren (CGVS p. 12).

Verder verklaarde u nog problemen te kennen omwille van uw Oeigoerse etnie.

In dit verband dient te worden opgemerkt dat uw etnische origine op zich geen aanleiding geeft om in

uw hoofde een gegronde vrees voor vervolging te weerhouden. Uit de informatie (cfr. Kazakhstan 2018

Human rights report, US Department of State), blijkt immers niet dat er de laatste jaren sprake is van

daden van vervolging ten aanzien van Oeigoeren omwille van hun origine. Een eventuele vrees voor

vervolging omwille van uw Oeigoerse origine dient persoonlijk en in concreto te worden aangetoond.

Omwille van volgende vaststellingen blijft u hier echter in gebreke.Wat betreft uw verklaringne dat u

moeilijkheden had om werk te vinden omwille van uw origine, meent het CGVS meent dat u niet kunt

aantonen dat u in Kazachstan het slachtoffer werd van discriminatie omwille van uw Oeigoerse origine

die zwaarwichtig of dermate frequent was dat dit gelijk gesteld zou kunnen worden met vervolging. Zo

bleek dat u in Kazachstan drie verschillende jobs heeft uitgeoefend, vooraleer u als zelfstandige begon

te werken. U werkte gedurende vier jaar bij de winkel ‘Dinamo’. U verklaarde omwille van uw

Oeigoerse etnie ontslag te hebben moeten nemen bij ‘Dinamo’. U zou graag in een sportwinkel willen

werken, maar zou geen werk kunnen krijgen omwille van uw etnie. Wanneer echter concreet gevraagd

werd hierover te vertellen, kon u niet aannemelijk maken dat de problemen die aan de oorsprong van

uw ontslag lagen, gebaseerd waren op uw etnische achtergrond, noch dat dit de reden zou zijn voor het

feit dat u geen werk kon krijgen in andere sportwinkels. U verklaarde dat de directeur een nationalist

was met wie u vaak discussies had. Omdat op gegeven moment een bepaalde som geld was

verdwenen, werd er van álle verkopers – er werkten zowel Oeigoeren als Kazakken in de winkel - een

deel van het loon ingehouden. Omdat u het niet eens was met deze praktijk, nam u zelf ontslag.

Gevraagd op welke manier dit incident dan met uw etniciteit te maken had, verklaarde u dat indien

uw baas een normale persoon was hij de tekorten die hij had gemaakt niet op jullie zou afschrijven, en

dat hij evenmin zou zeggen dat de Kazakken beter waren (CGVS p. 8, 16). Verder verklaarde u dat

geen andere sportwinkel u wou aannemen omdat uw directeur met de managers gepraat had. U wist

niet waarom hij dit gedaan had, maar vermoedde dat het had te maken met het feit dat u het gevraagd
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geldbedrag niet had betaald. U kan dan ook niet aannemelijk maken dat de oorzaak achter uw ontslag

etnisch geïnspireerd zou zijn.

Daarenboven bleek uit uw verklaringen dat u na uw ontslag bij Dinamo nog bij andere bedrijven had

gewerkt. Zo zou u ongeveer een maand in de winkel ‘Technodom’ hebben gewerkt als verkoper van

elektronische apparaten. Later verklaarde u dat dit een stage zou zijn geweest. U stopte hiermee omdat

de job u niet lag. U zou eveneens drie maand hebben gewerkt als bewaker in een grote supermarkt. U

zou hier zijn weg gegaan omdat u vaak discussies had met collega’s wat betrof hun visie over de

verschillende etniciteiten in Kazachstan (CGVS p. 15). Uit uw verklaringen blijkt dan ook dat het voor u

wel degelijk mogelijk was om in Kazachstan werk te vinden. U verklaarde omtrent de job in Technodom

dat dit werk niets voor u was, dat u deze job niet graag deed, dat het niet lukte en dat het geen passie

van u was om elektronische apparatuur te verkopen (CGVS p. 15). In verband hiermee dient echter

opgemerkt te worden dat het feit dat u bij terugkeer naar Kazachstan een job zou dienen uit te oefenen

die niet uw passie is, bezwaarlijk als vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of als ernstige

schade zoals bedoeld in de zin van artikel 48/4 paragraaf 2 a) of b) van de

Vreemdelingenwet, beschouwd kan worden.

Het feit dat u met uw directeur in Dinamo en met de collega’s waarmee u samenwerkte als bewaker,

discussies had over etnische kwesties, is evenmin voldoende om aan te tonen dat u omwille van uw

Oeigoerse etnie in Kazachstan geen werk zou kunnen vinden. U verklaarde tevens dat je om in andere

sectoren in Kazachstan te werken een diploma of hogere scholing nodig had. Dit is echter een blote

bewering die u met geen enkel bewijs kan staven.

In verband met de medische problemen die u aanhaalt – uw allergie voor stof en bloemen (CGVS p. 15-

16), dient opgemerkt te worden dat deze geen verband houdt met de criteria van artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 78/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria

vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich voor de

beoordeling van medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor

een machtiging tot verblijf te richten aan de staatssecretaris of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter

van de wet van 15 december 1980.

De door u voorgelegde documenten werpen geen ander licht op voorgaande appreciatie. Uw

Kazachse identiteitskaart en Kazachse rijbewijs bevatten louter persoonsgegevens, die in deze

beslissing niet worden betwist. Uw Belgische rijbewijs en uw oranje kaart zeggen verder niets over uw

vrees bij terugkeer naar Kazachstan.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 1 van het Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 47 van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie, van de artikelen 23, § 1 en 46 van de richtlijn 2013/32/EU van het

Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de

toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking), van de artikelen 48/3, 48/4,

48/5, 48/6 en 57/6/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) en van “de

rechten van de verdedigingen en van het recht op een doeltreffende voorziening in rechte”. Daarnaast

verwijst verzoekende partij in haar verzoekschrift nog naar artikel 62 van de Vreemdelingenwet, de

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

bestuurshandelingen en “(d)e administratieve rechtsbeginselen van goed bestuur en zorgvuldigheid”.

Ten slotte meent verzoekende partij nog dat er sprake is van een manifeste appreciatiefout.

2.2.1. De Raad stelt vast dat verzoekende partij louter melding maakt van artikel 47 van het Handvest

van de grondrechten van de Europese Unie, de artikelen 23, § 1 en 46 van voormelde richtlijn

2013/32/EU, de rechten van verdediging en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte, zonder

ook maar de minste verwijzing naar de bestreden beslissing of aanduiding hoe deze voormelde artikelen

en rechtsbeginselen zou hebben geschonden. Vaste rechtspraak bij de Raad van State stelt echter dat

de uiteenzetting van een middel vereist dat zowel de rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid

die zou geschonden zijn als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden

beslissing werd geschonden (RvS 20 oktober 2006, nr. 163.900; RvS 8 januari 2007, nr.166.392).

Gezien verzoekende partij zich zelfs niet de moeite getroost ook maar één concrete aanwijzing te geven
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van hoe de bestreden beslissing voormelde artikelen en rechtsbeginsels zou hebben geschonden, is dit

onderdeel van het middel onontvankelijk.

2.2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid van de

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

motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de

betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft

(RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en

inhoudelijk aanvecht. Zij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt

te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele

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

motiveringsplicht aanvoert.

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

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

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

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

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.3. De Raad wijst er vooreerst op dat van een verzoeker om internationale bescherming

redelijkerwijze verwacht mag worden dat hij de asielinstanties, bevoegd om kennis te nemen van en te

oordelen over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van meet af aan in vertrouwen neemt door een

waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for

Determining Refugee Status, Genève, 1992, nr. 205). Hij dient alle nodige elementen ter staving van het

verzoek gelet op het bepaalde in artikel 48/6, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet zo spoedig

mogelijk aan te brengen. Hij heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan hem om de

nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over

het verzoek om internationale bescherming. Deze medewerkingsplicht (die eerder reeds werd

aangegeven in Europese richtlijnen en rechtspraak) vereist dus van een verzoeker om internationale

bescherming dat hij de asielinstanties zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle

facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. De asielinstanties mogen van een verzoeker om

internationale bescherming overeenkomstig artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet

correcte en coherente verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over zijn identiteit en

nationaliteit(en), leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van

eerder verblijf, eerdere verzoeken, de afgelegde reisroute, reisdocumentatie en de redenen waarom hij

een verzoek om internationale bescherming indient. Overeenkomstig artikel 48/6, § 1, derde lid van de

Vreemdelingenwet vormt het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, en meer in het

bijzonder het ontbreken van het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken

in een procedure tot beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, een negatieve

indicatie met betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van het relaas, tenzij de verzoeker een

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan. Indien de verzoeker bepaalde

aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, behoeven deze aspecten

enkel geen bevestiging indien voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden in artikel 48/6, § 4 van de

Vreemdelingenwet.

2.2.4.1. In verband met de motivering in de bestreden beslissing dat er vragen gesteld kunnen worden

bij de band tussen verzoekende partij en F. M. Y., benadrukt verzoekende partij dat zij “de meeste

vragen die hem over de heer Y. zijn gesteld, heeft beantwoord”. Verder meent verzoekende partij dat zij

“goed uitgelegd (heeft) waarom hij niet alle informatie over de heer Y. (…) met zekerheid kan geven”.

Verzoekende partij duidt erop dat het heel lang geleden is dat zij samenleefden, dat zij hem niet vaak

gezien heeft vanwege zijn werk en dat de contacten sinds zijn vertrek naar België voornamelijk via hun

moeder waren.

2.2.4.2. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende partij dienaangaande blijft steken in loutere

vergoelijkingen, het herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen en het tegenspreken van de

gevolgtrekking van het Commissariaat-generaal, maar dit zonder de verschillende vaststellingen in de

bestreden beslissing, die deugdelijk zijn en steun vinden in het administratief dossier, afdoende en

concreet te weerleggen. Dergelijk verweer is niet dienstig om desbetreffende motivering van de
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bestreden beslissing te weerleggen. De Raad benadrukt dat, zoals ook in de bestreden beslissing wordt

opgemerkt, uit de verklaringen van verzoekende partij blijkt dat zij als broers hadden samengeleefd en

dat zij ook daarna nog bijna dagelijks contact met elkaar hadden in Kazachstan (administratief dossier,

stuk 5, notities CGVS, p. 4-5). Van verzoekende partij mogen dan ook consistente verklaringen worden

verwacht over het patroniem van F., over de naam van diens eerste vrouw, over het aantal kinderen dat

F. zou hebben en over hun namen en dat verzoekende partij zou weten of F. nog andere broers en

zussen langs vaderskant heeft. De vaststelling dat verzoekende partij hiervan onvoldoende op de

hoogte is, doet dan ook afbreuk aan de beweerde band tussen haar en F. M. Y. waar verzoekende partij

middels haar aanvullende nota van 3 juni 2020 een getuigenverklaring van haar halfbroer F. M. Y.

bijbrengt waarin deze stelt dat zij beiden dezelfde moeder hebben, zijnde R. K., en tevens een

internationaal arrestatiebevel van Interpol voor voormelde halfbroer waarin tevens de naam R. K. wordt

vermeld als de moeder van F. M. Y., wijst de Raad erop dat evenwel uit geen enkel officieel document

blijkt dat R. K. eveneens de moeder zou zijn van verzoekende partij. Bovendien betreft het onderhavig

motief in de bestreden beslissing slechts een aanloopmotivering die de beweerde band met de halfbroer

F. M. Y. enkel in vraag stelt en is de bestreden beslissing in hoofdorde gesteund op het ongeloofwaardig

bevinden van het voorgehouden asielrelaas en op de afwezigheid van vervolging op grond van origine.

2.2.5.1. Daar waar in de bestreden beslissing gewezen wordt op het ongeloofwaardig karakter van de

problemen van haar halfbroer F., voert verzoekende partij aan dat verwerende partij in geen enkel

opzicht de feiten onderzocht heeft die verzoekende partij na het vertrek van haar broer persoonlijk heeft

ondervonden.

2.2.5.2. De Raad onderstreept evenwel dat de door verzoekende partij aangehaalde problemen volledig

voortvloeien uit de door haar halfbroer voorgehouden problemen, dewelke evenwel reeds

ongeloofwaardig werden bevonden. Immers werd het eerste verzoek om internationale bescherming van

haar halfbroer F. afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en een

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat zijn problemen niet geloofwaardig bevonden

werden. Deze beslissing en beoordeling werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd.

Tijdens zijn volgende verzoeken om internationale bescherming bracht F. geen nieuwe elementen aan

die de beoordeling van zijn eerste verzoek wijzigden. Bijgevolg staat de beoordeling van de door haar

halfbroer F. aangehaalde problemen vast. In de bestreden beslissing wordt dan ook de terechte

conclusie gemaakt dat het gegeven dat verzoekende partij naar aanleiding van haar verzoek louter

bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze

als aangetoond wordt beschouwd hier niets aan wijzigt en op zich niet van die aard is om afbreuk te

doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

Daarnaast wijst de Raad er nog op dat in de bestreden beslissing nog verschillende vaststellingen

worden gedaan die het ongeloofwaardig karakter van het door verzoekende partij en haar halfbroer F.

voorgehouden relaas bevestigen. Meer bepaald wordt vastgesteld dat zij en F. op verschillende vlakken

vage en inconsistente verklaringen aflegden en dat het daarnaast zeer opmerkelijk en weinig

geloofwaardig lijkt dat deze criminele politieleden zoveel moeite zouden doen om haar halfbroer F. – die

reeds in december 2011 het land ontvlucht was – actief te blijven opsporen tot en met het najaar van

2019 en verzoekende partij naar aanleiding hiervan zelfs zouden oppakken, terwijl hun enige motieven

hebzucht en afgunst waren. Er dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij geen enkele poging

onderneemt om desbetreffende vaststellingen met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen,

waardoor deze onverminderd overeind blijven.

Waar verzoekende partij in haar aanvullende nota onder verwijzing naar het internationaal

aanhoudingsbevel voor haar halfbroer stelt dat dit bevel de actualiteit van de procedure tegen F. M. Y.

en het belang dat deze nog steeds heeft voor de Kazachse autoriteiten bewijst, oordeelt de Raad dat dit

document enkel gewag maakt van het ontvreemden van wagens en het illegaal verkopen ervan, doch

biedt dit stuk geen concrete weerlegging van de vaststellingen van verwerende partij die doen besluiten

tot de ongeloofwaardigheid van het voorgehouden asielrelaas.

2.2.6.1. Wat betreft nog de motivering in de bestreden beslissing aangaande de problemen die

verzoekende partij verklaart te kennen omwille van haar Oeigoerse etnie, voegt verzoekende partij als

bijlage bij haar verzoekschrift verschillende rapporten omtrent de algemene situatie van Oeigoeren in

Kazachstan (bijlagen 3-6) en citeert zij in haar aanvullende nota desbetreffend een passage uit het

rapport “Cross-border Minorities as Cultural and Economic Mediators between China and Central Asia”

(bijlage 3 bij de nota). Verzoekende partij onderstreept dat zij voortdurend wordt lastiggevallen vanwege

haar afkomst en dat, waar in de bestreden beslissing opgemerkt wordt dat zij in Kazachstan drie

verschillende jobs heeft uitgeoefend, deze jobs bijzonder precair waren. Verzoekende partij stelt verder

dat, in tegenstelling tot wat verwerende partij in haar beslissing lijkt te suggereren, zij wel degelijk bereid
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is om werk te zoeken. Dit blijkt immers uit het feit dat zij in het verleden reeds verschillende functies

heeft bekleed als verkoper en dat zij thans als kok in België werkt. In dit verband voegt verzoekende

partij als bijlage bij haar verzoekschrift haar arbeidsovereenkomst van haar werk als kok in België

(bijlage 7). Verzoekende partij meent dat “(d)it bewijst dat hij vastbesloten is om te werken in welke

positie hij ook wordt geplaatst”.

2.2.6.2. De Raad stelt ook hier echter vast dat verzoekende partij, in een poging om desbetreffende

motivering van de bestreden beslissing te weerleggen, niet verder komt dan het herhalen van reeds

eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de

gevolgtrekking van het Commissariaat-generaal, maar dit zonder de vaststellingen in dit verband

afdoende en concreet te weerleggen. De Raad wijst er hierbij op dat een loutere verwijzing naar de

algemene situatie voor Oeigoeren in Kazachstan niet volstaat om aan te tonen dat verzoekende partij in

haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico

op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze

vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en

verzoekende partij blijft desbetreffend in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004,

nr. 138.480). In het bijzonder blijft verzoekende partij in gebreke in concreto aan te tonen dat zij in

Kazachstan het slachtoffer werd van discriminatie omwille van haar Oeigoerse origine die zwaarwichtig

of dermate frequent was dat dit gelijkgesteld zou kunnen worden met vervolging en dat de reden achter

haar ontslag bij de winkel Dinamo etnisch geïnspireerd zou zijn. Daarnaast dient te worden gewezen op

de pertinente bemerkingen van verwerende partij dat uit de verklaringen van verzoekende partij blijkt dat

het voor haar wel degelijk mogelijk was om in Kazachstan werk te vinden en dat het feit dat zij bij

terugkeer naar Kazachstan een job zou dienen uit te oefenen die niet haar passie is, bezwaarlijk als

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of als ernstige schade zoals bedoeld in de zin van

artikel 48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet kan worden beschouwd. Ook motiveert verwerende

partij terecht dat het feit dat verzoekende partij met haar directeur in Dinamo en met de collega’s

waarmee zij samenwerkte als bewaker, discussies had over etnische kwesties, evenmin voldoende is

om aan te tonen dat verzoekende partij omwille van haar Oeigoerse etnie in Kazachstan geen werk zou

kunnen vinden.

2.2.7. Uit hetgeen voorafgaat dient te worden besloten dat verzoekende partij de vluchtelingenstatus

met toepassing van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch de subsidiaire beschermingsstatus met

toepassing van artikel 48/4, § 2, a en b van de voormelde wet kan worden toegekend.

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

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van

de Vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er heden in Kazachstan een

situatie heerst van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die

een ernstige bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

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

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

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

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

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

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

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

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

en dat verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 19

november 2019 de kans kreeg om de redenen van haar verzoek om internationale bescherming

omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp van een tolk

Russisch en bijgestaan door haar advocaat. De commissaris-generaal heeft het verzoek om

internationale bescherming van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn

beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart

2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.9. Uit wat voorafgaat blijkt dat in hoofde van verwerende partij door de Raad geen manifeste

beoordelingsfout kan worden ontwaard.

2.2.10. Het middel kan niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden
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beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.

Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van deze wet worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien juni tweeduizend twintig door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


