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nr. 109 525 van 10 september 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: 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, die verklaren van Guatemalaanse nationaliteit te zijn, op

23 mei 2013 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 26 april 2013.

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 juni 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 juli 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat R. DANEELS loco advocaat C.

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 20 maart 2012 en verzoeker volgens zijn

verklaringen op 6 april 2012 het Rijk binnen en dienden op 4 juli 2012 een asielaanvraag in. Op 26 april

2013 werden de beslissingen tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 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). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze

beslissingen.

1.2. De bestreden beslissing voor verzoeker luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, Ca. Ga. E. K. L., verklaart de Guatemalteekse nationaliteit te bezitten. U verklaart 24 jaar oud te zijn

en u werd geboren in Guatemala stad, waar u ook steeds gewoond hebt tot aan uw vertrek uit
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Guatemala, weliswaar op verschillende adressen in verschillende zones/wijken van de stad. Op 4

februari 2012 huwde u met uw huidige echtgenote Pa. Co. Z. B. (OV X, CGVS 12/17170-B). Jullie

hebben samen een dochtertje van bijna vier jaar oud, E. M. N. (OV nr. X). Uw echtgenote en dochter

vergezellen u hier in België. Uw moeder is overleden en uw vader verblijft op dit moment in Guatemala-

stad. Uw broers en zussen verblijven ook in Guatemala. Uw schoonvader verblijft eveneens in

Guatemala-stad en uw schoonmoeder en haar huidige echtgenoot verblijven in België. Uw echtgenote

heeft twee zussen een broer in de VS, een broer in Guatemala en een broer in El Salvador.

U hebt met uw gezin Guatemala verlaten omwille van problemen met jullie buren in de wijk Nueva

Montserrat, waar jullie woonden in Guatemala-stad. U vreest dat uw gezin het slachtoffer zou kunnen

worden van afpersing en u vreest hierbij voor uw leven en dat van uw vrouw en dochter.

De problemen begonnen voor u en uw gezin toen jullie in mei 2010, nadat jullie vorige huis

onbewoonbaar was geworden door toedoen van de orkaan Agatha, verhuisden naar een andere wijk in

Guatemala-stad. Jullie verhuisden naar de kolonie Nueva Montserrat in Zone 3 van Mixco, een minder

beveiligde wijk dan diegene waar jullie voordien woonden. In deze wijk kregen jullie problemen met een

bende/familie van criminelen die twee of drie huizen verder woonde. Ze waren bekend in de wijk voor

het lastig vallen van mensen, schrik aanjagen, pesterijen en het willen controleren van de buurt.

In november 2011 kregen ook jullie ernstige problemen met deze mensen. Jullie werden het slachtoffer

van een diefstal. Het gebeurde vroeg in de ochtend toen u reeds vertrokken was naar uw werk en uw

vrouw vijf tot tien minuten weg was om ontbijt te kopen voor jullie dochtertje in de winkel op de hoek van

de straat. Toen zij terugkeerde samen met de tante die die dag op jullie dochtertje zou passen, merkte

zij niets bijzonders op. Toen jullie die avond beide terugkeerden van jullie werk ontdekten jullie echter

dat er was ingebroken in jullie huis en dat er heel wat gestolen was. Jullie twee computers waren

meegenomen, ook 2000 quetzales cash geld, documenten over jullie werk en kopieën van

identiteitsdocumenten, cadeaubonnen, documenten van aankopen, zelfs schoenen en kledij en ook jullie

verlovingsringen. Jullie vonden voetafdrukken op de patio, ze zouden dus moeten binnengekomen zijn

via het terras van jullie buren, wat aannemelijk was aangezien jullie wisten dat de zoon van jullie directe

buren contact had met deze mensen. Uit angst voor represaille en verdere problemen gingen jullie niet

naar de politie maar gingen jullie zelf op verder onderzoek uit. Veel van jullie buren in de straat werden

geconfronteerd met gelijkaardige problemen en pesterijen. U nam ook contact op met uw zus die op het

openbaar ministerie van justitie werkt en zij vertelde u dat ook zij enkele jaren geleden, in januari 2009,

samen met haar assistente het slachtoffer werd van een diefstal van haar auto met verzwarende

omstandigheden. Jullie dachten dat het dus wel eens om dezelfde bende zou kunnen gaan en jullie

werden bang.

Deze bende/familie van de ‘palomar’, zoals jullie het grote huis waarin zij woonden noemden, bleef jullie

verder intimideren. Ze liepen dronken op straat en lieten jullie hun pistolen zien. Jullie zagen ook dat de

politie van commissariaat 19 in jullie wijk daar soms aan huis kwam en dat zij betrokken waren bij

transacties met wapens en drugs. Uw zus raadde jullie aan te verhuizen, maar u dacht dat jullie hen op

die manier alleen nog maar meer zouden uitdagen en u wilde het leven van uw echtgenote en dochter

niet in gevaar brengen.

Na nog een paar kleine incidenten en pesterijen kregen jullie in februari 2012 bezoek van de

Salvadoriaanse echtgenoot van uw schoonmoeder. Toen jullie op een namiddag terugkwamen van een

daguitstap naar het nabijgelegen stadje Antigua, zagen jullie vanaf het moment dat jullie de straat

inreden dat er iets aan de hand was. Jullie honden liepen buiten en jullie zagen mensen rond jullie huis.

Dit waren opnieuw de mensen van de ‘palomar’; ze liepen al lachend weg. Jullie ontdekten opnieuw dat

ze in jullie huis waren binnen geweest en deze keer hadden ze een fiets gestolen. Ze hadden ook de

honden geslagen en een raam ingeslagen. Op aanraden van jullie gast, de echtgenoot van uw

schoonmoeder, besloten jullie dan het land te ontvluchten, voor er iets ernstigers zou gebeuren.

Uw echtgenote en dochtertje ontvluchtten Guatemala op 9 maart 2012 en kwamen een dag later aan in

België. Uzelf vertrok op 5 april 2012 en u kwam ook de volgende dag aan in België. Jullie vroegen drie

maanden later samen asiel aan in België, op 4 juli 2012.
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Bij terugkeer naar Guatemala vreest u vervolging vanwege uw buren, de bende van de ‘palomar’. U

vreest hierbij voor uw leven en dat van uw gezin.

Ter ondersteuning van uw identiteit en asielaanvraag legt u volgende documenten voor: uw paspoort en

die van uw vrouw en dochter, uw geboorteakte en die van uw vrouw en dochter, uw rijbewijs, uw

identiteitskaart en die van uw vrouw, de vliegtickets waarmee uw gezin naar België reisde en papieren

van jullie reisverzekering, uw kaart van de openbare gezondheidszorg en die van uw echtgenote, jullie

beide voordeelkaarten voor mensen die voor privébedrijven werken in Guatemala en uw

identificatiekaart voor het belastingenkantoor, een brief en kopie van de identiteitskaart van Mr. D. Cor.,

de Salvadoriaanse echtgenoot van uw schoonmoeder, een document over de diefstal van de auto van

uw zus en ook een kopie van haar identiteitskaart en tot slot een bundel met algemene artikels over de

problematiek van bendes, geweld en afpersing in Guatemala-stad.

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen en die van uw echtgenote wordt door het Commissariaat-Generaal voor

de vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor vervolging

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of geen reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aangetoond heeft.

De reden waarom u niet in aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling is omdat uw

asielaanvraag vreemd is aan de criteria van de Conventie van Genève. Op basis van uw verklaringen en

die van uw echtgenote toont u immers niet aan dat jullie in jullie land van herkomst, met name

Guatemala, vervolgd worden op basis van jullie ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of jullie

behoren tot een specifieke sociale groep.

De reden waarom jullie eveneens niet in aanmerking komen voor de status van subsidiair beschermde is

omdat de problemen die jullie verklaren te hebben gehad in Guatemala en dewelke ook de rechtstreekse

aanleiding waren voor jullie vlucht en asielaanvraag in België, door het CGVS als onvoldoende ernstig

beoordeeld worden om aan te nemen dat er een reëel risico op ernstige schade bestaat in geval van

terugkeer naar Guatemala.

In eerste instantie dient hierbij een opmerking te worden gemaakt over de context van de door u

beschreven diefstallen en pesterijen door jullie buren van de ‘palomar’. Op basis van uw verklaringen en

die van uw echtgenote kan worden vastgesteld dat het hier gaat om een plaatselijke criminele

bende/familie die de buurt wil controleren en de mensen in de straat wil intimideren en schrik wil

aanjagen. Zowel u als uw echtgenote halen verschillende voorbeelden aan van jullie buren die ook te

maken kregen met gelijkaardige pesterijen (CGVS uw gehoor p. 7-9 en gehoor van uw echtgenote, p. 6-

11). Nergens uit jullie verklaringen blijkt echter dat specifiek u en uw gezin geviseerd werden omwille

van de ene of de andere reden. U verklaart dat er tweemaal werd ingebroken in jullie woning, waarbij

allerlei documenten werden gestolen, kledij en schoenen, jullie verlovingsringen en dan later ook een

fiets (CGVS uw gehoor, p. 7-9). U veronderstelt dat ze jullie in de toekomst zouden kunnen gaan

afpersen omdat ze nu weten waar jullie werken en hoeveel jullie maandelijks verdienen of dat ze iemand

van uw gezin zouden kunnen ontvoeren voor geld of dat ze u zouden kunnen vermoorden (CGVS uw

gehoor p. 7-15). Deze vrees die u koestert berust echter louter op veronderstellingen. Nergens uit uw

verklaringen of uit die van uw echtgenote blijkt dat jullie in die zin benaderd of gecontacteerd werden

door jullie buren van de ‘palomar’. Nergens uit jullie verklaringen blijkt bovendien dat jullie in de vier

maanden dat jullie daar na de diefstal van de documenten nog woonden door hen gecontacteerd

werden in de zin van afpersing of dat er blijk is geweest van een concreet gevaar voor ontvoering of

moord (CGVS uw gehoor p. 7-15 en gehoor van uw echtgenote p. 6-11). Wanneer u deze vraag over

afpersing letterlijk gesteld wordt, veronderstelt u dat, als dergelijke mensen een huis binnendringen en

dergelijke documenten stelen, er dan de mogelijkheid is om iemand af te persen en dat dit ook hun

intentie was (CGVS uw gehoor, p. 12). Dergelijke verklaring berust louter op uw eigen speculatie. U

slaagt er dan ook niet in de veronderstellingen die u maakt te ondersteunen of onderbouwen met

concrete feiten. Op basis van deze vaststelling concludeert het CGVS dan ook dat u en uw echtgenote

er niet in slagen aannemelijk te maken dat jullie in het verleden het slachtoffer zijn geweest van een

persoonlijke en doelgerichte vervolging of dat jullie in de toekomst bij een terugkeer naar Guatemala het
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slachtoffer zullen worden van persoonlijke en doelgerichte daden van vervolging of dat jullie

desgevallend een reëel risico op ernstige schade zouden lopen.

In tweede instantie kan hierbij ook worden opgemerkt dat uw verklaringen over deze bende/familie van

de ‘palomar’ en de incidenten die zouden zijn gebeurd op een aantal punten eerder vaag en weinig

aannemelijk overkomen. Dit plaatst dan ook meteen de nodige twijfel over het feit of deze door jullie

beschreven incidenten zich werkelijk hebben voorgedaan. Zowel u als uw echtgenote kunnen nagenoeg

niets concreet vertellen over deze bende/familie van de ‘palomar’. U weet alleen dat het 15-20 families

waren die in één huis woonden en dat de zoon van uw directe buurman contact had met hen (CGVS, p.

10). Verder kan u niets concreet over hen vertellen: u weet hun namen niet, u heeft geen idee waar zij

concreet mee bezig waren,… De enige reden die u daarvoor kan geven is dat jullie daar geen enkele

interesse in hadden, dat jullie er geen enkel belang bij hadden om dat te weten (CGVS uw gehoor, p.

10-11). Dergelijke verklaring komt weinig aannemelijk over aangezien redelijkerwijze toch wel kan

aangenomen worden dat jullie er wel degelijk alle belang bij hadden meer te weten over de mensen die

jullie gedurende maanden lastig zouden hebben gevallen. Ook aan de andere buren uit jullie straat, die

blijkbaar eveneens door deze familie werden geïntimideerd, zouden jullie nooit concreet doorgevraagd

hebben over deze mensen (CGVS uw gehoor, p. 10-11). Ook uw echtgenote weet hier nagenoeg niets

over en de enige verklaring die zij hiervoor kan geven is dat jullie gereserveerde personen waren die

gewoon gingen werken en naar huis kwamen en dat er ook geen manier was om meer over deze

mensen te weten te komen (CGVS gehoor van uw echtgenote, p. 7-8). Dat jullie zo goed als geen info

weten aan te brengen over de personen waarvoor jullie het land zouden zijn ontvlucht, is een

opmerkelijke vaststelling.

Ook over de band die deze mensen van de ‘palomar’ zouden hebben met de politie van commissariaat

19 in jullie wijk, blijven jullie beider verklaringen zeer vaag. U kan alleen maar zeggen dat deze relatie

moeilijk te beschrijven is, dat de politie daar toekwam en met deze mensen sprak (CGVS uw gehoor, p.

13). Ook uw echtgenote weet niets meer te vertellen dan dat het gewoon duidelijk was dat ze banden

hadden met de politie omdat de politie hen vriendelijk behandelde (CGVS gehoor van uw echtgenote, p.

9).

Verder zijn er jullie beide verklaringen over de eerste ernstige inbraak in jullie woning in november 2011.

Deze mensen van de ‘palomar’ zouden op 5-10 minuten tijd -de tijd dat uw vrouw naar de winkel op de

hoek ging om ontbijt te kopen voor jullie dochter- zijn binnengeraakt in jullie huis, alle spullen en

documenten gevonden hebben die ze nodig hadden en dan ongemerkt terug zijn weggegaan. Ze

zouden hierbij niets op wanorde hebben gebracht en zelfs geen enkel spoor hebben achtergelaten want

jullie merkten pas ’s avonds dat er werd ingebroken en dat er dingen verdwenen waren (CGVS uw

gehoor p. 9-10 en gehoor van uw echtgenote, p. 6-7). Dergelijke verklaringen komen toch eerder weinig

aannemelijk over. Bovendien kan hierbij ook nog een kleine incoherentie opgemerkt worden tussen jullie

beide verklaringen over wat er juist door hen werd meegenomen. U vertelt dat ze originele

werkdocumenten en ook kopieën van identiteitspapieren meenamen (CGVS uw gehoor, p. 9). Volgens

uw echtgenote werden er echter geen identiteitsdocumenten meegenomen, ook geen kopieën (CGVS

gehoor van uw echtgenote, p. 7). Dergelijke eerder vage, weinig aannemelijke en incoherente elementen

in jullie verklaringen stellen ernstige vragen bij de geloofwaardigheid van het verhaal dat jullie vertellen.

In derde instantie kan er dan nog een bemerking gemaakt worden over uw verklaringen over de diefstal

van de auto van uw zus en de rechtstreekse connectie die u maakt met jullie persoonlijke problemen.

Hieromtrent kan gesteld worden dat het hier gaat om een feit dat zich heeft afgespeeld in januari 2009,

dus bijna drie jaar voordat jullie werden bestolen door deze mensen van de ‘palomar’, en dat er geen

enkele directe connectie kan worden gemaakt met jullie persoonlijke problemen. U speculeert hierbij dat

het wel eens over dezelfde bende zou kunnen gaan waardoor uw zus werd bestolen en door wie jullie

nu recent werden lastig gevallen (CGVS uw gehoor, p. 16-17). U heeft hier echter geen enkele concrete

aanwijzing voor. Jullie woonden op dat moment zelfs nog niet eens in deze wijk en de familie van de

‘palomar’ wist zelfs nog niets van jullie bestaan af. Het enige dat u hierop kan zeggen is dat, als je alles

samenlegt, het dan zeer waarschijnlijk is dat het om een zelfde soort bende gaat (CGVS uw gehoor, p.

17). U voegt daaraan toe dat het voor u hier gewoon om een vergelijking van de feiten gaat en dat u

denkt dat het om dezelfde bende gaat maar u bent natuurlijk niet zeker (CGVS uw gehoor, p. 17).

Dergelijke verklaringen berusten louter op veronderstellingen en worden door geen enkele concrete
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aanwijzing onderbouwd. U toont hiermee dan ook geen enkele concrete connectie aan tussen wat uw

zus overkwam in 2009 en jullie persoonlijke problemen recent voor jullie vertrek uit Guatemala.

Verder dient te worden gesteld dat jullie de pesterijen van deze familie van de ‘palomar’ zouden kunnen

vermijden door gewoon te verhuizen naar een andere wijk in Guatemala-stad.– Binnen de situatie en

context van het verhaal dat u schetst lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat deze mensen jullie zouden volgen

naar de andere kant van de stad. Jullie hebben echter nooit concrete stappen ondernomen om deze

problemen te vermijden door gewoon te verhuizen en de enige verklaring die u hiervoor kan geven is dat

verhuizen meer provocatie zou betekenen voor hen, want dat die mensen nu toegang hebben tot jullie

leven, dat u een doelwit was en dat die bendes overal aanwezig zijn, in de stad en buiten de stad (CGVS

uw gehoor, p. 15). Uit voorgaande argumentatie blijkt echter dat er nergens in uw verklaringen sprake is

van een doelgerichte afpersing, maar dat dit louter uw veronderstelling is na de inbraak en de diefstal

van de documenten. Hierop voortgaand kan dan ook worden aangenomen dat u en uw gezin zich

zonder problemen zouden kunnen vestigen in een andere wijk om deze door u aangehaalde problemen

te vermijden.

Tot slot kan ook nog kort de bemerking gemaakt worden dat jullie pas drie maanden na jullie aankomst

in België asiel hebben aangevraagd, wat jullie gegronde vrees voor vervolging bij terugkeer duidelijk

sterk ondermijnt. Van een asielzoeker die een persoonlijke en doelgerichte vervolging vreest in zijn land

van herkomst, wordt toch redelijkerwijze verwacht dat hij meteen bij aankomst in een veilig land beroep

doet op de asielinstanties en internationale bescherming aanvraagt. De enige verklaring die u en uw

echtgenote kunnen geven voor het feit dat jullie zo lang hebben gewacht is dat jullie geen idee hadden

dat er in België zoiets als asiel bestond, dat jullie dit pas te weten kwamen na jullie situatie te hebben

uitgelegd aan jullie sociaal assistente. Jullie hadden op voorhand niets gepland en kozen dan maar voor

die optie (CGVS uw gehoor, p. 16 en gehoor van uw echtgenote, p. 11-12). Dergelijke verklaringen

komen zeer weinig geloofwaardig over.

Op basis van voorgaande argumentatie concludeert het CGVS dat u en uw gezin niet in aanmerking

komen voor de toekenning van de vluchtelingenstatus en evenmin in aanmerking komen voor de

subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

De door u aangebrachte documenten kunnen aan deze conclusie niets wijzigen. De

identiteitsdocumenten, geboorteaktes, vliegtickets en werkkaarten die u voorlegt van uzelf en van uw

echtgenote en dochter zijn slechts een indicatie van jullie identiteit en nationaliteit, dewelke hier niet ter

discussie staat. In verband met de overige documenten die u voorlegt, dient te worden opgemerkt dat

documenten enkel bewijswaarde hebben indien zij worden ondersteund door een overtuigend en

aannemelijk asielrelaas, wat gezien het geheel van bovenstaande observaties, bij u niet het geval is. Het

document over de diefstal van de auto van uw zus en de kopie van haar identiteitsbewijs hebben geen

rechtstreekse betrekking op uw persoonlijke problemen. Uit voorgaande argumentatie blijkt dat er een

geen enkel concreet aantoonbaar feit is om aan te nemen dat er een connectie is tussen deze diefstal in

januari 2009 en jullie recente problemen voor jullie vertrek uit Guatemala. De brief opgesteld door Mr. D.

Cor., de echtgenoot van uw schoonmoeder, heeft een duidelijk gesolliciteerd karakter en kan dan ook

niet als bewijsmateriaal dienen om jullie verhaal te ondersteunen. Tot slot legt u een stapel

krantenartikels en internetprints voor. Het gaat hier echter om artikels die de algemene situatie en

problematiek beschrijven in Guatemala-stad en die nergens concreet betrekking hebben op jullie

persoonlijke problemen.

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.“

1.3. De bestreden beslissing voor verzoekster luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U, Pa. Co. Z. B., verklaart de Guatemalteekse nationaliteit te bezitten. U verklaart 24 jaar oud te zijn en

u werd geboren in Guatemala-stad, waar u ook steeds gewoond hebt tot aan uw vertrek uit Guatemala,

weliswaar op verschillende adressen in verschillende wijken van de stad. U bent gehuwd met Ca. Ga. E.

K. L. (OV nr. 6.996.411, CGVS nr. 12/17170). Jullie hebben samen een dochtertje dat jullie hier in

België vergezelt.

Wat betreft de problematiek waarmee jullie gezin in Guatemala geconfronteerd werd en op basis

waarvan jullie Guatemala dienden te ontvluchten verwijst u naar het asielrelaas van uw echtgenoot Ca.

Ga. E. L..

U hebt met uw gezin Guatemala verlaten omwille van problemen met jullie buren in de wijk Nueva

Montserrat, waar jullie woonden in Guatemala-stad. U vreest dat uw gezin het slachtoffer zou kunnen

worden van afpersing en u vreest hierbij voor uw leven en dat van uw man en dochter.

De problemen begonnen voor u en uw gezin toen jullie in mei 2010 verhuisden naar een andere wijk in

Guatemala stad. Jullie verhuisden naar de kolonie Nueva Montserrat in Zone 3 van Mixco, een minder

beveiligde wijk dan diegene waar jullie voordien woonden, maar jullie moesten snel een ander adres

vinden aangezien jullie vorige huis onbewoonbaar was geworden door toedoen van de orkaan Agatha in

die periode. In deze wijk verkregen jullie problemen met een bende/familie van criminelen die 2-3 huizen

verder woonden. Ze waren bekend in de wijk voor het lastig vallen van mensen, schrik aanjagen,

pesterijen en het willen controleren van de buurt. In november 2011 verkregen ook jullie ernstige

problemen met deze mensen, jullie werden het slachtoffer van een diefstal. Het gebeurde vroeg in de

ochtend toen uw man reeds vertrokken was naar uw werk en u 5-10 minuten weg was om ontbijt te

kopen voor jullie dochtertje in de winkel op de hoek van de straat. Toen u terugkeerde samen met de

tante die gedurende de dag op jullie dochtertje zou passen, merkte u niets bijzonders op. Toen jullie die

avond beide terugkeerden van jullie werk ontdekten jullie echter dat er was ingebroken in jullie huis en

dat er heel wat gestolen was. Jullie computers waren meegenomen, ook 2000 quetzales cash geld,

documenten over jullie werk en kopieën van identiteitsdocumenten, cadeaubonnen, documenten van

aankopen, zelfs schoenen en kledij en ook jullie verlovingsringen. Jullie vonden voetafdrukken op de

patio, ze zouden dus moeten binnengekomen zijn via het terras van jullie buren, wat aannemelijk was

aangezien jullie wisten dat de zoon van jullie directe buren contact had met deze mensen. Uit angst voor

represaille en verdere problemen gingen jullie niet naar de politie maar gingen jullie zelf op verder

onderzoek uit. Veel van jullie buren in de straat werden geconfronteerd met gelijkaardige problemen en

pesterijen. Uw man nam ook contact op met zijn zus die op het openbaar ministerie van justitie werkt en

zij vertelde dat ook zij enkele jaren geleden, in januari 2009, samen met haar assistente het slachtoffer

werd van een diefstal van haar auto met verzwarende omstandigheden. Jullie dachten dat het dus wel

eens om dezelfde bende zou kunnen gaan en jullie werden bang. Deze bende/familie van de ‘palomar’,

zoals jullie het grote huis in de straat noemden waar zij woonden, bleef jullie verder controleren en

intimideren. Ze liepen dronken op straat en lieten jullie hun pistolen zien. Jullie zagen ook dat de politie

van commissariaat 19 in jullie wijk daar soms aan huis kwam en dat zij betrokken waren bij transacties

met wapens en drugs. De zus van uw man raadde jullie aan te verhuizen, maar jullie dachten dat jullie

hen op die manier alleen nog maar meer zouden uitdagen. Na nog een paar kleine incidenten en

pesterijen kregen jullie in februari 2012 bezoek van de Salvadoriaanse echtgenoot van uw moeder.

Toen jullie op een namiddag terugkwamen van een daguitstap naar het nabijgelegen stadje Antigua,

zagen jullie vanaf het moment dat jullie de straat inreden dat er iets aan de hand was. Jullie honden

liepen buiten en jullie zagen mensen rond jullie huis. Opnieuw die mensen van de ‘palomar’, ze liepen al

lachend weg. Jullie ontdekten opnieuw dat ze in jullie huis waren binnen geweest en deze keer hadden

ze een fiets gestolen. Ze hadden ook de honden geslagen en een raam ingeslagen. Jullie besloten het

land te ontvluchten voor er iets ernstigers zou gebeuren.

U en uw dochtertje ontvluchtten Guatemala op 9 maart 2012 en kwamen een dag later aan in België.

Uw man vertrok op 5 april 2012 en u kwam ook de volgende dag aan in België. Jullie vroegen samen

drie maanden later asiel aan in België, op 4 juli 2012.

Bij terugkeer naar Guatemala vreest u vervolging vanwege uw buren, de bende van de ‘palomar’. U

vreest hierbij voor uw leven en dat van uw gezin.

Ter ondersteuning van uw identiteit en asielaanvraag legt u volgende documenten voor: uw paspoort en

dat van uw man en dochter, uw geboorteakte en die van uw man en dochter, uw identiteitskaart, de
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vliegtickets waarmee uw gezin naar België reisde en papieren van jullie reisverzekering, uw kaart van de

openbare gezondheidszorg, jullie beider voordeelkaarten voor mensen die voor privébedrijven werken in

Guatemala, een brief en kopie van de identiteitskaart van Mr. D. Cor., de Salvadoriaanse echtgenoot

van uw moeder, een document over de diefstal van de auto van de zus van uw man en ook een kopie

van haar identiteitskaart en tot slot een bundel met algemene artikels over de problematiek van bendes,

geweld en afpersing in Guatemala stad.

B. Motivering

Wat de argumentatie betreft aangaande het feit dat u niet de vluchtelingenstatus noch de status van

subsidaire bescherming op basis van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet toegekend wordt, verwijst

het CGVS eveneens naar de motivering in de beslissing aan uw echtgenoot. Uw asielmotieven zijn

immers volledig gebaseerd op de asielmotieven van uw echtgenoot en bijgevolg wordt aan u dezelfde

status toegekend. Het CGVS verwijst nogmaals naar de beslissing van uw echtgenoot die luidt als volgt:

[Het onderdeel motivering uit de bestreden beslissing inzake verzoeker wordt integraal hernomen en

verder wordt besloten:]

Derhalve kan u ook u de status van vluchteling noch deze van subsidiaire bescherming worden

toegekend.

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. Verzoekers voeren de schending aan van artikel 1, A, (2) van het Internationaal verdrag betreffende

de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, goedgekeurd door de wet van 26 juni 1953 ; van artikel 1,

(2) van het Protocol betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari 1967, goedgekeurd door de

wet van 27 februari 1967; van artikels 52 en 48/33 juncto 62, van de Vreemdelingenwet; van de

motiveringsplicht, zoals bepaald in artikelen 52 en 62 van de Vreemdelingenwet; van artikelen 2 en 3

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

de algemene zorgvuldigheidsplicht en van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Verzoekers

voeren tevens de schending van de artikelen 2 en 3 EVRM aan.

2.2. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoekers kritiek uitbrengen op de inhoud van de motivering

zodat zij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kunnen inroepen. Aangezien

verzoekers de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwisten, voeren

zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt wordt

onderzocht.

2.3. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissingen gesteund

op alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het

voorgehouden land van herkomst van verzoekers en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve

dossier blijkt verder dat verzoekers werden gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kregen hun

asielmotieven uiteen te zetten, hun argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken

konden neerleggen en zich konden laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van

hun keuze, dit alles in aanwezigheid van een tolk. Verzoekers kregen bovendien de kans om in hun
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vragenlijst ook nog zelf alle belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal

niet zorgvuldig is tewerk gegaan, kan derhalve niet worden weerhouden.

2.4. De artikelen 2 en 3 EVRM stemmen inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, a en b van de

Vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade

bestaande uit doodstraf of executie, dan wel 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). Gelet op de aard van de bestreden beslissing moet de schending van de

artikelen 2 en 3 van het EVRM bijgevolg niet afzonderlijk worden beoordeeld.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Dat verzoekers niet onmiddellijk na het ontvluchten van hun land van herkomst asiel aanvroegen,

haalt wel degelijk de geloofwaardigheid van verzoekers asielmotieven onderuit. Immers kan van een

asielzoeker redelijkerwijze worden verwacht dat hij meteen na aankomst in een veilig land op zoek gaat

naar internationale bescherming en ernstige inspanningen onderneemt om deze te bekomen. Indien

verzoekers mogelijks niet op de hoogte waren van het bestaan van deze procedure – wat betwijfelbaar

is gezien zij op aanraden van D. Cor., de van origine Salvadoraanse echtgenoot van verzoeksters

moeder die ondertussen tevens de Belgische nationaliteit heeft verworven (gehoor verzoeker p. 6,

gehoor verzoekster p. 5, zie tevens informatie administratief dossier) naar België zijn gekomen – dan

stelt de Raad tevens vast dat verzoekers nagelaten hebben om zich onmiddellijk bij aankomst grondig te

(laten) informeren over het bestaan en modaliteiten van de asielprocedure bij een officiële

(asiel)instantie, een advocaat of sociale - of mensenrechtenorganisatie. Het schrijven van sociaal

assistent I. V. verandert hier niets aan.

3.2. Daargelaten deze laattijdigheid moet er, om in aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus in

de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, sprake zijn van een gegronde

vrees voor vervolging. De toekenning van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet veronderstelt eveneens een reëel risico op ernstige schade. De bewijslast rust in

beginsel bij de kandidaat-asielzoeker en dit geldt ook voor de ernst van de gevreesde vervolging of

schade. Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of risico op ernstige schade volstaat op zich

niet om te kunnen besluiten dat deze vrees of dat risico reëel is. Deze vrees of dat risico dient immers

ook steeds getoetst te worden aan enkele objectieve vaststellingen en verzoeker dient in dit verband de

vrees of het risico concreet aannemelijk te maken. Deze vrees moet gegrond, concreet, actueel en

persoonlijk zijn. Een louter theoretische, vage, onpersoonlijke of hypothetische vrees volstaat niet om

een beroep op internationale bescherming te funderen. Een ernstige kans op vervolging volstaat, doch

het staat aan verzoekers om deze vrees ook gefundeerd en geloofwaardig te maken. Verzoekers

kunnen dan ook niet gevolgd worden waar zij aanvoeren dat “Deze «gegronde vrees voor vervolging»

moet dus niet per se een objectieve en rationele vrees zijn”.

3.3. Verzoekers voeren twee diefstallen en een aantal kleinere incidenten aan, wat gemeenrechtelijke

criminele feiten zijn, die niet onder het toepassingsgebied van het Vluchtelingenverdrag vallen, minstens

wordt dit niet aangetoond. Evenmin kan verzoekers hun argumentatie aangaande het behoren tot de “de

sociale groep van de personen die een zeker levensstandaard genieten in Guatemala” overtuigen, niet

in het minst nu zij in hun specifieke geval niet aantonen dat hun levensstandaard een aangeboren

kenmerk is of een gemeenschappelijke achtergrond heeft, noch dat deze groep cumulatief genomen als

afwijkend zou worden beschouwd. Het is dan ook niet correct te beweren “Dat zij inderdaad tot deze

sociale groep behoren omdat hun families zelf tot deze groep behoren, en zo een gemeenschappelijk

achtergrond die bestaat buiten hun wil” terwijl zij zeer eenvoudig hun levensstandaard kunnen

aanpassen en deze ook onder invloed van andere omstandigheden gemakkelijk kan gewijzigd worden.

3.4. Noch uit verzoekers verklaringen, noch uit het administratief dossier, noch uit andere elementen van

het verzoekschrift kan aldus blijken dat verzoekers vrezen in Guatemala te worden vervolgd omwille van

één van de vermelde redenen in artikel 1, A (2), van het Internationaal Verdrag betreffende de status

van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 195, te

weten haar ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of hun politieke

overtuiging.
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3.5. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoekers menen in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekers gaan er in deze aan voorbij dat voor de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van 48/4, § 2, a en b, net als bij de vluchtelingenstatus,

de bewijslast principieel op de vreemdeling rust, die zoals iedere burger die om een erkenning vraagt,

moet aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te

staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn

verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat

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

Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen

bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en

tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. De ongeloofwaardigheid

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

incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden

toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut

de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). Bovendien verplicht geen enkele bepaling of beginsel de met het

onderzoek van de asielaanvraag belaste instanties om de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen

om het statuut van vluchteling te bekomen en de lacunes in diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS

16 november 2006). Indien verzoekers hun verklaringen overigens quasi volledig, met uitzondering van

de kopieën van de identiteitsdocumenten, gelijklopend zijn, dan nog houdt dit nog niet in dat de

aangevoerde feiten ook kwalificeren voor het verkrijgen van internationale bescherming.

4.2. De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of

verzoekers hun verklaringen voldoende zijn om hun vervolging geloofwaardig en aannemelijk te maken.

Hij houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de vage als de ontwijkende antwoorden en

houdt bij deze analyse rekening met het specifieke profiel van de asielzoeker. Verder benadrukt de Raad

dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen.

Het gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan elk onderdeel, motief of tegenstrijdigheid

wordt gehecht kan verschillen maar het is het geheel van de in de bestreden beslissingen opgesomde

motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de ongegrondheid van verzoekers

asielaanvraag.

4.3. Het is aannemelijk dat ook in Guatemala gestolen identiteits- en werkdocumenten frauduleus

worden aangewend of verkocht op de zwarte markt doch er kan slechts worden vastgesteld dat

verzoekers zelf geen afpersingsdaden ondervonden, noch kennen ze anderen in de wijk die werden

afgeperst (gehoor verzoeker p. 13, gehoor verzoekster p. 9). Verzoekers toelichtingen over de modus

operandi van de familie/bende en een toekomstige afpersing, zijn dan ook loutere beweringen. Hoe dan

ook zoals in elk land is het redelijk te veronderstellen dat ook in Guatemala de diefstal van

identiteitsdocumenten wordt aangegeven zodat het oneigenlijk gebruik ervan kan worden opgespoord

en bestraft. Bovendien kan niet blijken uit de verklaringen van D. Cor. dat zijn documenten gestolen

werden bij de diefstal op 12 februari 2012 zodat indien volgens de beweringen van verzoekers dat het

stelen van documenten de specifieke modus operandi van de bende is, kan geconcludeerd worden dat

hier andere daders aan het werk zijn geweest. Verzoekers zijn bovendien met hun eigen

identiteitsdocumenten naar België gekomen.

Verzoekers voeren verder twee diefstallen - wat zij niet met enige documenten adstrueren (klacht politie,

aangifte verzekering…) - en enkele kleinere intimidaties en incidenten aan. Verzoekers denken dat de

diefstallen uitgevoerd werden door leden van dezelfde familie/bende, doch kunnen geen toelichtingen

geven omtrent de vermeende daders noch maken ze anderszins aannemelijk dat dezen de daders

zouden zijn, temeer de “15-20 families die samen in een huis woonden” gedurende 1,5 jaar (verklaring

verzoeker 9, verklaring verzoekster 9) zo’n drietal huizen verder woonden, zodat geenszins
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aanvaardbaar is dat verzoekers dermate weinig informatie en zelfs geen namen kunnen verschaffen

(gehoor verzoeker p. 10-11, gehoor verzoekster p. 7-8). Dat verzoekers onopgemerkt wilden leven, kan

niet verhinderen dat ze zich ook op onrechtstreekse wijze konden informeren, laat staan dat dit verklaart

waarom hun kennis inzake de bendeleden/familie quasi nihil is, wat verzoekers ook in hun verzoekschrift

mogen beweren. Indien verzoekster uiteindelijk met de rechterbuur gaan praten is, dan kan nergens uit

blijken dat één van beide verzoekers zich op basis van deze informatie nader geïnformeerd heeft bij de

getroffen buren om aldus deze informatie te verifiëren of te polsen of er gemeenschappelijke actie

ondernomen kon worden. De Raad benadrukt hierbij dat van een kandidaat-vluchteling, die beweert te

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

verwacht worden dat hij alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo

accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of

vlucht uit het land van herkomst. De kandidaat-vluchteling dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk

te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige

medewerking te verlenen aan de asielprocedure (RvS 13 oktober 2005, nr. nr. 150.135). De asielzoeker

draagt daarbij zelf de verantwoordelijkheid voor het volledig en gedetailleerd communiceren van alle

feitelijke gegevens die relevant zijn ter ondersteuning van zijn asielrelaas. Verzoekers maken evenmin

aannemelijk dat zij persoonlijk geviseerd zouden zijn, noch dat de twee diefstallen door dezelfde daders

zouden gepleegd zijn, noch dat verzoekers zus door dezelfde daders zou beroofd zijn, temeer deze

beroving zich jaren voordien afspeelde toen verzoekers nog niet eens in die buurt woonden en

verzoekers in het verzoekschrift tevens bevestigen dat het vermeend verband enkel steunt op hun

vermoedens. Verzoekers beperken zich tot loutere beweringen.

4.4. Conform artikel 48/5, §1 van de Vreemdelingenwet, kan ernstige schade in de zin van artikel 48/4

van de Vreemdelingenwet uitgaan van of veroorzaakt worden door niet-overheidsactoren, indien kan

worden aangetoond dat noch de staat, noch de partijen of organisaties die de staat of een aanzienlijk

deel van zijn grondgebied beheersen, met inbegrip van internationale organisaties, bescherming kunnen

of willen bieden tegen ernstige schade. § 2 van dezelfde bepaling stelt dat er bescherming in de zin van

de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet wordt geboden wanneer de actoren als bedoeld in

lid 1 redelijke maatregelen treffen tot voorkoming van het lijden van ernstige schade, onder andere door

de instelling van een doeltreffend juridisch systeem voor de opsporing, gerechtelijke vervolging en

bestraffing van handelingen die ernstige schade vormen en wanneer de verzoeker toegang tot een

dergelijke bescherming heeft.

Verzoekers zijn niet naar de politie gegaan om klacht neer te leggen inzake de diefstallen, terwijl

verzoekers zus bij het openbaar ministerie werkt en verzoekers vader advocaat is (gehoor p. 14), zodat

zij alleszins sterk vertrouwd zijn met het politioneel en gerechtelijk systeem in Guatemala en waarbij

redelijkerwijs evenmin aannemelijk is dat verzoekers zus hen zou afraden enige officiële stappen te

ondernemen. Waar verzoekers menen “dat de politie blijkbaar foefelde met de bendeleden, omdat zij

regelmatig politieagenten zagen babbelen en verdachte onderhandelingen voeren met hen”, komen zij

niet verder dan gratuite beweringen, noch kan dit verklaren waarom zij geen beroep hebben gedaan op

een in een andere locatie gevestigde politiemacht dan wel een hogere of speciale anti-corruptie politie-

eenheid. Daarenboven is geenszins aangetoond dat de bende/familie überhaupt de daders zouden zijn

van de (beide) diefstallen en verzoekers hebben zelf verhinderd dat hierover duidelijkheid komt nu ze

nalieten de diefstallen aan te geven. Verzoekers bieden derhalve geen aannemelijke verklaring voor het

niet aanspreken van de beschermingsmechanismen die zij ter beschikking hadden in hun land van

herkomst, te meer zij inzake een eenvoudige discussie voor de deur wel naar de politie konden bellen

(gehoor verzoeker p. 8-9) maar dit nagelaten hebben wat de beweerde diefstallen betrof. Immers

internationale bescherming kan slechts worden verkregen bij gebrek aan nationale bescherming en

verzoekers blijven hier in gebreke.

4.5. Vooropgesteld dat de beweerde vervolging waarachtig zou geweest zijn, quod non, dan nog hebben

verzoekers tevens nagelaten zich te hervestigen. Verzoeker spreekt “Spaans, Engels, beetje Frans en

Nederlands ook”, werkte sinds 2009 als consultant bij een gerenommeerde multinational en “verdiende

5500-6000 quetzales per maand, hing ook af van bonussen” (gehoor verzoeker p. 5). Verzoekster

spreekt “Spaans, Engels, een beetje Nederlands”, “werkte bij reserveringen en boekingen van tickets”

voor een Amerikaans bedrijf en verdiende maandelijks 3500 quetzals (gehoor verzoekster p. 4-5).

Verzoekers drie zussen en vader (verklaring verzoeker 30, gehoor verzoeker p. 5-6) en verzoeksters

vader en broer (verklaring verzoekster 30, gehoor verzoekster p. 5) wonen eveneens in Guatemala.
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Verzoekers zijn aldus een jong, gezond en welgesteld koppel, met een vast inkomen en omringd door

familieleden zodat de Raad geenszins inziet waarom zij zich niet zouden kunnen hervestigen of zich

vestigen in de nabijheid van hun familieleden die blijkbaar geen bijzondere problemen hadden.

Verzoekers overwegingen dat een alternatieve hervestiging in Guatemala stad niet toereikend is, kan

dan ook geenszins worden aanvaard, zeker gezien verzoekers voordien in een residentiële en bewaakte

residentie woonden (gehoor verzoeker p. 7) en verzoekers zich eveneens in andere steden of plaatsen

in Guatemala konden vestigen. De loutere mening van de sociaal assistente dat verzoekers hierin gelijk

hebben, kan evenmin worden aanvaard.

4.6. Verzoekers brengen verder geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht

kunnen werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekers beperken zich aldus tot het herhalen van het asielrelaas en

het tegenspreken en ontkennen van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissingen, het

geven van algemene, theoretische en soms foutieve beschouwingen over de motiveringsplicht en de

beginselen van het vluchtelingenrecht, het maken van verwijten naar het CGVS, het geven van

gefabriceerde post-factum verklaringen en gratuite beweringen (“Wat betreft het feit dat de dieven

ongemerkt het huis van verzoekers konden betreden en opnieuw verlaten op een tiental minuten tijd, is

dit eigenlijk het bewijs dat, zoals verzoekers het verschillende keren gedurende hun verhoren het

hebben verklaard, de bendeleden hen constant aan het bespioneren zaten (…) Bovendien kenden zij

het huis reeds heel goed van buiten en was de configuratie van de woning hen buitengewoon gunstig”),

het formuleren van boute beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar

laten na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden

beslissingen kunnen weerleggen. Verzoekers weerleggen dan ook geenszins de besluiten van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het administratieve

dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissingen. De Raad stelt vast dat

deze conclusies uitgebreid en correct werden gemotiveerd in de bestreden beslissingen. Derhalve heeft

het Commissariaat-generaal wel degelijk verzoekers hun asielrelaas op hun individuele merites

beoordeeld.

5. In zover verzoekers zich beroepen op artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, dienen

verzoekers elementen aan te voeren waaruit kan blijken dat er in hun land sprake is van willekeurig

geweld in volkenrechtelijke zin. Op grond van de bepalingen van internationaal humanitair recht met

name het tweede aanvullende protocol bij de Geneefse verdragen (Protocol II) van 12 augustus 1949 en

gemeenschappelijk artikel 3 bij de Geneefse verdragen moet geconcludeerd worden dat sprake is van

een binnenlands gewapend conflict indien georganiseerde gewapende groepen onder een

verantwoordelijk bevel in staat zijn op het grondgebied van een land of een gedeelte daarvan militaire

operaties uit te voeren jegens gewapende groepen met gelijkaardige karakteristieken of jegens de

strijdkrachten van de autoriteiten van dat land. De gewapende confrontatie moet langdurig zijn en een

minimumniveau aan intensiteit bereiken en de partijen in het conflict moeten een minimumniveau van

organisatie bezitten.

5.1. De Raad stelt in deze vast dat verzoekers wel degelijk een bundel informatie over de situatie in

Guatemala hebben neergelegd, zodat verwerende partij onterecht beweert dat verzoekers niet aan de in

beginsel op hen rustende bewijslast hebben voldaan. De onderzoeksplicht van de commissaris-generaal

betreft alle door de asielzoekers aangebrachte elementen en documenten, binnen de toepasselijke

context. Indien de commissaris-generaal over een discretionaire marge beschikt wat de beoordeling van

de waarachtigheid en het gewicht van de aangevoerde elementen en documenten betreft, dan dient de

door de commissaris-generaal gegeven motivering dienaangaande afdoende en draagkrachtig te zijn. In

deze kan uit de bestreden beslissingen niet blijken dat de commissaris-generaal deze stukken

onderzocht heeft in het perspectief van een beoordeling van artikel 48/4, §2, c) Vreemdelingenwet.

Derhalve schiet de commissaris-generaal op dit punt tekort in zijn formele en materiële,

motiveringsplicht.

5.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen, een

bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op

basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek

onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil
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(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).

5.3. De Raad stelt op basis van de door verzoekers neergelegde informatie vast dat, niettegenstaande

de situatie in Guatemala-stad soms ernstig verstoord en bijzonder gewelddadig kan zijn, er geen sprake

is van een situatie van intern gewapend conflict, noch in Guatemala-stad, noch in Guatemala. Indien de

drugskartels en mara’s verantwoordelijk zijn voor talloze moorden, afpersingen en andere gewelddaden

en er tevens een zeer hoge ratio van straffeloosheid kan worden vastgesteld, dan kunnen deze groepen

niet gelijkgeschakeld worden met georganiseerde gewapende groepen onder een verantwoordelijk bevel

en met een minimumniveau van organisatie die in staat zijn om aanhoudende en samenhangende

militaire operaties uit te voeren. Verzoekers tonen niet aan middels de door hen aangebrachte objectieve

informatie dat er momenteel in het hele land noch in Guatemala-stad sprake zou zijn van een

internationaal of binnenlands conflict dat een ernstige bedreiging vormt voor het leven op de persoon

van een burger.

Overigens werd reeds hoger vastgesteld dat verzoekers hun vervolging niet waarachtig is en ze zich – in

zoverre noodzakelijk – tevens probleemloos konden hervestigen. Verzoekers kunnen geenszins een

beroep op internationale bescherming laten gelden.

5.4. Verzoekers tonen niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

5.5. Ten slotte vragen verzoekers de bestreden beslissingen te vernietigen. De Raad stelt vast dat, gelet

op wat voorafgaat, de commissaris-generaal terecht tot de ongegrondheid van de asielaanvragen heeft

besloten. Verzoekers maken niet aannemelijk dat verder onderzoek nog noodzakelijk zou zijn, temeer nu

zij niet aantonen dat de gegrondheid van hun asielmotieven onvoldoende werd onderzocht, noch zelf

ernstige elementen en/of objectieve informatie aanvoeren waaruit kan blijken dat verder onderzoek

noodzakelijk is.

5.6. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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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 tien september tweeduizend dertien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


