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nr. 97 423 van 19 februari 2013

in de zaak X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bhutaanse nationaliteit te zijn, op 18 oktober 2012

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

staatlozen van 17 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 6 november 2012 met

refertenummer X.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 18 december 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 januari 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P.-J. STAELENS, die loco advocaat T. HALSBERGHE

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché R. LARNO, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 2 november 2011 het Rijk binnen en diende op 3

november 2011 een asielaanvraag in. Op 17 september 2012 werd een beslissing 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 beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde over de Bhutanese nationaliteit te beschikken, tot de Lhotshampa-bevolkingsgroep

te behoren en afkomstig te zijn uit het district Chirang in Bhutan. Uw vader was actief voor de

"Bhutan People’s Party” (BPP). Als opgeleide man en leraar gaf hij adviezen in het dorp over cultuur en

religie en hij nam ook deel aan activiteiten voor democratie. Hij verloor daardoor zijn werk. Tijdens de

volkstelling van eind de jaren ’80 begin de jaren ’90 werden jullie ondergebracht in de categorie van

illegale immigranten. Uw ouders identiteitskaart werd in beslag genomen. Vanaf 1990 zorgde het leger

voor problemen in jullie dorp: de soldaten bedreigden en sloegen mensen. In 1990 werd uw tante

gedood tijdens “de beweging”. In 1993, toen u vijf jaar oud was, werd uw vader gearresteerd tijdens

een programma in het district Samchi. Uw moeder kreeg van het district de boodschap dat uw

vader probeerde te ontsnappen van het leger en daarbij werd neergeschoten. Ongeveer twee weken

nadat uw vader werd gearresteerd kwam het leger ’s nachts naar jullie dorp. De soldaten maanden uw

moeder aan te vertrekken en namen het vee in beslag. De soldaten laadden jullie en andere dorpelingen

op een truck, brachten jullie naar een plaats nabij de Indische grens. In die groep mensen bevond zich

R. R. een buur van jullie die al in Zuid-India werkte.

R. R. nam uw moeder en u mee naar Kerala en vond voor haar een job als huishoudster. U kon er

gedurende twee jaar een voorschoolse opleiding volgen. De lagere school liet u echter niet toe omdat u

niet over de Indische nationaliteit beschikte en illegaal in India verbleef. Later ging u aan de slag op een

rubberplantage. U woonde daar ook samen met een vriend, M. S.. M. verloor zijn geld en op 22/09/2011

beschuldigde hij u van diefstal van dat geld. Jullie vochten. De dorpelingen waren tegen u omdat u niet

van de regio was en verwittigden de politie. Omdat u bang was dat u als illegaal naar Bhutan zou

worden teruggestuurd liep u weg en ging naar uw baas, V. T.. U verbleef daar die nacht en de volgende

dag. Nog een dag later vernam u van V. dat de politie naar uw kamer was geweest, uw zaken had

aangeslagen, waaronder een vlag van Bhutan. V. werd ondervraagd en ervan beschuldigd een illegaal

te werk te stellen. Hij moest u uitleveren aan de politie of zou worden vervolgd.

U reisde met een smokkelaar naar Bombay. Op 25/09/2011 verliet u Bombay als verstekeling aan

boord van een schip. Onderweg veranderde u enkele keren van schip per vrachtwagen. In totaal nam u

drie schepen. U weet niet wanneer en waar u aankwam. U verliet het schip in de vrachtwagen. Twaalf

of dertien uur later stapten u over op een jeep en na vier of vijf uur kwam u op 02/11/2011 aan in

Brussel bij het gebouw van de Dienst Vreemdelingenzaken dat gesloten was. Op 03/11/2011 vroeg u

asiel aan.

B. Motivering

Na het gehoor door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

wordt vastgesteld dat u de hoedanigheid van Vluchteling niet kan worden toegekend. U hebt uw

beweerde Bhutanese nationaliteit of herkomst uit Bhutan niet aannemelijk gemaakt en zodoende het feit

dat u een Lhotshampa-vluchteling bent. Ondanks dat u al op vijf- à zesjarige leeftijd Bhutan zou hebben

verlaten, kan van u een zekere kennis worden verwacht van de etnisch-politieke problemen waardoor

de Lhotshampa’s Bhutan moesten verlaten en over het overlijden van uw etnisch-politieke vader,

zeker daar u, na uw vertrek uit Bhutan tot aan het overlijden van uw moeder in 2008 altijd samen met

haar in India hebt verbleven. Dit was bij u tijdens het eerste gehoor onvoldoende het geval. Tijdens het

tweede gehoor dd.07/08/2012 voor het CGVS was u van een aantal zaken beter op de hoogte die u

tijdens het eerste gehoor dd.29/06/2012 niet kon toelichten waardoor uw kennis in ingestudeerd karakter

vertoont.

U verklaarde niet te weten of u kennissen of verwanten hebt die in de vluchtelingenkampen voor

de Lhotshampa’s in Nepal verblijven of hebben verbleven. U hebt zich ook nooit geïnformeerd of

u kennissen of verwanten hebt die in deze kampen verblijven. U weet evenmin waar deze kampen

zijn gevestigd of hoe ze noemen. Het enige wat u wist is dat er zes of zeven van die kampen zijn maar

dat vernam u via de media (CGVS1 p. 6). Volgens de informatie toegevoegd aan het administratief

dossier hebben alle Bhutanese vluchtelingen in India of elders kennissen of verwanten die in deze

kampen verblijven (of hebben verbleven). Dat u als Lhotshampa-vluchteling die niet weet of u kennissen

of verwanten hebt die in deze kampen verblijven of hebben verbleven, niet op de hoogte bent over

deze kampen en u zich tijdens in uw verblijf in India nooit informeerde of u kennissen of verwanten hebt

of had in deze kampen is dan ook een ernstige indicatie dat u geen Bhutanese vluchteling bent en

niet afkomstig bent uit de Lhotshampa-gemeenschap. Evenmin weet u of u nog verwanten of kennissen

hebt die in Bhutan verblijven en of u verwanten of kennissen hebt uit Bhutan die in India of Nepal

verblijven. Ook over deze zaken hebt u zich nooit verder geïnformeerd, dan navraag aan uw moeder.

U kon tijdens het eerste gehoor voor het CGVS (pp. 7-9) in heel algemene termen aangeven wat

de problemen waren van de Lhotshampa’s dat ze Bhutan moesten ontvluchten of het land werden

uitgezet. U verklaarde dat ze zich op alle vlakken moesten aanpassen aan de Bhutanese manier van

leven en werden beschuldigd van verrader en terrorist te zijn, konden worden gedood en verplicht
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werden Bhutan te verlaten en dat ze tijdens de volkstelling van eind de jaren ’80, begin de jaren ’90 in

de categorie van illegale immigranten werden ondergebracht, o.a. op basis van een ontvangstbewijs van

taksen uit 1958. Verder kon u deze problemen echter niet toelichten. U verklaarde dat dit alles was wat

uw moeder u daarover had gezegd. Zo kon u niet aangeven hoeveel codes en categorieën er tijdens die

volkstelling werden gebruikt of wat de andere categorieën waren dan de illegale immigranten. Evenmin

kon u aangeven hoe het koninklijk decreet noemt dat mede aan de basis lag van de problemen van

de Lhotshampa’, noch wanneer het werd uitgevaardigd of wat het inhield. U heeft zich over deze zaken

ook nooit verder geïnformeerd. Tijdens het eerste gehoor voor het CGVS (pp. 10-11) kon u over het feit

dat uw vader werd gedood door de autoriteiten enkel vertellen dat hij een activist was binnen de

Bhutan People’s Party (BPP), dat hij als terrorist werd bestempeld en dat hij werd vermoord toen u vijf

jaar oud was. Meer kon u daarover niet vertellen. Dit was alles wat u bij uw moeder was te weten

gekomen. Verder had u zich daarover ook nooit geïnformeerd. Dat u zo weinig wist te vertellen over de

problemen van de Lhotshampa’s waardoor ze het land moesten verlaten of ontvluchtten en over

de omstandigheden van het overlijden van uw vader tijdens het eerste gehoor is op zich

onaannemelijk voor een vluchteling wiens vader omwille van zijn etnische-politieke activiteiten werd

gedood door de autoriteiten en die omwille van jullie etnische achtergrond Bhutan moest verlaten. Dit is

zeker zo gezien u tot aan het overlijden van uw moeder in 2008 met haar samenwoonde in India

(CGVS2 p.2).

Tijdens het tweede gehoor voor het CGVS (p. 4) kon u echter wel plots een heel aantal

andere categorieën dan illegale immigrant opgeven, gebruikt tijdens de volkstelling, en u wist dat u de

categorie 'code F7' kreeg toebedeeld en u verklaarde dat dit de zaken waren die uw moeder u daarover

had gezegd. Ook verwees u tijdens het tweede gehoor plots naar de door de overheid

uitgevaardigde “Driglam Namzha” in verband met de problemen voor de Lhotshampa’s in Bhutan en hun

verplichte aanpassing. Tijdens het tweede gehoor voor het CGVS (pp. 4-5) kon u ook de

omstandigheden van het overlijden van uw vader wel verder toelichten. U verklaarde dat hij naar

programma’s van de BPP ging, actief was voor cultuur en democratie, mensen in het dorp overtuigde

over de rechten van de Lhotshampa’s om hun religie te belijden en hun festivals te volgen. U verklaarde

tevens dat hij werd gearresteerd toen hij naar een programma ging in het district Samchi ongeveer twee

weken voor jullie vertrek uit Bhutan, dat hij had geprobeerd te ontsnappen, dat het leger hem had

neergeschoten en dat uw moeder deze zaken vernam van het district. Dat u tijdens het eerste gehoor

over een aantal zaken van de problemen van de Lhotshampa’s niet op de hoogte was en tijdens het

tweede gehoor wel, wijst er duidelijk op dat uw kennis over de achtergrond van de Lhotshampa-

problematiek een ingestudeerd karakter vertoont. Dat u tijdens het eerste gehoor de omstandigheden

van het overlijden van uw vader amper kon toelichten en tijdens het tweede gehoor een stuk beter wijst

er op dat u die zaken tussen de twee gehoren door hebt opgemaakt. In beide gevallen is dit zeker zo

gezien u telkens verklaarde deze informatie van uw moeder te hebben vernomen en u zich nergens

anders hebt geïnformeerd.

U verklaarde in Kerala, India over het boven vermelde ontvangstbewijs van taksen uit 1958

te beschikken omdat uw moeder u had verklaard dat u dit goed moest bijhouden (CGVS1 pp. 4, 10, 13-

14; CGVS 2 pp. 4, 6-7). U legt dit document echter niet neer en u hebt daarvoor ook geen stappen

gezet. Uw verklaring hiervoor dat u niemand hebt in India die u kon contacteren om dit document te

verkrijgen komt gezien u zowat uw hele leven in India in Kerala hebt verbleven stereotiep en ontwijkend

over (CGVS1 p. 10, CGVS2 pp. 6-7).

Uit bovenstaande volgt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt afkomstig te zijn uit de Lhotshampa-

gemeenschap in Bhutan en dat u met uw moeder omwille van de etnisch-politieke problemen van de

Lhothsampa’s het land werden uitgezet.

Verder legde u slechts algemene verklaringen en zelfs tegenstrijdige verklaringen af over uw vlucht

naar Europa. U verklaarde met een cargoschip van Mumbai (Bombay) in India naar Europa te zijn

gereisd. U verklaarde dat u daarbij enkele keren van schip veranderde en in totaal drie schepen nam

(CGVS 1 p. 5). Bij de Dienst Vreemdelingezaken (Verklaring punt 35) had u echter slechts melding

gemaakt van één schip. Gevraagd naar de naam van dat schip kon u die echter niet geven. Gevraagd

naar wat dat schip vervoerde, beperkte uw antwoord zich tot het zeer vage “grote dozen”, verder kon u

dat niet toelichten. (CGVS 1 p. 5). Gevraagd om uw leven te beschrijven aan boord van die schepen

beperkten uw antwoord er zich toe dat u verbleef in het stuk waar de vrachtwagens waren, dat jullie in

de morgen naar het toilet mochten en overdag in een klein gat in de hoek jullie behoefte moesten doen,

dat het leven als in een hel was, dat jullie niet mochten spreken of slagen kregen, soms geen eten

kregen, dat het donker was en jullie niet wisten of het dag of nacht was. Voor iemand die meer dan een

maand als verstekeling aan boord van één of meerder schepen doorbracht, komt dit niet doorleefd over

en uw clandestien reis naar Europa komt dan ook ongeloofwaardig over. Dit laat het CGVS toe op een

gerede wijze te vermoeden dat u legaal naar Europa bent gereisd gebruik makend van uw persoonlijke,
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legale reisdocumenten en dat u deze documenten achterhoudt teneinde voor de Belgische autoriteiten

uw werkelijk identiteit, nationaliteit en reisweg te verhullen.

Tot slot legt geen enkel begin van bewijs neer aangaande uw werkelijke identiteit, nationaliteit

en reisweg.

Gezien u niet aannemelijk hebt gemaakt uit Bhutan afkomstig te zijn en over de Bhutaanse

nationaliteit te beschikken, bent u er niet in geslaagd om uw vrees voor vervolging in de zin van

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

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

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. 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

(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). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door

de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker roept als eerste en enige middel in: “Schending artikel 62 Vr.W. 15.12.1980 minstens

schending van de formele materiële motiveringsplicht en het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel als

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.”

2.3. Artikel 62 van de vreemdelingenwet heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen

waarom de administratieve overheid een beslissing 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 verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering zodat hij een beweerde

schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien verzoeker de beoordeling

van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert verzoeker de schending aan van

de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

2.4. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood

kan geloven dat ze werkelijk genomen is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Dit is in casu niet het

geval.

2.5. 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 beslissing gesteund op

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

land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt verder

dat verzoeker werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven uiteen te

zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen en zich

kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van zijn keuze, dit alles in

aanwezigheid van een tolk. Verzoeker kreeg bovendien de kans om in zijn vragenlijst ook nog zelf alle

belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Waar verzoeker meent dat de commissaris-generaal “erg

onzorgvuldig te werk gaat, nu zij zich baseert op een hopeloos gedateerd document (2003 - sic)” toont

verzoeker echter niet aan dat het feit dat dit geen recent document is afbreuk zou doen aan de

correctheid van de inhoud ervan. Verzoeker is immers vrij nieuwe informatie aan te brengen die een

eventuele gewijzigde beoordeling “omtrent diens kennis van bekende dissidenten en oppositieleiders uit

BHUTAN” toelaten. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk gegaan, kan derhalve niet

worden weerhouden.
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3. Nopens de status van vluchteling

3.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, zodat verzoeker – 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).

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

verzoekers verklaringen voldoende zijn om zijn problemen met de moordenaars van zijn familieleden

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 beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de

ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag.

3.3. Verzoeker verklaart Lhotshampa te zijn, afkomstig uit Bhutan. Toen hij vijf jaar oud was werd zijn

vader vermoord en werd hij samen met andere dorpelingen naar de grens gebracht. Daarna verbleef hij

jarenlang illegaal met zijn moeder in Zuid-India, waar ze konden inwonen bij een vroegere buur van hen

en hij kon werken op een rubberplantage. In september 2011 werd hij beschuldigd van diefstal en

geviseerd door de politie, waarop hij vluchtte naar België.

3.4. Verzoekers verklaringen getuigen van een absolute onwetendheid, zoals correct door de

commissaris-generaal in de bestreden beslissing weergeven, waardoor hij niet aannemelijk maakt een

Lhotshampa te zijn die afkomstig is uit Bhutan. Verzoeker bleek onbekend met tal van elementaire

gegevens over de Lhotshampa zoals hun problemen in Bhutan, het koninklijk decreet dat aan de basis

lag van deze problemen, de wijze waarop ze gediscrimineerd werden (codes en categorieën) en de

kampen waarin de Lhotshampa’s werden ondergebracht (gehoorverslag CGVS, 29.6.2012, p. 6-10).

Verzoeker verklaarde zelfs niet te weten of hij kennissen of verwanten heeft in de vluchtelingenkampen

(gehoorverslag CGVS, 29.6.2012, p.7), terwijl blijkt uit objectieve informatie toegevoegd aan het

administratief dossier dat alle Bhutanese vluchtelingen kennissen of verwanten hebben die in deze

kampen verblijven. Tenslotte, en niet in het minst, kan niet worden ingezien dat verzoeker zelfs

onwetend is over zijn eigen familieverleden zoals inzake de activiteiten van zijn vader en de

omstandigheden van zijn overlijden (gehoorverslag CGVS, 29.6.2012, p. 10-11). Aldus zijn verzoekers

verklaringen over de gehele lijn manifest onvoldoende.

3.5. Verzoekers jeugdige leeftijd waarop hij Bhutan verliet, kan evenmin overtuigen als verschoning voor

zijn ontoereikende kennis over de achtergrond van de problemen van de Lhotshampa in Bhutan. Zelfs

indien de leefwereld van een 5-jarige beperkt is en verzoeker hier geen levendige herinneringen aan

overhoudt, ziet de Raad hoe dan ook niet in dat zijn moeder hem nooit vertelde over de

familie(geschiedenis) en de problemen van de Lhotsampa, temeer nu verwacht mag worden dat deze

elementen belangrijk en goed gekend waren in zijn familie aangezien zijn vader een activist was die zich

engageerde voor hun cultuur en religie en die hierdoor zelfs zijn leven liet. Verzoekers voorgehouden

problemen omwille van zijn afkomst laten daarenboven net toe te verwachten dat hij ook zelf zou

navragen naar de achterliggende politiek die de aanleiding vormt van zijn eigen problemen en

toenadering zoeken tot zijn gemeenschap, minstens op de hoogte zou zijn van hun situatie die hem

immers persoonlijk raakt. Dit is niet het geval, waaruit slechts een verregaande desinteresse kan worden

afgeleid die niet verenigbaar is met zijn beweerde afkomst en herkomst. Dit klemt te meer nu verzoekers
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komst naar Europa minstens een doorzetting en een bewuste keuze veronderstelt. Verzoeker toont niet

aan waarom hij een dergelijk doorzettingsvermogen en wilskracht wel had om zijn migratie naar Europa

op te zetten, maar niet om zich te informeren naar de achtergrond van zijn eigen volksgroep en hun

problemen in Bhutan, zijn land van herkomst.

Er kan in deze slechts vastgesteld worden dat verzoeker totaal onbekend is met de eigenheid van de

Lhotshampa zodat bezwaarlijk geloof kan worden gehecht aan zijn beweerde Bhutaanse afkomst en

nationaliteit, noch aan de hierop gebaseerde asielmotieven. De vaststelling dat verzoeker sinds zijn

vertrek uit Bhutan zich dienaangaande nooit heeft geïnformeerd, klemt temeer nu blijkt uit het

administratief dossier dat verzoeker nadat hij tijdens het eerste gehoor op het CGVS geconfronteerd

werd met de vragen van de commissaris-generaal inzake zijn achtergrond, ineens op korte tijd wel

informatie opdeed over de Lhotshampa en deze ook grondig instudeerde. Dit ondergraaft verzoekers

geloofwaardigheid verder nu kan aangenomen worden dat hij met gemak informatie kan opnemen en dit

manifest heeft nagelaten voor zijn vertrek uit India. Dat verzoeker deze “aanvullende antwoorden [heeft]

gegeven die enkel en alleen te wijten zijn aan de verdere geheugeninspanningen” kan bezwaarlijk

toelichten waarom hij initieel tijdens het eerste gehoor, onwetend was. Verzoekers onwetendheid klemt

te meer nu hij steeds stelde niemand te kennen in India die hem kan inlichten over de Lhotshampa,

terwijl hij anderzijds verklaarde dat zijn moeder naar Zuid-India vertrok met een Bhutaanse buur R. Er

kan niet worden ingezien hoe verzoeker via deze man en zijn familie over de vele jaren, nooit enige

informatie van Bhutan zou vernomen hebben. Dit kan enkel van verregaande onverschilligheid getuigen

die afbreuk doet aan verzoekers voorgehouden etnische herkomst.

3.6. In het kader van de asielprocedure draagt de kandidaat-vluchteling een verantwoordelijkheid, in die

zin dat van hem wordt verwacht dat hij zo duidelijk en volledig mogelijk zijn asielmotieven weergeeft,

zeker wat de feiten betreft die de kern van zijn asielrelaas raken (RvS 19 december 2006, nr. 166.028;

RvS 27 september 2006, nr. 162.792). De beslissing van een persoon om zijn land te verlaten is

dermate fundamenteel en ingrijpend dat hij bij machte moet zijn om desbetreffend een volledig en

coherent verhaal te vertellen. Voor zover verzoeker in casu beweert dat zijn etnie en herkomst tot zijn

problemen en vlucht hebben geleid, mag dan ook verwacht worden dat hij net een bijzonder goede

kennis heeft van deze elementen die van determinerende invloed waren op zijn verdere leven.

Verzoekers “emotionele ontreddering” en “de stress in zijn hoofde zowel ijn zijn leven tot nu toe gelet op

zijn deportatie op 5 jarige leeftijd als tijdens het relaas hiervan op 29.06.23012 en 07.08.2012” doen

geen afbreuk aan deze plicht (RvS 5 januari 2007, nr. 166.377).

3.7. Tenslotte kunnen de vaststellingen dat verzoeker geen enkel document heeft neergelegd ter

adstructie van zijn asielaanvraag, en zijn verklaringen inzake zijn reisweg naar Europa zoals de

commissaris-generaal terecht opmerkt geenszins overtuigen, de ongegrondheid van zijn asielmotieven

slechts verder bevestigen.

3.8. 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

Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde

elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere elementen

van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

5. Er worden geen gegronde middelen aangehaald.

6. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175,00 euro, komen ten laste van de verzoekende partij

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien februari tweeduizend

dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


