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nr. 216 338 van 4 februari 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat O. TODTS

Kolenmarkt 83

1000 BRUSSEL

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 Chinese nationaliteit te zijn, op 27 augustus 2018

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

staatlozen van 24 juli 2018.

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 19 september 2018 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 20 november 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 december 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat O. TODTS en van attaché C.

CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België een tweede maal binnenkwam in juni/juli 2017,

verklaart er zich op 22 maart 2018 vluchteling.

1.2. Op 24 juli 2018 werd door de commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen die per aangetekend

schrijven op dezelfde dag naar verzoeker werd gestuurd.
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Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Chinese nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Dalian in de provincie

Liaoning. U zou daar ook uw hele leven blijven wonen alvorens u in 2013 een eerste keer richting België

zou trekken. U verklaarde toen u jong was regelmatig geconfronteerd te zijn geweest met het

gewelddadige karakter van uw vader. Hij zou een beruchte crimineel zijn in uw regio die andere mensen

bedreigt en bijzonder agressief is. Gedurende uw kindertijd was uw vader niet vaak thuis en heeft hij ook

een hele tijd in de gevangenis gezeten. U herinnerde zich wel door hem geslagen en gepest te worden

en ook uw moeder werd vaak fysiek door hem belaagd. Omdat het om een geval van huishoudelijk

geweld ging, kwam de politie echter niet tussenbeide. Uw vader zou veroordeeld zijn tot vijftien jaar

gevangenisstraf, maar betaalde smeergeld om zijn straf niet helemaal te moeten uitzitten. De familie van

uw vader, die zich eveneens in het criminele milieu schuilhoudt, zou daarenboven u en uw moeder

regelmatig pesten en bedreigen. Uw moeder zou uiteindelijk scheiden van uw vader en u

woonde sindsdien bij uw grootouders. Zij reisde meer dan tien jaar geleden richting Europa om er te

werken en u financieel te ondersteunen. U had geen idee waar uw vader al die tijd zou hebben

verbleven en zou hem eigenlijk maar één à twee keer hebben gezien. U zou na uw studies problemen

hebben gehad om werk te vinden aangezien men uw naam steeds linkte aan uw criminele vader en

bovendien had u altijd het gevoel dat men op u neerkeek. Omdat u een hechte band had met uw

moeder en ook uw grootouders niet eeuwig zouden blijven leven, reisde u in juni of juli 2013 een eerste

keer naar België. U zou uiteindelijk een kleine twee jaar in België blijven, waarna u in 2015 richting

Luxemburg trok. U had een vriend leren kennen die u vertelde hoe u een werkvisum zou

kunnen bekomen. U reisde daarop in juni of juli 2016 terug naar China om uw visum in orde te brengen,

maar dit werd er geweigerd. U verbleef opnieuw bij uw grootouders, maar de situatie was er nog steeds

niet veranderd. U zou in die periode vernemen dat uw vader ondertussen ook in België verbleef en dat

hij uw moeder stalkte. U maakte zich zorgen en wou koste wat kost uw moeder beschermen. U verliet

China in juni of juli 2017, met uw eigen paspoort en trok in bij uw moeder. In februari 2018 zou uw vader

naar de winkel van uw moeder in Brussel komen en kwam het tot een conflict tussen jullie drie. Hij

bedreigde u en uw moeder, viel jullie ook fysiek aan en vernielde de winkel. U zou klacht hebben

ingediend bij de politie, waarop uw vader werd gearresteerd. U kwam later te weten dat uw vader

ondertussen naar China werd gerepatrieerd. U vernam later via uw grootouders dat uw vader omwille

van de fraude met zijn eerdere gevangenisverblijf, opnieuw werd gearresteerd. Op 22 maart 2018

diende u een eerste verzoek om internationale bescherming in. U vreest bij terugkeer te worden

geviseerd door uw vader en zijn familie. Daarnaast verklaarde u dat uw grootouders u niet langer

kunnen ondersteunen en u bij uw moeder wilt blijven. U zou ondertussen ook psychologische problemen

kennen.

Ter ondersteuning van uw verzoek legde uw originele paspoort neer en een psychologisch rapport. U

voegde daar ook tweemaal een schrijven van uw advocaat aan toe, met volgende kopieën: een proces-

verbaal d.d. 13 februari 2018, twee getuigenissen uit China, een krantenartikel in verband met uw vader,

documenten met betrekking tot uw Italiaans visum uit 2013, een echtscheidingsakte en nog een

psychologisch rapport.

B. Motivering

Na nader onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het

administratieve dossier, stelt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS) vast dat u de status van Vluchteling niet kan worden toegekend. U bent er

immers niet in geslaagd een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken en wel om de reden dat de door u aangehaalde

problemen vreemd zijn aan de criteria vermeld in de Vluchtelingenconventie, zijnde een vrees voor

vervolging omwille van religie, etnische afkomst, politieke overtuiging, nationaliteit of het behoren tot een

sociale groep. U verklaarde immers niet terug te kunnen naar China daar u vreest opnieuw mishandeld

te worden door uw criminele vader, u in China hierdoor geen werk kon vinden, uw grootouders u

niet langer kunnen onderhouden en u zich bij uw moeder wenst te voegen (Notities van het persoonlijk

onderhoud, d.d. 8 juni 2018, p. 12). Deze door u ingeroepen problemen zijn echter louter van

interpersoonlijke (tussen privépersonen), gemeenrechtelijke en socio-economische (financiële) aard, en

ressorteren als dusdanig niet onder het toepassingsgebied van het Vluchtelingenverdrag. Aldus bent u

er niet in geslaagd een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie

aannemelijk te maken.

Evenmin zijn er redenen om u, op basis van de door u aangehaalde vluchtmotieven, de status

van subsidiaire bescherming toe te kennen op basis van art. 48/4, §2, a en b van de

gecoördineerde Vreemdelingenwet. U hebt immers niet aannemelijk gemaakt dat er in uw hoofde een

reëel risico bestaat op ernstige schade in het geval u zou terugkeren naar uw land van herkomst.
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Immers, omwille van onderstaande redenen zijn er ook twijfels gerezen omtrent de geloofwaardigheid

van uw asielrelaas.

Vooreerst diende u pas laattijdig een verzoek om internationale bescherming in waardoor

uw algemene geloofwaardigheid inzake uw beweerde nood aan bescherming wordt ondermijnd.

Zo verklaarde u reeds sinds uw kindertijd geconfronteerd te worden met het gewelddadige karakter van

uw vader, werd u door zijn familie gepest en bedreigd en zou u nadien wegens zijn criminele verleden

moeite hebben om werk te vinden (CGVS, p. 11-13). U verklaarde daarom reeds in 2013 een eerste

keer China te hebben verlaten en richting België te zijn getrokken. U zou een kleine twee jaar in België

verblijven om nadien via Luxemburg terug naar China te reizen om van daar een werkvisum te regelen.

Ofschoon u uw aankomst in België in 2013 noch uw verblijf van meerdere jaren in België of Luxemburg

wist te staven -u verklaarde nogal stereotiep dit paspoort te zijn verloren- is het opvallend dat u al die tijd

nooit een verzoek om internationale bescherming zou hebben ingediend. Wat meer is, zelfs toen u in

2017 een tweede maal richting België trok, zou u nog ruim negen maanden wachten alvorens in maart

2018 een eerste verzoek om internationale bescherming in te dienen (CGVS, p. 4, 6-7). De verschoning

die u hiervoor aanhaalt al zou u niet op de hoogte zijn geweest van de verschillende mogelijkheden en

zou de situatie nu ook gewijzigd zijn (CGVS, p. 16), overtuigt geenszins. Immers blijkt uit uw dossier dat

u (of uw familie) reeds in het verleden een procedure tot gezinshereniging op poten trachtte te zetten en

u reeds meermaals een visum hebt aangevraagd om richting België te trekken. Op de koop toe zou

uw moeder, die hier zelfs meer dan tien jaar verblijft zijn gehuwd met een Tibetaans erkend vluchteling,

waardoor uw bewering niet op de hoogte te zijn van deze procedure eigenlijk helemaal geen steek

houdt. Dat u overigens zou beweren dat de “dreiging nu anders is dan voorheen”, daar men ermee

dreigde wraak te nemen aangezien u uw vader had laten arresteren overtuigt evenmin (CGVS, p. 15).

Immers had u eerder al laten optekenen voor zover u zich kon herinneren te worden gepest en

mishandeld, “constant” te worden bedreigd, werd uw moeder reeds eerder met de dood bedreigd en uw

familie met een bijl aangevallen (CGVS, p. 11-12). Dat u dan zou aangeven pas heden de nood te

voelen om een verzoek tot internationale bescherming in te dienen overtuigt niet. Wat er ook van zij,

dergelijke vaststelling, al zou u weinig gehaast lijken alvorens een eerste verzoek in te dienen, valt niet

te rijmen met het koesteren van een gegronde vrees. Van een verzoeker om internationale bescherming

kan immers redelijkerwijs worden verwacht dat hij zich zo snel mogelijk zou wenden tot de bevoegde

autoriteiten om internationale bescherming voor diezelfde vrees te krijgen. Uit wat voorafgaat blijkt

duidelijk dat het indienen van dergelijk verzoek bij u, in geen geval een prioriteit is gebleken. Niet alleen

ondermijnt dergelijke laattijdigheid ten zeerste de ernst en zelfs de geloofwaardigheid van de door u

ingeroepen vrees, het heeft er bovendien ook alle schijn van weg dat u alle mogelijke middelen

aanwendt om in België te kunnen blijven, meer dan dat u een oprechte vraag indiende tot het

verkrijgen van internationale bescherming.

Verder wordt de geloofwaardigheid van uw vrees ondermijnd door een aantal tegenstrijdige,

vage en weinig aannemelijke verklaringen doorheen uw relaas. Zo verklaarde u in China reeds

sinds lang problemen te kennen met uw vader (en zijn familie), al konden uw verklaringen hierover niet

overtuigen. U meende dat uw vader een gevangenisstraf van vijftien jaar zou hebben gekregen, maar

leek dit niet beter te kunnen plaatsen dan “heel veel jaren geleden” was. U stelde dat hij zijn straf niet

volledig zou hebben uitgezeten, al leek leek u niet te kunnen aangeven wanneer hij werd vrijgelaten. U

meende immers uw vader slechts één keer in China te hebben gezien, maar kon niet situeren wanneer

exact dit moet geweest zijn. U voegde daar aan toe dat uw vader nog steeds slechte zaken zou doen,

maar had eigenlijk geen idee wanneer hij werd gearresteerd, noch hoe vaak, noch waarom hij telkens

werd vrijgelaten (CGVS, p. 10). Verder verklaarde u ook toe dat uw ouders hierna zouden scheiden,

maar had u evenzeer geen idee sinds wanneer. Waar uw vader nadien zou verblijven wist u evenmin

(CGVS, p. 13). U zou daar aan toevoegen ook door zijn familie te worden bedreigd en gepest, doch

gevraagd sinds wanneer dit aan de gang was, antwoordde u nogal vaag “(…) vanaf dat ik iets herinner”

en “Constant door hen bedreigd”. Waarom u dit dan ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) niet zou vermelden, is bevreemdend (Vragenlijst CGVS, Vraag 3.5). De verschoning, al zou men

het niet hebben gevraagd is nogal weinig afdoend. Wat er ook van zij, gevraagd waarom u eigenlijk door

zijn familie zou worden geviseerd, moest u het antwoord schuldig blijven: “We weten ook niet waarom”

(CGVS, p. 13-14). Dat u, die hierom zijn land zou verlaten, niet eens zou kunnen aangeven waarom hij

zou worden geviseerd, is niet ernstig. Hoe dan ook, gevraagd naar documenten ter staving van de

problemen met uw vader of zijn familie, gaf u aan geen enkel document te kunnen neerleggen (CGVS,

p. 14), waardoor dit in wezen eigenlijk niets meer blijft dan een blote bewering. Dient nog aan te worden

toegevoegd dat het geenszins aannemelijk lijkt dat uw moeder China helemaal alleen zou ontvluchten

en u alleen zou achterlaten (CGVS, p. 9). Dat u overigens zou beweren in 2016 te zijn teruggekeerd

richting China en u al die tijd op dezelfde plaats zou hebben verbleven ondermijnt hoe dan ook de ernst

van de door u ingeroepen vrees. Dat ook uw moeder, ondanks alles, zou terugkeren naar China

ondergraaft uw geloofwaardigheid alleen verder (CGVS, p. 6-7,10, 16).
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Wat er ook van zij, u meende dat uw vader nadien in Europa zou verblijven, doch had u geen idee

sinds wanneer hij in Europa was, noch wist u waar hij allemaal zou hebben verbleven (CGVS, p. 9-11,

13). Zo ook zou het in België tot een conflict komen en zou hij u en uw moeder hier ook hebben

aangevallen (CGVS, p. 12). Afgezien van de vaststelling dat het helemaal niet logisch lijkt dat uw vader,

een beruchte crimineel, het risico zou nemen om China te verlaten, leek u evenmin aan te kunnen

geven waarom uw vader in Europa was: “Ik heb de vraag nooit gesteld (…)” (CGVS, p. 9). U meende

verder dat uw vader werd aangehouden in België en werd teruggestuurd naar China, al wist u dit

allerminst te staven. Zo verwees u hiervoor naar het proces-verbaal, al dient te worden opgemerkt dat

hier geenszins uit blijkt dat uw vader werd gearresteerd of werd gerepatrieerd. Dergelijk

procesverbaal omvat niets meer dan een weerslag van uw verklaringen, doch vormt geen bewijs van de

daarin vermelde feiten. Dat u overigens ten aanzien van de politie zou laten noteren dat uw vader een

straf van tien jaar boven het hoofd hangt in China, terwijl u ten aanzien van het CGVS nog beweerde dat

het vijftien jaar was (CGVS, p. 8), komt uw geloofwaardigheid niet ten goede. Bovendien leek u niet

eens zeker te weten of uw vader zich heden in China bevond. Gevraagd hoe u dit te weten zou zijn

gekomen, zou u nogal vaag verwijzen naar vrienden en antwoordde u weinig overtuigend dat uw vriend

informeerde bij “de organisatie”. Gevraagd om welke organisatie het dan wel zou gaan antwoordde u

dan weer vaag: “Ik kan geen Frans” en voegde u daar aan toe: “Wellicht een soort van

vreemdelingendienst”. U zou daar verder nog aan toevoegen via uw oma en opa te weten zijn

gekomen dat hij werd aangehouden aangezien “In het dorp wordt veel verteld”. Dergelijke vage

verklaringen overtuigen echter niet. U had hoe dan ook geen idee wanneer hij werd gearresteerd bij

terugkeer, noch “concreet” om welke reden dat moet geweest zijn (CGVS, p. 8). U had verder bij

uitbreiding eigenlijk weinig informatie omtrent het milieu waarin uw vader zich zou begeven. Zo meende

u dat men u altijd zou kunnen vinden, maar gevraagd hoe dat dat in zijn werk zou gaan kon u niets

anders laten optekenen dan: “Ze hebben een netwerk”. Ook toen u verder werd gepolst naar dat

‘netwerk’, gaf u aan dat hij een oudere zus en broer heeft en zij “een netwerk hebben”. U dan nogmaals

gevraagd naar het milieu waarin uw vader zich ophoudt, kon u dan weer niets anders aangeven dan:

“Niet alleen ik weet dat. Het hele dorp weet dat (…)”. Dergelijke vage, stereotiepe

verklaringen overtuigen dan ook allerminst. Dat u slechts dusdanig op de hoogte zou zijn van uw

‘vijanden’ overtuigt niet. Van iemand die zijn land, familie en vrienden achterlaat, mag redelijkerwijs

verwacht worden dat hij weet voor wie hij op de vlucht slaat.

In ieder geval, er dient nog te worden opgemerkt dat er nergens in uw asielaanvraag sprake van was

dat u het slachtoffer bent geworden van een daadwerkelijke persoonsgerichte vervolging door de

Chinese autoriteiten. Volgens uw verklaringen bent u nooit in aanvaring gekomen met de Chinese

autoriteiten (CGVS, p. 12), noch leek u de politie te vrezen bij een eventuele terugkeer (CGVS, p. 15-

17). U kon aldus geen gegronde reden geven waarom u zich bij eventuele problemen met uw vader of

zijn familie in geval van een eventuele terugkeer naar China niet zou kunnen beroepen op de hulp van

en/of bescherming door aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten tegen mogelijke problemen. Het feit

dat u met uw eigen officiële paspoort, uitgereikt door de autoriteiten, China zonder enige moeilijkheden

kon verlaten, wijst er evenmin op dat u bij uw vertrek een vrees hoefde te koesteren voor de autoriteiten

van uw land van herkomst (CGVS, p. 4-5). Uw verklaring dat de politie niet tussenbeide komt bij

familieruzies wist u zelf niet te staven en is niets meer dan een hypothetische (blote) bewering.

Frappanter was dat wanneer u gevraagd werd of u eigenlijk ooit hulp zou hebben gezocht bij de politie,

of eender welke instantie (CGVS, p. 15), u enkel zou laten noteren dat “Ik heb geen kans” en herhaalde

u dat de politie niets doet. Het louter verwijzen naar algemene informatie (van uw advocaat) en het

poneren van dergelijke algemene stellingen van uwentwege volstaat geenszins om enig risico dat u zou

lopen, in concreto aan te tonen. Te meer uit diezelfde informatie nog zou blijken dat in 2016 de Chinese

overheid wel degelijk stappen zou hebben gezet om familiaal geweld tegen te gaan en u bovendien zou

aangeven dat uw vader in China werd gevangengezet (supra), ziet het CGVS niet in waaruit zou moeten

blijken dat de Chinese autoriteiten zouden weigeren u te beschermen. Dergelijke verschoning kan hoe

dan ook niet gelden als verklaring waarom u eigenlijk niet eens zou proberen. Daar u verklaarde

eigenlijk nooit problemen te hebben gekend met de Chinese politie of autoriteiten is het

eigenlijk onbegrijpelijk dat u nooit enige hulp zou hebben gezocht. Dergelijke houding zorgt er dan ook

voor dat er vragen kunnen gesteld worden bij de ernst en bijgevolg de geloofwaardigheid van uw vrees.

Mocht er nog enig geloof worden gehecht aan uw relaas, quod non, dient te worden gewezen op het

uiterst lokale karakter van uw problemen. U haalde naast bovenstaande motieven geen enkele andere

gegronde reden aan waarom u zich nergens anders binnen China zou kunnen vestigen (CGVS, p. 12-

16). Gewezen op de mogelijkheid zich elders te vestigen in China zou u naast bovenstaande

(ongeloofwaardige) problemen evenzeer beweren onvoldoende middelen te hebben hiertoe (CGVS, p.

15). Dat u dan wel over voldoende middelen zou beschikken om meermaals richting België te reizen,

doet hoe dan ook de wenkbrauwen fronsen.
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In ieder geval dat u overigens nooit ernstige stappen hebt ondernomen om tot een mogelijke oplossing

in China te komen, doch meteen de drastische beslissing nam om uw land te verlaten doet absoluut

afbreuk aan uw geloofwaardigheid en staaft het vermoeden dat er andere motieven aan de grond van

uw vertrek uit China liggen.

Volledigheidshalve merkt het CGVS ook nog op dat u vermeldde psychologische problemen te kennen

en legde u hiervan ter staving ook twee rapporten neer. Deze attesten vermogen echter niet

bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Daarnaast verklaarde u zich ook in staat om het interview door

te laten gaan (CGVS, p. 2) en bleek nooit tijdens uw gehoor dat u niet in staat was het gehoor verder te

zetten. Dergelijke medische attesten zijn geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin men

dergelijke problemen zou hebben opgelopen. De arts doet vaststellingen betreffende de fysieke of

mentale gezondheidstoestand van een patiënt; rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts

vermoedens hebben over de oorzaak, doch kan deze nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke

omstandigheden schetsen hiervan (RvS 10 juni 2004, nr. 132.261; RvV 11 juni 2008, nr. 12.474; RvV 10

oktober 2007, nr. 2468). Voor medische problemen richt u zich bijgevolg tot de geijkte procedure 9ter.

U hebt aldus niet aannemelijk gemaakt dat uw relaas en uw beweerde vrees gegrond zijn

in overeenstemming met het vluchtelingenverdrag. Dienvolgens kunt u zich evenmin steunen op

deze elementen teneinde aannemelijk te maken dat u in geval van een terugkeer naar uw land

van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a)

en b) van de vreemdelingenwet. U brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat

er in uw land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict

in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Er zijn dan ook geen elementen in

het dossier die de toekenning van een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4

van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

De documenten die u neerlegde ter staving van uw relaas zijn niet van die aard dat zij bovenstaande

appreciatie in positieve zin kunnen doen ombuigen. Zo hebben documenten vooreerst slechts een

ondersteunende werking, namelijk het vermogen om een plausibel relaas kracht bij te zetten. Op zich

kunnen documenten geenszins de geloofwaardigheid van een, in casu, ongeloofwaardig relaas

herstellen. Bovendien blijkt uit toegevoegde informatie ook nog eens dat allerhande Chinese

documenten wegens de hoge corruptiegraad eenvoudig kunnen worden verkregen of worden

nagemaakt, waardoor deze slechts een geringe bewijswaarde bezitten. Wat betreft de getuigenissen

dient te worden vermeld dat deze pas ruim na uw vertrek (en na het indienen van uw verzoek) werden

opgesteld en bijgevolg een bijzonder gesolliciteerd karakter met zich meedragen. Het internetartikel

dat u neerlegde, zonder verdere uitleg, overtuigt evenmin. Immers betreft het hier slechts een kopie en

kan deze altijd onderhevig zijn aan mogelijk knip- en plakwerk. Bovendien staaft dergelijk stuk

hoogstens dat iets werd gepubliceerd, doch is dit geen bewijs van de daarin vermelde feiten. Dient nog

aan te worden toegevoegd dat u geenszins enige familieband met uw (beweerde) vader hebt weten aan

te tonen, waardoor ook dit in wezen niets meer dan een blote bewering is. Evenzeer legde u slechts

kopieën neer van de echtscheidingsakte en reisdocumenten, waardoor ook deze niets toevoegen aan

uw dossier. Te meer deze laatste niets vertellen over de reisweg die u daadwerkelijk zou hebben

afgelegd. De stukken van uw advocaat omvatten een samenvatting van uw motieven en voegen

evenmin iets toe aan uw dossier. Dat in deze overigens niet altijd zouden overeenstemmen met uw

eigen verklaringen, is bevreemdend (CGVS, p. 9).

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. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

In een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 1 van het Verdrag van Genève

van 28 juli 1951, van artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 en 62 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU van het Europees

Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van

derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme

status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en

voor de inhoud van de verleende bescherming, van artikel 16 van de Richtlijn 2013/32/EU van het



RvV X - Pagina 6

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

toekenning en intrekking van de internationale bescherming, van artikel 47 van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie, van artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag tot bescherming

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) en van “het administratief

rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen”.

Verzoeker betwist de motieven van de bestreden beslissing en besluit dat zijn vluchtrelaas wel degelijk

geloofwaardig is.

Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen, in ondergeschikte orde om hem de

subsidiaire beschermingsstatus te verlenen en in uiterst ondergeschikte orde om de bestreden

beslissing te vernietigen en terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen voor verder onderzoek.

2.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker de volgende stukken: een doopattest (stuk 3), twee rapporten

(stukken 4 en 5), een brief aan het parket te Brussel (stuk 6) en een brief aan het CIM te Merksplas

(stuk 7).

Per faxbericht van 18 december 2018 brengt verzoeker samen met een aanvullende nota de volgende

stukken bij: een psychologisch attest van 17 december 2018 en een dossier van de Procureur des

Konings (rechtsplegingsdossier, stuk 7).

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-

generaal over volheid van rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en

juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in

laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk

gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de

verzoekende partij daarop.

2.3.2. Vluchtelingenstatus

Verzoeker dient om de vluchtelingenstatus toegekend te krijgen overeenkomstig artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet aan te tonen dat hij wordt vervolgd omwille van één van de in artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 bepaalde gronden, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het

behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging.

In bestreden beslissing wordt gesteld dat de door verzoeker beschreven moeilijkheden en

vluchtmotieven, meer bepaald bedreigingen door zijn vader, geen nexus vertonen met één van de

voormelde vervolgingsgronden en bijgevolg niet kunnen worden aanzien als ‘vervolging’ in de zin van

het Verdrag van Genève. Verzoeker ontwikkelt geen argumenten die een ander licht kunnen werpen op

de voormelde pertinente en terechte besluitvorming.

Verder stelt verzoeker in zijn verzoekschrift onder meer als volgt:

“Tijdens zij gehoor, werd de eiser nooit gevraagd wat zijn godsdienst was. Het blijkt niettemin dat hij in

2015 bekeerd is en nu Christelijk is (zie stuk 3).

Dit element is niet aan de basis van het indienen van een aanvraag tot internationale bescherming,

maar is een aanvullende motief van de onmogelijkheid, voor de eiser, om naar China terug te keren.

Hij zal inderdaad in China moeilijk zijn religie kunnen uiten en openlijk uitoefenen.

Uit een rapport van United States Commission on International Religious Freedom van april 2018, komt

het uit dat:

[…] (stuk 4).
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In zijn jaarlijks rapport, stelt Amnesty International:

[…] (stuk 5).

De eiser bijgevolg over geen religiesvrijheid en zou bijzonder kwetsbaar zijn indien hij zou naar zijn

herkomstland moeten terugkeren.”

Er dient evenwel te worden vastgesteld dat aan verzoekers beweerde bekering tot het christendom

geen enkel geloof kan worden gehecht. In zijn verklaring ingevuld op de Dienst Vreemdelingenzaken op

18 april 2018 stelde verzoeker dat hij niet gelovig is (administratief dossier, stuk 19, verklaring 9).

Nochtans voert verzoeker in zijn verzoekschrift aan dat hij reeds sinds 2015 is bekeerd tot het

christendom. Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat een bekering tot het christendom, indien

waarachtig en vanuit een werkelijke geloofsovertuiging, geen lichtzinnige beslissing is en bijgevolg van

groot belang voor het persoonlijk leven. Dat verzoeker op de Dienst Vreemdelingenzaken, op een

moment waarop hij reeds ongeveer drie jaar tot het christendom zou zijn bekeerd, verklaart ongelovig te

zijn, valt dan ook bezwaarlijk met elkaar te rijmen.

Het voorgaande klemt des te meer daar verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op geen enkel ogenblik melding maakte

van een bekering tot het christendom en/of eventuele hieruit voortvloeiende problemen. In zijn

verzoekschrift wijst verzoeker er weliswaar op dat hem tijdens zijn persoonlijk onderhoud nooit werd

gevraagd wat zijn godsdienst was, doch ook wanneer op het einde van dit onderhoud de kans werd

geboden iets toe te voegen aan het relaas, repten hij en zijn advocaat met geen woord over een

bekering tot het christendom (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 17-18). Dit klemt des te meer

daar verzoeker in zijn verzoekschrift, waar hij voor het eerst deze bekering ter sprake brengt, geen

enkele bijkomende, concrete informatie verschaft over de beweegredenen, de wijze waarop en/of de

gevolgen van deze bekering, hetgeen allerminst ernstig is. Het feit op zich dat verzoeker nooit eerder

deze bekering tot het christendom ter sprake bracht, doet op zich reeds fundamenteel afbreuk aan de

geloofwaardigheid ervan, minstens aan het oprecht karakter.

Wat betreft het ter staving van deze bekering bijgebracht doopcertificaat (verzoekschrift, stuk 3), dient er

vooreerst op gewezen dat documenten enkel een ondersteunende werking hebben, namelijk het

vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te

zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig

vluchtrelaas te herstellen. Hiervoor is reeds komen vast te staan dat aan verzoekers beweerde bekering

tot het christendom geen geloof kan worden gehecht. Bovendien brengt verzoeker slechts een kopie bij

van dit doopcertificaat, hetgeen wegens de manipuleerbaarheid ervan door middel van allerhande knip-

en plakwerk bewijswaarde ontbeert. Dit klemt des te meer daar het certificaat vermeldt te zijn opgesteld

door de “Christian Evangelical Mission in America” (eigen onderlijning), terwijl verzoeker in “Brussels

Belgium” zou zijn gedoopt. Bijgevolg is dit doopcertificaat allerminst van aard de geloofwaardigheid van

verzoekers voorgehouden bekering tot het christendom alsnog te herstellen.

In zoverre enig geloof zou kunnen worden gehecht aan verzoekers beweerde bekering tot het

christendom - quod non - dient vastgesteld dat verzoeker dienaangaande niet verder komt dan te

verwijzen naar louter algemene informatie die geen betrekking heeft op zijn persoon (verzoekschrift,

stukken 4 en 5), hetgeen op zich niet kan volstaan om een gegronde vrees voor vervolging in zijn

hoofde in concreto aannemelijk te maken. Uit de door verzoeker bijgebrachte informatie blijkt immers

niet dat er in de Volksrepubliek China sprake is van een gegronde vrees voor vervolging louter omwille

van een christelijke geloofsovertuiging. Bijgevolg is een beoordeling in concreto noodzakelijk. Zoals

hoger reeds opgemerkt, maakte verzoeker noch op de Dienst Vreemdelingenzaken, noch op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen enige melding van een bekering tot het

christendom, laat staan van problemen met de Chinese autoriteiten omwille van deze bekering.

Integendeel, tijdens zijn persoonlijk onderhoud verklaarde verzoeker uitdrukkelijk dat hij met de Chinese

autoriteiten geen problemen heeft gehad (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 12). Ook in

onderhavig verzoekschrift haalt verzoeker geen enkel concreet en persoonlijk probleem aan omwille van

zijn voorgehouden christelijke geloofsovertuiging. Meer zelfs, verzoeker stelt uitdrukkelijk dat zijn

geloofsovertuiging “niet aan de basis van het indienen van een aanvraag tot internationale bescherming”

lag en dat het slechts “een aanvullende motief van de onmogelijkheid, voor de eiser, om naar China

terug te keren” is. Het voorgaande klemt des te meer daar verzoekers verzoek om internationale

bescherming laattijdig werd ingediend (zie ook infra), hetgeen op zich reeds een negatieve indicatie

vormt inzake de ernst en de geloofwaardigheid van het door hem aangevoerde vluchtrelaas. Dat

verzoeker dan ook nog pas in het kader van onderhavig beroep deze vrees voor vervolging omwille van

zijn beweerde bekering tot het christendom voor het eerst vermeldt, doet de ernst en de

geloofwaardigheid ervan geheel teniet.
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Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers vluchtrelaas met betrekking tot zijn beweerde

bekering tot het christendom niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 48/6, § 1, 4 en 5 van de

Vreemdelingenwet.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.3.3. Subsidiaire beschermingsstatus

2.3.3.1. Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan verzoekers vluchtrelaas met betrekking tot zijn

beweerde bekering tot het christendom, waarop hij zich eveneens beroept teneinde de subsidiaire

beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. De Raad meent derhalve dat

verzoeker dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van dat relaas teneinde

aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a)

en b) van de Vreemdelingenwet.

2.3.3.2. Wat betreft de overige elementen uit verzoekers vluchtrelaas, met name bedreigingen door zijn

vader, wordt verzoeker in de bestreden beslissing de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van

artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet geweigerd omdat (i) hij zijn verzoek om

internationale bescherming laattijdig indiende zonder dat hij hiervoor een afdoende verschoning kan

aanvoeren; (ii) hij tegenstrijdige, vage en onaannemelijke verklaringen aflegde; (iii) hij slechts beperkte

en onvolledige informatie kan verschaffen over zijn vader; (iv) hij geen melding maakte van vervolging

door de Chinese autoriteiten, terwijl hij naliet zich op de bescherming van deze autoriteiten te beroepen;

(v) de voorgehouden problemen met zijn vader een uiterst lokaal conflict betreffen en hij niet aantoont

dat hij zich niet elders in China zou kunnen vestigen om aan deze problemen te ontkomen; (vi) zijn

psychologische problemen op de voorgaande vaststellingen geen ander licht werpen en hij zich

aangaande eventuele medische problemen dient te wenden tot de hiertoe geëigende procedure

voorzien in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet; en (vii) de door hem voorgelegde documenten (zie

map 'Documenten' in het administratief dossier) de voorgaande vaststellingen niet kunnen wijzigen.

2.3.3.3. Er dient vastgesteld dat verzoeker er in zijn verzoekschrift niet in slaagt op de voormelde

motieven uit de bestreden beslissing een ander licht te werpen. Hij komt immers niet verder dan het

herhalen van en volharden in zijn reeds afgelegde verklaringen, het opwerpen van blote en post factum-

beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, zonder

evenwel op dienstige wijze de voormelde motieven in concreto te weerleggen.

2.3.3.4. Zo motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoeker zijn

verzoek om internationale bescherming laattijdig indiende zonder dat hij hiervoor een afdoende

verschoning kan doen gelden:

“Vooreerst diende u pas laattijdig een verzoek om internationale bescherming in waardoor

uw algemene geloofwaardigheid inzake uw beweerde nood aan bescherming wordt ondermijnd.

Zo verklaarde u reeds sinds uw kindertijd geconfronteerd te worden met het gewelddadige karakter van

uw vader, werd u door zijn familie gepest en bedreigd en zou u nadien wegens zijn criminele verleden

moeite hebben om werk te vinden (CGVS, p. 11-13). U verklaarde daarom reeds in 2013 een eerste

keer China te hebben verlaten en richting België te zijn getrokken. U zou een kleine twee jaar in België

verblijven om nadien via Luxemburg terug naar China te reizen om van daar een werkvisum te regelen.

Ofschoon u uw aankomst in België in 2013 noch uw verblijf van meerdere jaren in België of Luxemburg

wist te staven -u verklaarde nogal stereotiep dit paspoort te zijn verloren- is het opvallend dat u al die tijd

nooit een verzoek om internationale bescherming zou hebben ingediend. Wat meer is, zelfs toen u in

2017 een tweede maal richting België trok, zou u nog ruim negen maanden wachten alvorens in maart

2018 een eerste verzoek om internationale bescherming in te dienen (CGVS, p. 4, 6-7). De verschoning

die u hiervoor aanhaalt al zou u niet op de hoogte zijn geweest van de verschillende mogelijkheden en

zou de situatie nu ook gewijzigd zijn (CGVS, p. 16), overtuigt geenszins. Immers blijkt uit uw dossier dat

u (of uw familie) reeds in het verleden een procedure tot gezinshereniging op poten trachtte te zetten en

u reeds meermaals een visum hebt aangevraagd om richting België te trekken. Op de koop toe zou

uw moeder, die hier zelfs meer dan tien jaar verblijft zijn gehuwd met een Tibetaans erkend vluchteling,

waardoor uw bewering niet op de hoogte te zijn van deze procedure eigenlijk helemaal geen steek

houdt. Dat u overigens zou beweren dat de “dreiging nu anders is dan voorheen”, daar men ermee

dreigde wraak te nemen aangezien u uw vader had laten arresteren overtuigt evenmin (CGVS, p. 15).
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Immers had u eerder al laten optekenen voor zover u zich kon herinneren te worden gepest en

mishandeld, “constant” te worden bedreigd, werd uw moeder reeds eerder met de dood bedreigd en uw

familie met een bijl aangevallen (CGVS, p. 11-12). Dat u dan zou aangeven pas heden de nood te

voelen om een verzoek tot internationale bescherming in te dienen overtuigt niet. Wat er ook van zij,

dergelijke vaststelling, al zou u weinig gehaast lijken alvorens een eerste verzoek in te dienen, valt niet

te rijmen met het koesteren van een gegronde vrees. Van een verzoeker om internationale bescherming

kan immers redelijkerwijs worden verwacht dat hij zich zo snel mogelijk zou wenden tot de bevoegde

autoriteiten om internationale bescherming voor diezelfde vrees te krijgen. Uit wat voorafgaat blijkt

duidelijk dat het indienen van dergelijk verzoek bij u, in geen geval een prioriteit is gebleken. Niet alleen

ondermijnt dergelijke laattijdigheid ten zeerste de ernst en zelfs de geloofwaardigheid van de door u

ingeroepen vrees, het heeft er bovendien ook alle schijn van weg dat u alle mogelijke middelen

aanwendt om in België te kunnen blijven, meer dan dat u een oprechte vraag indiende tot het

verkrijgen van internationale bescherming.”

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift vooreerst meent dat hij zijn verblijf in België in 2013-2016 kan

staven aan de hand van het doopcertificaat van 5 april 2015, dient erop gewezen dat hoger reeds is

komen vast te staan dat aan dit certificaat geen bewijswaarde kan worden toegekend. Bijgevolg volstaat

dit certificaat dan ook niet om zijn verblijf in België in de periode 2013-2016 aan te tonen. Hoe dan ook

dient erop gewezen dat dit motief uit de bestreden beslissing, gelet op het geheel van de motivering in

de bestreden beslissing, slechts bijkomstig is, zoals blijkt uit het gebruik van het woord “ofschoon” in de

bestreden beslissing.

Verder stelt verzoeker als volgt in zijn verzoekschrift:

“De eiser had al informaties verkregen om een verblijfsvergunning te krijgen (door een werkvergunning

of via gezinshereniging), maar wist niet dat de feiten aan de basis van zijn vrees om naar China terug te

keren kon ook aan de basis zouden kunnen zijn voor een asielaanvraag.

Zoals bijna iedereen, vreemdelingen zoals Belgen, dacht de eiser dat asiel verbonden is met politiek of

oorlogssituatie. De echtgenoot van zijn moeder was inderdaad een erkend vluchteling maar op basis

van motieven die helemaal verschillend zijn van deze van de eiser.

De eiser zou nooit hebben gedacht dat problemen van privé-aard in aanmerking zouden komen voor

een aanvraag tot internationale bescherming.”

Zoals in de bestreden beslissing terecht opgemerkt, dient vastgesteld dat verzoeker in de periode 2013-

2016 in Europa heeft verbleven, dat hij verklaarde nadien naar China te zijn teruggekeerd om er een

werkvisum te regelen, dat ook een procedure tot gezinshereniging werd opgestart en dat zijn moeder is

gehuwd met een als vluchteling erkende Tibetaan, zodat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat

verzoeker wel degelijk op de hoogte was en had kunnen zijn van de mogelijkheid om een verzoek om

internationale bescherming in te dienen. Het loutere feit dat de echtgenoot van zijn moeder omwille van

andere motieven een verzoek om internationale bescherming had ingediend, doet geen afbreuk aan het

feit dat dit element mede aantoont dat verzoeker van de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek

om internationale bescherming op de hoogte was of had kunnen zijn. Van de uiteenzetting in het

verzoekschrift dat hij dacht dat asiel verbonden is met politiek of een oorlogssituatie en dat hij dacht dat

problemen van privé-aard niet in aanmerking zouden komen voor een verzoek om internationale

bescherming, maakte verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen geen enkele melding, ook niet wanneer hem uitdrukkelijk werd

gevraagd waarom hij niet eerder een verzoek om internationale bescherming indiende (notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 16), zodat deze uiteenzetting niet meer is dan een post factum-bewering en

aldus het laattijdig indienen van onderhavig verzoek om internationale bescherming niet kan

verschonen.

Vervolgens stelt verzoeker als volgt in zijn verzoekschrift:

“Zoals vastgesteld in de beslissing zelf, het element dat is aan de rechtstreeks basis van het indienen

van een aanvraag tot internationale bescherming, is de agressie waarvan de eiser en zijn moeder

slachtoffer werden in februari 2018.

Verwerende partij stelt niettemin dat “dat u overigens zou beweren dat de ‘dreiging nu ander is dan

voorheen’, daar men ermee dreigde wraak te nemen aangezien u uw vader had laten arresteren

overtuigt evenmin”.

Dit element van de motivering blijkt meer een petitie van principe te zijn dan een aanwijzing van een

serieuze en zorgvuldige analyse van de verklaringen van de eiser.

De agressie van februari 2018 is bepalend op twee vlakken.
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Ten eerst, ter gevolg van de klacht van de eiser, werd zijn vader door de politie aangehouden, naar het

centrum voor illegale migranten van Merkplas gebracht en naar China teruggedreven, waar hij

aangehouden werd.

Indien de eiser in een constant onveiligheid zich bevond in China, is zijn situatie objectief verergerd door

een echte zin van wraak van de vader van de eiser ten opzicht van hem.

Ten tweede, het is omdat de eiser een klacht heeft ingediend dat hij over de mogelijkheid om een

asielaanvraag in te dienen geïnformeerd werd. Toen de eiser op 13 februari 2018 naar de politiekantoor

van Brussel Zuid ging om een klacht neer te leggen, omdat hij over geen verblijfsdocument beschikte,

werd een bevel om het grondgebied te verlaten dezelfde dag betekend.

De eiser heeft bijgevolg contact genomen met zijn vorige advocaat, advocatenkantoor A., een uitgelegd

in welke omstandigheden hij dit bevel had gekregen (in het kader van een klacht tegen zijn vader, die

een gewelddadige man is). Zijn advocaat heeft hem bijgevolg geïnformeerd dat deze elementen in

aanmerking mogen komen om een aanvraag tot internationale bescherming in te dienen, wat de eiser

niet wist.

De eiser had, voor dit feit, dit element niet met zijn advocaat besproken, door het feit, voor Chinese

staatsburgers, heel moeilijk is om privé-zaken te bespreken met derden.

De aanvraag tot internationale bescherming van de eiser is bijgevolg niet laattijdig. Het feit dat hij de

aanvraag enkel in maart 2018 indiende, zich uitlegt door de omstandigheden van de zaak.”

Tijdens zijn persoonlijk onderhoud antwoordde verzoeker op de vraag waarom hij niet meteen een

verzoek om internationale bescherming indiende als volgt:

“Eerste keer wist ik helemaal niet op een bepaalde manier. Het was de psycholoog, de psychische

problemen. Alleen nu wegens de gebeurtenis in februari, politieagent heeft ons een blaadje gegeven, en

via vriend die Frans kan spreken, zo en zo kan je op een andere manier het aanvragen. Daardoor.

Situatie is ook anders dan voorheen, ze pesten ons. Nu is het anders. Door de gebeurtenis. Hij werd

opgepakt door de politie. Werd teruggestuurd naar China. Dat is een groot kwaad. Ze zeiden, we nemen

wraak. Door ons opgepakt. Ze hebben nu duidelijk gezegd we nemen wraak. Dreiging is nu anders dan

voorheen.” (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 16).

Hieruit blijkt dat verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud geen melding maakte van een bevel om

het grondgebied te verlaten en het pas op de hoogte komen van de mogelijkheid om een verzoek om

internationale bescherming in te dienen na het raadplegen van een advocaat inzake dit bevel, zoals hij

voorhoudt in zijn verzoekschrift. Dat verzoeker hierover tegenstrijdige verklaringen aflegt, toont het

gekunstelde karakter aan van zijn (vergeefse) pogingen het laattijdig indienen van zijn verzoek om

internationale bescherming alsnog te trachten te vergoelijken. Waar verzoeker wijst op de

gebeurtenissen in februari 2018, waarbij hij samen met zijn moeder klacht indiende tegen zijn vader bij

de Belgische politie en waardoor zijn vader uiteindelijk naar China werd teruggeleid en zijn vader op

wraak zou zinnen, wijst de commissaris-generaal er in de bestreden beslissing terecht op dat verzoeker

eerder tijdens zijn persoonlijk onderhoud verklaarde dat hij werd gepest en mishandeld voor zolang hij

zich kon herinneren, dat hij constant werd bedreigd, dat zijn moeder reeds eerder met de dood werd

bedreigd en dat zijn familie reeds met een bijl werd aangevallen (notities van het persoonlijk onderhoud,

p. 11-12). In een dergelijke context kan de gebeurtenis van februari 2018 in België bezwaarlijk worden

beschouwd als een dermate ingrijpend bijkomend element dat vanaf dat moment plots wél sprake zou

zijn van een nood aan internationale bescherming, waar dergelijke bescherming dan eerder niet nodig

zou zijn geacht. Verzoeker omschrijft zijn vader bovendien als behorend tot een crimineel-familiaal

netwerk (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 14-15), zodat eens te meer kan worden aangenomen

dat het enkele feit dat zijn vader, beweerdelijk (mede) door toedoen van verzoeker en zijn moeder, door

de Belgische autoriteiten werd opgepakt en uiteindelijk naar China werd teruggestuurd, waar hij in het

kader van een eerdere veroordeling in de gevangenis werd geplaatst, op zich niet kan worden

beschouwd als een element dat in hoofde van verzoeker een nood aan internationale bescherming zou

hebben doen ontstaan die voorheen niet aanwezig zou zijn geweest.

Waar verzoeker nog stelt dat hij zijn vluchtrelaas niet eerder met zijn advocaat had besproken “door het

feit, voor Chinese staatsburgers, heel moeilijk is om privé-zaken te bespreken met derden”, komt hij niet

verder dan het post factum opwerpen van een blote bewering, die op het voorgaande bezwaarlijk een

ander licht kan werpen.

2.3.3.5. Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat

verzoekers verklaringen een aantal tegenstrijdigheden, vaagheden en onaannemelijkheden bevatten,

die raken aan de kern van zijn vluchtrelaas:

“Verder wordt de geloofwaardigheid van uw vrees ondermijnd door een aantal tegenstrijdige,

vage en weinig aannemelijke verklaringen doorheen uw relaas. Zo verklaarde u in China reeds

sinds lang problemen te kennen met uw vader (en zijn familie), al konden uw verklaringen hierover niet

overtuigen.
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U meende dat uw vader een gevangenisstraf van vijftien jaar zou hebben gekregen, maar leek dit niet

beter te kunnen plaatsen dan “heel veel jaren geleden” was. U stelde dat hij zijn straf niet volledig zou

hebben uitgezeten, al leek leek u niet te kunnen aangeven wanneer hij werd vrijgelaten. U meende

immers uw vader slechts één keer in China te hebben gezien, maar kon niet situeren wanneer exact dit

moet geweest zijn. U voegde daar aan toe dat uw vader nog steeds slechte zaken zou doen, maar had

eigenlijk geen idee wanneer hij werd gearresteerd, noch hoe vaak, noch waarom hij telkens werd

vrijgelaten (CGVS, p. 10). Verder verklaarde u ook toe dat uw ouders hierna zouden scheiden, maar

had u evenzeer geen idee sinds wanneer. Waar uw vader nadien zou verblijven wist u evenmin (CGVS,

p. 13). U zou daar aan toevoegen ook door zijn familie te worden bedreigd en gepest, doch gevraagd

sinds wanneer dit aan de gang was, antwoordde u nogal vaag “(…) vanaf dat ik iets herinner”

en “Constant door hen bedreigd”. Waarom u dit dan ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) niet zou vermelden, is bevreemdend (Vragenlijst CGVS, Vraag 3.5). De verschoning, al zou men

het niet hebben gevraagd is nogal weinig afdoend. Wat er ook van zij, gevraagd waarom u eigenlijk door

zijn familie zou worden geviseerd, moest u het antwoord schuldig blijven: “We weten ook niet waarom”

(CGVS, p. 13-14). Dat u, die hierom zijn land zou verlaten, niet eens zou kunnen aangeven waarom hij

zou worden geviseerd, is niet ernstig. Hoe dan ook, gevraagd naar documenten ter staving van de

problemen met uw vader of zijn familie, gaf u aan geen enkel document te kunnen neerleggen (CGVS,

p. 14), waardoor dit in wezen eigenlijk niets meer blijft dan een blote bewering. Dient nog aan te worden

toegevoegd dat het geenszins aannemelijk lijkt dat uw moeder China helemaal alleen zou ontvluchten

en u alleen zou achterlaten (CGVS, p. 9). Dat u overigens zou beweren in 2016 te zijn teruggekeerd

richting China en u al die tijd op dezelfde plaats zou hebben verbleven ondermijnt hoe dan ook de ernst

van de door u ingeroepen vrees. Dat ook uw moeder, ondanks alles, zou terugkeren naar China

ondergraaft uw geloofwaardigheid alleen verder (CGVS, p. 6-7,10, 16).”

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker betreffende zijn eigen terugkeer naar China in 2016 onder meer als

volgt: “Zoals eerder uitgelegd, het is de aanhouding van de vader van de eiser in februari 2018 die de

situatie heeft verergerd. Noch de eiser, noch zijn moeder zijn sinds februari 2018 naar China

teruggekeerd.” Hiervoor is evenwel reeds komen vast te staan dat het niet aannemelijk is dat verzoeker

voorafgaand aan de gebeurtenissen met zijn vader in februari 2018 in België geen nood zou hebben

gehad aan internationale bescherming en dat, gelet op zijn verklaringen inzake de bedreigingen die

beweerdelijk in het verleden reeds van zijn vader (en diens familie) zijn uitgegaan, deze gebeurtenis van

februari 2018 dan ook bezwaarlijk kan worden beschouwd als een dermate ingrijpend bijkomend

element dat plots wél een nood aan internationale bescherming zou ontstaan. Aldus is verzoekers

terugkeer naar China in 2016 wel degelijk een element dat afbreuk doet aan de ernst en de

geloofwaardigheid van zijn voorgehouden vrees voor zijn vader. In dezelfde zin doet de terugkeer naar

China van verzoekers moeder eveneens afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van deze vrees,

temeer daar het in de door verzoeker geschetste omstandigheden inzake zijn vader reeds

onaannemelijk is dat zijn moeder in eerste instantie alleen China zou hebben verlaten en verzoeker

alleen zou hebben achtergelaten bij zijn grootouders. Dat zijn moeder gedurende haar terugkeer naar

China zou hebben getracht een ontmoeting met verzoekers vader te vermijden, doet geen afbreuk aan

het feit dat zij het risico op een dergelijke ontmoeting hoe dan ook vele malen vergrootte dan wanneer

zij niet naar China zou zijn teruggekeerd.

Verder in zijn verzoekschrift wijst verzoeker erop dat hij de aangehaalde feiten moeilijk in de tijd kan

situeren omdat hij ten tijde van deze feiten nog heel jong was, omdat hij de informatie over deze feiten

slechts onrechtstreeks vernam via zijn moeder en zijn grootouders en omdat hij zwaar werd getroffen

door deze feiten waardoor hij psychologische problemen kent die het hem moeilijk maken om

gebeurtenissen in de tijd te situeren. Er dient evenwel op gewezen dat verzoeker heden meent

internationale bescherming te behoeven omwille van de bedreigingen vanwege zijn vader, die reeds

gaande zouden zijn zolang hij het zich kan herinneren, zodat redelijkerwijze kan worden verwacht dat

verzoeker zich terdege over de gebeurtenissen met betrekking tot zijn vader tracht te informeren. Het

enkele feit dat hij voor deze informatie een beroep zou moeten doen op zijn moeder en/of zijn

grootouders en dat hij zelf ten tijde van de voorgehouden gebeurtenissen jong was, betekent op zich

niet dat verzoeker hierover geen coherente, gedetailleerde, doorleefde en geloofwaardige verklaringen

kan afleggen. Wat betreft verzoekers psychologische problemen (zie map 'Documenten' in het

administratief dossier en rechtsplegingsdossier, stuk 7), dient erop gewezen dat de psycholoog zich

voor haar diagnose heeft beroepen op de verklaringen van verzoeker zelf. De psycholoog doet

vaststellingen betreffende de mentale gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met

zijn bevindingen kan de psycholoog vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen problemen.

Een psycholoog kan echter nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden

schetsen waarin de mentale problemen werden opgelopen.
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In casu werd hoger reeds vastgesteld dat aan de geloofwaardigheid van de door verzoeker

voorgehouden problemen met zijn vader afbreuk werd gedaan. Het loutere feit dat in de voorgelegde

psychologische attesten deze problemen worden herhaald, volstaat dan ook niet om de

geloofwaardigheid ervan te herstellen. In zoverre deze attesten bevestigen dat verzoeker omwille van

psychologische problemen moeilijkheden heeft met het situeren van de gebeurtenissen in de tijd, dient

erop gewezen dat van verzoeker niet wordt verwacht dat hij de door hem aangehaalde gebeurtenissen

steeds op een precieze datum in de tijd kan situeren; doch verzoekers situeren in de tijd van de door

hem voorgehouden gebeurtenissen met zijn vader zijn dermate vaag en beperkt dat wel degelijk afbreuk

wordt gedaan aan de geloofwaardigheid van deze gebeurtenissen. In dit kader kan bovendien worden

opgemerkt dat rekening dient te worden gehouden met het geheel van de motivering en niet met diverse

onderdelen van de motivering op zich. Eén onderdeel op zich kan misschien een beslissing niet dragen,

maar kan in samenlezing met andere onderdelen voldoende draagkrachtig zijn. Het is immers het

geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven die de commissaris-generaal hebben

doen besluiten verzoeker het vluchtelingenstatuut en subsidiaire beschermingsstatuut te weigeren.

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker ook nog als volgt:

“De eiser zou bovendien bij het CGVS hebben verklaard problemen met de familie van zijn vader te

hebben gekend en contact door die familieleden bedreigd te zijn, ook toen hij jong was.

Hij zou dit niettemin bij de DVZ hebben uitgelegd.

De eiser vreest dat er een misbegrip was tijdens zijn gehoor bij het CGVS. Indien hij wel een incident

met de zus van vader heeft vermeld, had hij geen rechtstreeks contact met zijn grootouders vaderkant.

Deze bedreigingen zijn recent.”

In zoverre verzoeker hiermee doelt op de motivering in de bestreden beslissing dat hij tijdens zijn

persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

verklaarde sinds zo lang hij zich kan herinneren constant door de familie van zijn vader te zijn bedreigd,

terwijl hij hiervan geen melding maakte op de Dienst Vreemdelingenzaken, slaagt hij er niet in deze

motivering te weerleggen. Uit een lezing van de notities van het persoonlijk onderhoud en verzoekers

verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken (administratief dossier, stukken 8 en 19) blijkt dat de

weergave in de bestreden beslissing dienaangaande correct is. Nergens tijdens zijn persoonlijk

onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beweerde verzoeker

dat de bedreigingen vanwege de familie van zijn vader enkel van recente aard zouden zijn, integendeel.

2.3.3.6. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoeker

slechts beperkte en onvolledige informatie kan verschaffen over zijn vader:

“Wat er ook van zij, u meende dat uw vader nadien in Europa zou verblijven, doch had u geen idee

sinds wanneer hij in Europa was, noch wist u waar hij allemaal zou hebben verbleven (CGVS, p. 9-11,

13). Zo ook zou het in België tot een conflict komen en zou hij u en uw moeder hier ook hebben

aangevallen (CGVS, p. 12). Afgezien van de vaststelling dat het helemaal niet logisch lijkt dat uw vader,

een beruchte crimineel, het risico zou nemen om China te verlaten, leek u evenmin aan te kunnen

geven waarom uw vader in Europa was: “Ik heb de vraag nooit gesteld (…)” (CGVS, p. 9). U meende

verder dat uw vader werd aangehouden in België en werd teruggestuurd naar China, al wist u dit

allerminst te staven. Zo verwees u hiervoor naar het proces-verbaal, al dient te worden opgemerkt dat

hier geenszins uit blijkt dat uw vader werd gearresteerd of werd gerepatrieerd. Dergelijk

procesverbaal omvat niets meer dan een weerslag van uw verklaringen, doch vormt geen bewijs van de

daarin vermelde feiten. Dat u overigens ten aanzien van de politie zou laten noteren dat uw vader een

straf van tien jaar boven het hoofd hangt in China, terwijl u ten aanzien van het CGVS nog beweerde dat

het vijftien jaar was (CGVS, p. 8), komt uw geloofwaardigheid niet ten goede. Bovendien leek u niet

eens zeker te weten of uw vader zich heden in China bevond. Gevraagd hoe u dit te weten zou zijn

gekomen, zou u nogal vaag verwijzen naar vrienden en antwoordde u weinig overtuigend dat uw vriend

informeerde bij “de organisatie”. Gevraagd om welke organisatie het dan wel zou gaan antwoordde u

dan weer vaag: “Ik kan geen Frans” en voegde u daar aan toe: “Wellicht een soort van

vreemdelingendienst”. U zou daar verder nog aan toevoegen via uw oma en opa te weten zijn

gekomen dat hij werd aangehouden aangezien “In het dorp wordt veel verteld”. Dergelijke vage

verklaringen overtuigen echter niet. U had hoe dan ook geen idee wanneer hij werd gearresteerd bij

terugkeer, noch “concreet” om welke reden dat moet geweest zijn (CGVS, p. 8). U had verder bij

uitbreiding eigenlijk weinig informatie omtrent het milieu waarin uw vader zich zou begeven. Zo meende

u dat men u altijd zou kunnen vinden, maar gevraagd hoe dat dat in zijn werk zou gaan kon u niets

anders laten optekenen dan: “Ze hebben een netwerk”. Ook toen u verder werd gepolst naar dat

‘netwerk’, gaf u aan dat hij een oudere zus en broer heeft en zij “een netwerk hebben”.
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U dan nogmaals gevraagd naar het milieu waarin uw vader zich ophoudt, kon u dan weer niets

anders aangeven dan: “Niet alleen ik weet dat. Het hele dorp weet dat (…)”. Dergelijke vage, stereotiepe

verklaringen overtuigen dan ook allerminst. Dat u slechts dusdanig op de hoogte zou zijn van uw

‘vijanden’ overtuigt niet. Van iemand die zijn land, familie en vrienden achterlaat, mag redelijkerwijs

verwacht worden dat hij weet voor wie hij op de vlucht slaat.”

Waar verzoeker dienaangaande in zijn verzoekschrift stelt dat hij niet weet wanneer of waarom zijn

vader naar België kwam en dat hij dat niet kan weten omdat hij al lang geen contact meer had met zijn

vader, dient er nogmaals op gewezen dat verzoeker meent heden internationale bescherming te

behoeven omwille van de problemen met zijn vader, zodat redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij

zich terdege omtrent deze problemen tracht te informeren. Dit klemt des te meer daar verzoeker in zijn

verzoekschrift voorhoudt dat zijn nood aan internationale bescherming pas ontstond na de

gebeurtenissen met zijn vader in België, zodat eens te meer kan worden verwacht dat verzoeker enige

relevante informatie kan verschaffen over de periode en de reden van de aanwezigheid van zijn vader in

België, quod non. Het voorgaande klemt nogmaals eens te meer daar verzoeker er in zijn verzoekschrift

zelf op wijst dat hij met zijn moeder over zijn vader heeft gesproken. Hij meent dat hij veel informatie

heeft gegeven, doch de uiteenzetting in het verzoekschrift (“zijn moeder stond in de straat, dichtbij een

station. De vader heeft Mevrouw Z. gevolgd, tot in de trein.”) kan bezwaarlijk worden beschouwd als

uitgebreid en/of nuttig voor de beoordeling van zijn nood aan internationale bescherming. Dat de

Chinezen in België een kleine gemeenschap vormen “en dat het bijgevolg helemaal niet merkwaardig is

om kennissen toevallig te ontmoeten, aangezien de Chinese gemeenschap de zelfde plaatsen

bezoeken”, is niet meer dan een blote bewering, die niets kan toevoegen aan verzoekers relaas of de

motivering in de bestreden beslissing.

Wat betreft de arrestatie en repatriëring van verzoekers vader, dient erop gewezen dat, gelet op het

geheel van de motivering in de bestreden beslissing, dit motief uit de bestreden beslissing (“U meende

verder dat uw vader werd aangehouden in België en werd teruggestuurd naar China, al wist u dit

allerminst te staven. Zo verwees u hiervoor naar het proces-verbaal, al dient te worden opgemerkt dat

hier geenszins uit blijkt dat uw vader werd gearresteerd of werd gerepatrieerd. Dergelijk

procesverbaal omvat niets meer dan een weerslag van uw verklaringen, doch vormt geen bewijs van de

daarin vermelde feiten.”) slechts van bijkomstige aard is. Uit het bijgebrachte dossier van de Procureur

des Konings (rechtsplegingsdossier, stuk 7) blijkt alleszins dat verzoekers vader werd vastgehouden in

Merksplas. Hoe dan ook blijkt uit dit dossier echter dat de door verzoeker geschetste gang van zaken

niet geheel overeenstemt met de vaststellingen in dit dossier. Immers is de concrete aanleiding voor de

vervolging van verzoekers vader door de Belgische politie een gevecht dat zou hebben plaatsgevonden

in het etablissement van verzoekers moeder tussen verzoeker en zijn vader, die geld kwam eisen in het

kader van speelschulden. Nochtans houdt verzoeker in zijn verzoekschrift voor als volgt: “Hij [=

verzoeker] was niet aanwezig toen zijn moeder haar voormalige echtgenoot ontmoet en weet niet

precies wanneer dit plaatsvond.” Er kan overigens ook worden gewezen op de vreemde verklaring van

verzoekers moeder ten aanzien van de ter plaatse gekomen politieagenten dat zij van de twee

vechtende individuen enkel de familienamen kent en dat het om een vriend van de familie zou gaan,

terwijl deze individuen haar zoon en haar ex-echtgenoot zouden betreffen. Deze vaststellingen doen

dan ook bijkomend afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van verzoekers vluchtrelaas.

Aangaande de gevangenisstraf waartoe zijn vader in China zou zijn veroordeeld, komt verzoeker in zijn

verzoekschrift niet verder dan het opwerpen van een gekunstelde post factum-verklaring die duidelijk na

confrontatie met de bestreden beslissing tot stand kwam: “Bij de politiekantoor, verwees de eiser naar

de effectieve gevangenisstraf die de vader moet nog uitzitten, terwijl bij het CGVS, sprak hij over de

volledige gevangenisstraf die door de rechtbank uitgesproken werd. Zij verklaringen zijn bijgevolg niet

tegenstrijdig.” Dat verzoeker een dermate gedetailleerd onderscheid zou maken tussen het aantal jaren

gevangenisstraf waartoe zijn vader zou zijn veroordeeld en het aantal jaren gevangenisstraf dat zijn

vader nog zou moeten uitzitten, valt niet te rijmen met het feit dat hij verklaarde dat zijn vader zijn straf

niet volledig diende uit te zitten maar niet te weten wanneer hij werd vrijgelaten (zie supra) en dat hij

voor het overige slechts vage en beperkte informatie over zijn vader kon verschaffen. Deze uiteenzetting

in het verzoekschrift kan dan ook niet de terecht vastgestelde tegenstrijdigheid in de bestreden

beslissing ongedaan maken en brengt, integendeel, de geloofwaardigheid van zijn verklaringen net

verder in het gedrang.

2.3.3.7. Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoeker

geen melding maakte van vervolging door de Chinese autoriteiten, terwijl hij naliet zich op de

bescherming van deze autoriteiten te beroepen:
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“In ieder geval, er dient nog te worden opgemerkt dat er nergens in uw asielaanvraag sprake van was

dat u het slachtoffer bent geworden van een daadwerkelijke persoonsgerichte vervolging door de

Chinese autoriteiten. Volgens uw verklaringen bent u nooit in aanvaring gekomen met de Chinese

autoriteiten (CGVS, p. 12), noch leek u de politie te vrezen bij een eventuele terugkeer (CGVS, p. 15-

17). U kon aldus geen gegronde reden geven waarom u zich bij eventuele problemen met uw vader of

zijn familie in geval van een eventuele terugkeer naar China niet zou kunnen beroepen op de hulp van

en/of bescherming door aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten tegen mogelijke problemen. Het feit

dat u met uw eigen officiële paspoort, uitgereikt door de autoriteiten, China zonder enige moeilijkheden

kon verlaten, wijst er evenmin op dat u bij uw vertrek een vrees hoefde te koesteren voor de autoriteiten

van uw land van herkomst (CGVS, p. 4-5). Uw verklaring dat de politie niet tussenbeide komt bij

familieruzies wist u zelf niet te staven en is niets meer dan een hypothetische (blote) bewering.

Frappanter was dat wanneer u gevraagd werd of u eigenlijk ooit hulp zou hebben gezocht bij de politie,

of eender welke instantie (CGVS, p. 15), u enkel zou laten noteren dat “Ik heb geen kans” en herhaalde

u dat de politie niets doet. Het louter verwijzen naar algemene informatie (van uw advocaat) en het

poneren van dergelijke algemene stellingen van uwentwege volstaat geenszins om enig risico dat u zou

lopen, in concreto aan te tonen. Te meer uit diezelfde informatie nog zou blijken dat in 2016 de Chinese

overheid wel degelijk stappen zou hebben gezet om familiaal geweld tegen te gaan en u bovendien zou

aangeven dat uw vader in China werd gevangengezet (supra), ziet het CGVS niet in waaruit zou moeten

blijken dat de Chinese autoriteiten zouden weigeren u te beschermen. Dergelijke verschoning kan hoe

dan ook niet gelden als verklaring waarom u eigenlijk niet eens zou proberen. Daar u verklaarde

eigenlijk nooit problemen te hebben gekend met de Chinese politie of autoriteiten is het

eigenlijk onbegrijpelijk dat u nooit enige hulp zou hebben gezocht. Dergelijke houding zorgt er dan ook

voor dat er vragen kunnen gesteld worden bij de ernst en bijgevolg de geloofwaardigheid van uw vrees.”

Dienaangaande komt verzoeker in zijn verzoekschrift niet verder dan te herhalen dat hij geen beroep

deed op de Chinese politie omdat hij wist dat ze niet zouden tussenkomen. Het louter herhalen van

reeds afgelegde verklaringen volstaat evenwel niet om de motieven dienaangaande in de bestreden

beslissing in concreto te weerleggen. Terecht wordt in de bestreden beslissing vastgesteld dat

verzoeker nooit problemen had met de Chinese autoriteiten, zodat het niet aannemelijk is dat hij zelfs

niet eens de moeite deed om hulp te krijgen vanwege de Chinese autoriteiten tegen de beweerde

bedreigingen van zijn vader. Dit klemt in casu des te meer daar verzoeker voorhoudt dat zijn vader door

de Chinese autoriteiten reeds zou zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf, dat zijn vader intussen

reeds opnieuw in de gevangenis zou zijn opgesloten en dat zijn vader en diens familie behoren tot een

crimineel milieu zodat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de Chinese autoriteiten allerminst

passief zullen blijven indien verzoeker hen hulp zou komen vragen. De algemene informatie die

verzoeker bijbracht inzake de hulp vanwege de Chinese politie ingeval van huishoudelijk geweld (zie

map 'Documenten' in het administratief dossier) heeft geen betrekking op verzoekers concrete,

persoonlijke situatie en is dan ook niet van aard op het voorgaande een ander licht te werpen.

2.3.3.8. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat de

voorgehouden problemen met verzoekers vader een uiterst lokaal conflict betreffen en dat verzoeker

niet aantoont dat hij zich niet elders in China zou kunnen vestigen om aan deze problemen te ontkomen:

“Mocht er nog enig geloof worden gehecht aan uw relaas, quod non, dient te worden gewezen op het

uiterst lokale karakter van uw problemen. U haalde naast bovenstaande motieven geen enkele andere

gegronde reden aan waarom u zich nergens anders binnen China zou kunnen vestigen (CGVS, p. 12-

16). Gewezen op de mogelijkheid zich elders te vestigen in China zou u naast bovenstaande

(ongeloofwaardige) problemen evenzeer beweren onvoldoende middelen te hebben hiertoe (CGVS, p.

15). Dat u dan wel over voldoende middelen zou beschikken om meermaals richting België te reizen,

doet hoe dan ook de wenkbrauwen fronsen. In ieder geval dat u overigens nooit ernstige stappen hebt

ondernomen om tot een mogelijke oplossing in China te komen, doch meteen de drastische beslissing

nam om uw land te verlaten doet absoluut afbreuk aan uw geloofwaardigheid en staaft het vermoeden

dat er andere motieven aan de grond van uw vertrek uit China liggen.”

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dienaangaande onder meer als volgt:

“Verwerende partij blijkt niet bewust te zijn van het culturele belang van de familie in China en de

belangrijk afhankelijkheid ten opzicht van familieleden.

De eiser is bijzonder kwetsbaar en zou zich niet in een andere stad vestigen. Hij beschikt over geen

familie en geen netwerk.
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Hij is niettemin bijzonder afhankelijk van zijn familie: hij is psychologische kwetsbare, kent mentale

problemen (zie psychologisch getuigschrift), beschikt over geen diploma in China en heeft bijna nooit

geleefd als volwassen in China (hij kwam in België aan in 2013, keerde terug in 2016 voor één klein

jaar).

Hij zou bijgevolg niet effectief in een andere stad of dorp zich vestigen.”

Verzoeker laat evenwel na het door hem voorgehouden culturele belang van de familie en de

afhankelijkheid van familieleden in China te staven middels enige objectieve informatie. Het betreft dan

ook slechts een blote bewering. Bovendien maakte verzoeker geen enkele melding hiervan wanneer

hem tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen werd gevraagd of hij zich niet elders in China zou kunnen vestigen, waarop hij enkel verwees

naar de (hierboven reeds ongeloofwaardig bevonden) problemen met zijn vader en naar een gebrek aan

middelen (waaromtrent in de bestreden beslissing terecht wordt opgemerkt dat hieraan evenmin geloof

kan worden gehecht, gelet op verzoekers meerdere reizen tussen China en Europa). Voormelde

uiteenzetting uit het verzoekschrift betreft dan ook tevens slechts een post factum-bewering die duidelijk

tot stand kwam na confrontatie met de bestreden beslissing. Wat betreft zijn psychologische problemen,

dient er vooreerst op gewezen dat uit geen van de door hem voorgelegde attesten (zie map

'Documenten' in het administratief dossier en rechtsplegingsdossier, stuk 7) blijkt dat verzoeker dermate

psychologische problemen heeft dat hij zich niet elders in zijn land van herkomst zou kunnen vestigen,

dan wel dat hij niet zou kunnen functioneren zonder de aanwezigheid van familie en/of een netwerk.

Dienaangaande kan dienstig worden opgemerkt dat verzoeker reeds tweemaal naar Europa reisde

alwaar hij telkens gedurende meerdere jaren verbleef, hetgeen aantoont dat zijn psychologische

problemen hem niet verhinderen zich elders, buiten zijn regio van herkomst, te vestigen.

Gezien het voorgaande stelt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing met betrekking tot

verzoekers psychologische problemen dan ook terecht als volgt:

“Volledigheidshalve merkt het CGVS ook nog op dat u vermeldde psychologische problemen te

kennen en legde u hiervan ter staving ook twee rapporten neer. Deze attesten vermogen echter niet

bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Daarnaast verklaarde u zich ook in staat om het interview door

te laten gaan (CGVS, p. 2) en bleek nooit tijdens uw gehoor dat u niet in staat was het gehoor verder te

zetten. Dergelijke medische attesten zijn geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin men

dergelijke problemen zou hebben opgelopen. De arts doet vaststellingen betreffende de fysieke of

mentale gezondheidstoestand van een patiënt; rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts

vermoedens hebben over de oorzaak, doch kan deze nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke

omstandigheden schetsen hiervan (RvS 10 juni 2004, nr. 132.261; RvV 11 juni 2008, nr. 12.474; RvV 10

oktober 2007, nr. 2468). Voor medische problemen richt u zich bijgevolg tot de geijkte procedure 9ter.”

2.3.3.9. Met betrekking tot de overige door verzoeker voorgelegde documenten (zie map 'Documenten'

in het administratief dossier) motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht als

volgt:

“De documenten die u neerlegde ter staving van uw relaas zijn niet van die aard dat zij bovenstaande

appreciatie in positieve zin kunnen doen ombuigen. Zo hebben documenten vooreerst slechts een

ondersteunende werking, namelijk het vermogen om een plausibel relaas kracht bij te zetten. Op zich

kunnen documenten geenszins de geloofwaardigheid van een, in casu, ongeloofwaardig relaas

herstellen. Bovendien blijkt uit toegevoegde informatie ook nog eens dat allerhande Chinese

documenten wegens de hoge corruptiegraad eenvoudig kunnen worden verkregen of worden

nagemaakt, waardoor deze slechts een geringe bewijswaarde bezitten. Wat betreft de getuigenissen

dient te worden vermeld dat deze pas ruim na uw vertrek (en na het indienen van uw verzoek) werden

opgesteld en bijgevolg een bijzonder gesolliciteerd karakter met zich meedragen. Het internetartikel

dat u neerlegde, zonder verdere uitleg, overtuigt evenmin. Immers betreft het hier slechts een kopie en

kan deze altijd onderhevig zijn aan mogelijk knip- en plakwerk. Bovendien staaft dergelijk stuk

hoogstens dat iets werd gepubliceerd, doch is dit geen bewijs van de daarin vermelde feiten. Dient nog

aan te worden toegevoegd dat u geenszins enige familieband met uw (beweerde) vader hebt weten aan

te tonen, waardoor ook dit in wezen niets meer dan een blote bewering is. Evenzeer legde u slechts

kopieën neer van de echtscheidingsakte en reisdocumenten, waardoor ook deze niets toevoegen aan

uw dossier. Te meer deze laatste niets vertellen over de reisweg die u daadwerkelijk zou hebben

afgelegd. De stukken van uw advocaat omvatten een samenvatting van uw motieven en voegen

evenmin iets toe aan uw dossier. Dat in deze overigens niet altijd zouden overeenstemmen met uw

eigen verklaringen, is bevreemdend (CGVS, p. 9).”
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Gezien de hiervoor geciteerde motivering uit de bestreden beslissing aangaande de overige door

verzoeker voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het administratief dossier), kan verzoeker

allerminst worden bijgetreden waar hij in zijn verzoekschrift stelt dat de andere stavingsstukken

helemaal niet werden geanalyseerd. Verder maakt verzoeker een verkeerde lezing van de hiervoor

geciteerde motivering uit de bestreden beslissing waar hij in zijn verzoekschrift stelt als volgt:

“Verwerende partij verwijst naar het feit dat documenten kunnen verkregen worden door corruptie en

bijgevolg geen bewijswaarde hebben. De motivering van de bestreden beslissing houdt niettemin geen

duidelijke en concrete aanwijzing van valsheid van deze documenten, zodat het feit dat er is corruptie in

China, niet afdoend om deze documenten in hun geheel te verwerpen.” Immers, nergens in deze

motivering wordt gesteld dat de door verzoeker voorgelegde documenten vals zouden zijn; er wordt

enkel terecht opgemerkt dat het veelvuldig voorkomen van valse Chinese documenten (zie map

'Landeninformatie' in het administratief dossier) de bewijswaarde ervan relativeert. Tevens wordt er

terecht gewezen op de reeds hoger aangehaalde ondersteunende werking van documenten in het

vreemdelingencontentieux.

Wat betreft de door verzoeker in het kader van onderhavige beroepsprocedure bijgebrachte stukken

dient het volgende te worden vastgesteld.

Het doopcertificaat (verzoekschrift, stuk 3), alsook het psychologisch attest en het dossier van de

Procureur des Konings (rechtsplegingsdossier, stuk 7) kwamen hoger reeds aan bod.

De brieven vanwege zijn raadsvrouw (verzoekschrift, stukken 6 en 7) tonen enkel aan dat verzoekers

raadsvrouw om informatie heeft verzocht bij het parket en het CIM te Merksplas, doch deze doen verder

geen enkele afbreuk aan de voorgaande vaststellingen.

De twee rapporten (verzoekschrift, stukken 4 en 5) betreffen slechts algemene informatie die geen

betrekking heeft op de persoon van verzoeker, zodat zij niet kunnen volstaan om de door hem

aangevoerde problemen alsnog in concreto aan te tonen.

2.3.3.10. Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan verzoekers vluchtrelaas geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoeker dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan

de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade

zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. In de mate dat verzoeker aanvoert

dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de

commissaris-generaal beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de

zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Bovendien houdt de bestreden beslissing op

zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.3.3.11. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is

dat verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige vluchtrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet ontwaart de Raad noch in het

administratief of rechtsplegingsdossier, noch in het verzoekschrift enig element dat de toekenning van

de subsidiaire beschermingsstatus op grond van voormeld artikel zou kunnen onderbouwen.

2.3.3.12. Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

3. Kosten

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

partij.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier februari tweeduizend negentien door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT A. VAN ISACKER


