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nr. 107 120 van 23 juli 2013

in de zaak RvV 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 Zuid-Afrikaanse nationaliteit te zijn, op 16 april 2013

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

staatlozen van 18 maart 2013.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 15 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 juni 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat Y. MATTHYS en van attaché H.

JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 10 april 2007 het Rijk binnen en diende op 6 februari

2013 een asielaanvraag in. Op 18 maart 2013 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:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart een Zuid-Afrikaans staatsburger te zijn afkomstig van Pretoria. U was in het

verleden werkzaam voor de politie bij de goudafdeling. U had een goudlicentie en u hielp op vraag van

kolonel S. (…) bij het voeren van onderzoek. U registreerde de namen van illegalen in de goudhandel en

gaf dit door aan de politie. U was ook eigenaar van een garage. U was de laatste jaren een zakenman

die vier zuivelbedrijven had. U was ook de eigenaar van enkele andere bedrijven; Strategic

Assets International PTY LTD, Big Cedars Trading en A Million Up Investments. De zaken zijn sinds

2006 niet langer operatief.

Onder uw werknemers waren er twee zussen, V.R. – P. (…) genoemd – en haar zus C.M. (…). V.R. (…)

trouwde en u merkte dat er geld was gestolen. U huurde professionelen in om een test met een

leugendetector af te nemen onder uw personeel. Het resultaat toonde aan dat de twee zussen V.R. (…)

en M. (…) geld hadden gestolen. Het bedrag was op een korte periode gestolen en zou voldoende zijn

geweest om een huwelijk mee te betalen. De twee zussen werden een vragenlijst voorgelegd. Een van

de vragen was “Bent u betrokken in drugs of verkoopt u drugs” waarop beiden positief antwoordden. U

contacteerde de politie van Hercules. U diende klacht in tegen de zussen en u vroeg om de zaak te

onderzoeken.

Hierna kreeg u bedreigingen dat u uw klacht beter kon intrekken, wat u weigerde. Hierna kreeg u bezoek

van Kapitein S. (…), Sergeant R. (…) en een agente G. (…). Ze kwamen in de winkel en u werd van

kinderporno beschuldigd. U dacht dat dit een grap was. De agenten begonnen te schreeuwen dat ze wel

degelijk met u te maken hadden. Uw computers werden in beslag genomen en er werd u gezegd dat u

gedood moest worden. Deze aanklacht verscheen in de pers. Hierna vernam u via mensen die u

kwamen waarschuwen dat S. (…) en Roos vrienden en familie zijn van de zussen. U werd gearresteerd

en u diende de safe in uw huis te openen. U had cash geld, wapens en een collectie geldstukken erin

bewaard. De agenten zagen waar u de sleutel van de safe nam en u werd gedwongen de code van de

safe te geven. Ze vonden geen bewijsmateriaal zoals DVD’s in het kader van de beschuldiging van

kinderporno, maar ze waren geïnteresseerd in het geld en de pistolen. Er werd een inventaris gemaakt.

U werd naar het politiekantoor gebracht. U belde F.E. (…), een advocaat en een familievriend op. U

kwam op borg vrij. U ging naar huis en u verplaatste enkele wapens in een andere safe.

Later begon u zich te roeren, u bent onschuldig en u wilde zich verdedigen. U riep de bijstand in van

de advocaten P.J. D.P. (…) – gekend als Doepie – en C.L. (…). U begon samen met uw advocaten een

procedure tegen de politie. De beschuldiging van kinderporno werd ingetrokken gezien er

geen bewijsmateriaal was. U werd er wel nog van beschuldigd een huurmoordenaar te zijn, omdat u in

het bezit was van een speciaal pistool. U ontdekte dat u werd gevolgd door de politie. U ontdekte dat

de cocaïne kon worden getraceerd tot een bar Die Kantoor in Sineville. Er werd over u gesproken, u

werd raar bekeken en uw zaken gingen slecht. U werd door H.S. (…), een bevriend openbare aanklager

gemeld dat u voorzichtiger moest zijn. Er werd onderzoek gedaan door M.B. (…) en uw naam stond

vermeld in het onderzoek. U confronteerde M.B. (…) aan de telefoon. U vroeg hem waarom hij u wilde

doden, dat de beschuldigingen jegens u niet bestaan.

Daarna werd u in uw winkel aangevallen. Er kwamen 10 à 15 personen in uw winkel en uw

personeel werd achter de toonbank gehouden, terwijl u werd geslagen en voor dood achtergelaten. U

werd door een collega gered en naar het ziekenhuis gebracht. De aanvallers zijn weggelopen, u had wel

een gezicht van uw directe aanvaller gezien. U werd voor meerdere weken op intensieve

zorgen opgenomen.

De nacht dat u werd opgenomen uit het ziekenhuis werd uw huis betreden. Uw buur zag

een politiewagen om middernacht bij uw huis. U vermoedt dat een van de vijf agenten die aanwezig

waren bij de huiszoeking uw huis was ingebroken. Uw safe van ongeveer 450 kg was buiten gedragen.

Een week later werd de safe gevonden in een struik voor uw huis en er werd geacteerd dat de safe was

geopend met een schroevendraaier.

Later ontving u telefoonbedreigingen. U kreeg een agent als bewaker voor drie weken. U was de

situatie beu en u verkocht alles. U huurde M.M. (…), voormalig politie-agent en eigenaar van

een onderzoeksbedrijf, in om meer onderzoek te doen. Uit dit onderzoek bleek dat de twee

zussen verbonden zijn met M.B. (…) en dat M.B. (…) uw huis huurde voor u het kocht. Mike

Bolhuis heeft de sleutels van uw huis.

De documenten van uw dossier verdwenen. U begon een dossier samen te stellen; er was

geen bevelschrift voor het onderzoek en geen bevelschrift voor de huiszoeking. U en uw advocaten
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hadden een meeting met de politie, die een overeenkomst in de zaak wilde, maar u weigerde. U

was vastberaden om de zaak tot de bevoegde minister te voeren.

Een goede vriend, Ronald I. (…)’s probeerde u te helpen met informatie over deze zaak. Hij had

goede connecties. Hij pleegde – volgens de officiële informatie – zelfmoord, wat u sterk betwijfeld. Uw

advocaat P.J. D.P. (…) pleegde – volgens de officiële informatie – zelfmoord, wat u eveneens niet

gelooft. De zaken rond deze overlijdens zijn gesloten.

U verkreeg op 10 oktober 2006 een Zuid-Afrikaans paspoort. U hebt Zuid-Afrika verlaten in april 2007

op legale manier in het bezit van een visum kort verblijf. U kwam op 10 april 2007 in België aan.

U keerde terug naar Zuid-Afrika, volgens uw verklaring nadat u met een ambtenaar van de

gemeente had gesproken. Er werd u gezegd dat indien u permanent in België wilde blijven u een ander

type van visum nodig had. U sprak met de Belgische ambassadeur in Zuid-Afrika en hij gaf aan dat de

aanvraag tijd in beslag zou nemen en hij adviseerde u om de aanvraag in België te doen. U kwam in

België aan op 6 augustus 2007 opnieuw in het bezit van een visum kort verblijf.

U vernam na uw aankomst in België dat uw ouders door onbekenden worden opgebeld en dat naar

u wordt gevraagd. De auto’s van uw ouders werden gestolen.

U herkende naar aanleiding van de moord op H. (…) het gezicht van de agent die u had

aangevallen, namelijk agent S. (…).

U diende tweemaal een aanvraag tot machtiging van verblijf in op basis van artikel 9bis van de wet

van 15.12.1980. De eerste aanvraag van 21.3.2008 werd onontvankelijk verklaard op 5.11.2008 en is

aan u betekend op 20.11.2008. De tweede aanvraag van 13.8.2009 werd op 21.6.2011 ongegrond

verklaard en is aan u betekend op 27.1.2012.

U diende tweemaal een aanvraag tot machtiging van verblijf in op basis van artikel 9 ter van de wet

van 15.12.1980. Deze aanvragen werden geweigerd. De eerste aanvraag van 1.10.2012 werd

op 24.10.2012 onontvankelijk verklaard en is aan u betekend op 14.11.2012. De beslissing van de

(laatste) aanvraag van 24.12.2012 werd op 25.01.2013 onontvankelijk verklaard en u op 4 februari

2013 betekend. U werd naar het Centrum voor Illegalen te Merksplas gebracht. U hebt op 6 februari

2013 in België asiel aangevraagd.

B. Motivering

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

administratieve dossier, dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op

het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet

aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaart bij een terugkeer naar Zuid-Afrika te vrezen voor vervolging, nadat u bij het blootleggen

van een drugskartel, problemen kreeg met de politie. U vreest voor represailles van degenen op wiens

tenen u hebt getrapt. U vreest eveneens te zullen worden beschuldigd van een misdaad, gepleegd met

de wapens die uit uw huis zijn verdwenen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat nergens uit uw verklaringen blijkt dat de door u

aangehaalde problemen verband houden met een van de criteria zoals bepaald in de

Vluchtelingenconventie van Geneve, die internationale bescherming biedt aan personen die hun land

van herkomst dienen te verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging omwille van hun religie, ras,

politieke overtuiging, nationaliteit of het behoren tot een sociale groep. Uit uw verklaringen blijkt dat de

door u aangehaalde problemen louter van strafrechtelijke aard zijn en geen verband hebben met een

van de hierboven vermelde criteria. U verklaart dat u problemen kende met de politie van Hercules en bij

uitbreiding de Zuid-Afrikaanse autoriteiten nadat u een drugsnetwerk had ontdekt en aangeklaagd. U

verklaart dat u op de tenen hebt getrapt van het drugskartel - waarbij politieagenten betrokken zouden

zijn - en dat ze u willen doden (zie gehoor CGVS, p. 11).

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

van subsidiaire bescherming toe te kennen. U hebt niet aannemelijk gemaakt dat er in uw hoofde een
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reëel risico bestaat op het lijden van ernstige schade wegens foltering, of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, in het geval u zou terugkeren naar uw land van herkomst.

Volgende bedenkingen dienen immers bij uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal

worden gemaakt. Zo dient te worden opgemerkt dat uw asielaanvraag laattijdig werd ingediend. U

verklaart in 2007 in België te zijn aangekomen. U kwam op legale manier naar België in het bezit van

een paspoort en een visum. U verbleef van augustus 2007 tot begin 2013 de hele tijd in België (zie

gehoor CGVS, p.6). U deed tweemaal een aanvraag voor machtiging tot verblijf op basis van art 9 en u

deed nadien tweemaal een aanvraag voor machtiging tot verblijf op basis van art 9 ter. Deze aanvragen

werden geweigerd (zie informatie administratieve dossier). Uw verklaringen dat u niet wist [dat deze

aanvragen werden geweigerd] en u niets getekend of gekregen hebt (zie gehoor CGVS, p.6) stemmen

niet overeen met de stukken in het administratieve dossier waaruit blijkt dat de beslissingen u wel

degelijk werden betekend. U stelt later tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal kortweg dat

het uw handtekening niet is (zie gehoor CGVS, p.19 ), zonder dat u enig bewijs aanbrengt om dit te

staven. Op geen enkel moment hebt u het overwogen om de door u aangehaalde problemen aan te

halen, uw vrees voor vervolging bij een terugkeer naar Zuid-Afrika te melden en internationale

bescherming te vragen. Het feit dat u meer dan vijf jaar gewacht hebt om asiel aan te vragen vormt op

zich een belangrijke aanwijzing voor het feit dat uw ingeroepen vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie van Genève in grote mate kan worden gerelativeerd.

Op de vraag waarom u niet onmiddellijk na uw aankomst in België asiel vroeg, antwoordt u dat u

het advies van uw advocaten volgde en u wachtte op de papieren – waarmee u uw regularisatie-

aanvragen bedoelt – die in procedure waren (zie gehoor CGVS, p.7 en p.17). U geeft aan dat u op een

normale manier in het systeem wilde opgenomen worden en dat u asiel als een schaamte zag (zie

gehoor CGVS, p.7 en p.19). U stelt dat de naturalisatie – waarmee u de aanvragen voor machtiging tot

verblijf bedoelt – beter zijn, omdat u dan kon terugkeren naar Zuid-Afrika op het moment dat een van uw

ouders zou komen te overlijden (zie gehoor CGVS, p.7). Later tijdens het gehoor geeft u aan dat u een

vrees hebt dat uw ouders iets zou overkomen en dat u om die reden niet onmiddellijk asiel vroeg (zie

gehoor CGVS, p.13). Deze uitleg kan als weinig afdoende worden beschouwd. Van iemand die beweert

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

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

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

vlucht uit zijn land van herkomst zouden zijn geweest. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk

te doen en dit vanaf het begin. Het feit dat u meerdere jaren hebt gewacht om uw asielaanvraag in te

dienen tast de ernst van uw beweerde vrees fundamenteel aan.

Verder dient te worden opgemerkt dat uw beweerde vrees voor vervolging sterk gerelativeerd

kan worden door het feit dat u na uw eerste verblijf in België terugkeerde naar Zuid-Afrika, het land waar

u volgens uw verklaringen gezocht werd en vervolging vreest. U verklaarde dat u voor slechts een of

twee dagen terugging en dat het niet zo gemakkelijk is om te worden gevonden. U voegt toe dat het

geweten was dat u er was, maar dat u snel was om terug te vertrekken (zie gehoor CGVS, p.6). U

verklaart uitdrukkelijk geen problemen te hebben gehad op de luchthaven (zie gehoor CGVS, p.6). Het

gegeven dat u in 2007 vrijwillig en op legale manier terugkeerde naar Zuid-Afrika, hoewel het volgens

uw verklaringen te gevaarlijk is om terug te keren, doet verder afbreuk aan uw beweerde vrees.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat uit het administratieve dossier duidelijk blijkt dat u naar

België kwam voor zaken. Zo verklaart u dat u naar België kwam voor enkele dagen om te zien of u hier

iets kon opstarten, of u zaken kon doen (zie gehoor CGVS, p.5). U maakt tijdens het gehoor voor

het Commissariaat-generaal melding van uw project in Namibië waarbij er werkgelegenheid zou

worden gecreëerd in België (zie gehoor CGVS, p.7). Later tijdens het gehoor beweert u dat u hier bent

om op legale manier werk te vinden (zie gehoor CGVS, p.14). Uit het administratieve dossier en

uw verklaringen blijkt dat u na uw opsluiting in Merksplas pas asiel indiende, waaruit kan worden

afgeleid dat u via de asielprocedures alsnog uw verblijf in België wilde regulariseren.

Overigens dienen volgende bedenkingen worden gemaakt bij uw verklaringen over de door

u aangehaalde feiten voor het Commissariaat-generaal. Zo dient te worden opgemerkt dat u op borg

werd vrijgelaten (zie gehoor CGVS, p.9 ), dat de aanklacht van kinderporno werd ingetrokken (zie

gehoor CGVS,p.9), dat u na uw aanval een agent als bewaker kreeg (zie gehoor CGVS, p.10). Aldus

maakt u niet aannemelijk dat u omwille van een van de in de Vluchtelingenconventie van Geneve

voorziene criteria bescherming ontzegd werd door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten.
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Uit uw verklaringen blijkt dat uw zaak werd gesloten en er geen gevolg werd gegeven aan uw

klachten en grieven (zie gehoor CGVS, p.17 en vragenlijst CGVS). Er dient te worden opgemerkt dat u

nagelaten hebt om de beschermingsmogelijkheden uit te putten. Zo stelt u dat er geen melding gemaakt

werd van de dreigtelefoons die uw ouders zouden ontvangen (zie gehoor CGVS, p.13) en u voegt toe

dat u het zo liet, dat u niet kan winnen (zie gehoor CGVS, p.14). Nochtans mag men verwachten dat u

eerst alle nationale alternatieven zou nagaan en overwegen alvorens u besluit om internationale

bescherming te vragen. U verklaart dat er banden zijn tussen de politie en het drugskartel en dat er

connecties zijn met de zelfmoorden van uw vriend en uw advocaat (zie gehoor CGVS, p.11 en p.17),

maar dit zijn blote beweringen en u brengt buiten enkele algemene persartikels geen ander concreet

element aan om dit oorzakelijke verband te staven. Bovendien dient te worden opgemerkt dat uw

verklaringen in verband met uw verdwenen wapens en uw vermoeden dat de politie deze achterhoudt

en u zo valselijk wil beschuldigen van een misdaad (zie gehoor CGVS, p.12 en p.15), gebaseerd zijn op

vermoedens en veronderstellingen waarvoor u geen concreet element aanbrengt.

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees voor

vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten of dat u bij een

eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zou lopen.

De door u neergelegde documenten wijzigen hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet.

Het geboortecertificaat (n°20070591695 afgedrukt op 29.11.2007) betreft uw identiteit waaraan hier

niet wordt getwijfeld. Het identiteitsdocument betreft uw identiteit met vermelding van uw wapenlicenties,

het competentiecertificaat voor wapenbezit geldig van 7.9.2010 tot 6.9.2015, de wapenlicentie geldig

van 21.4.2011 tot 20.4.2016 en het competentiecertificaat uitgegeven op 7.9.2010 en afgestempeld

op 7.3.2012 tonen aan dat het u toegestaan werd wapens te bezitten, maar vormen op zich geen

bewijs van de door u aangehaalde vrees te zullen worden beschuldigd van een misdrijf. De documenten

met betrekking tot de diefstal van uw wapens en het feit dat dit dossier werd afgesloten als

onopgehelderd. De email van Colonel JS d.V. (…) stelt dat hij uw aangehaalde zaak heeft nagegaan en

het dossier werd afgesloten als onopgehelderd. De e-mail van de griffier van het gerechtshof van

Pretoria stelt dat hij uw zaak opgevraagd heeft en navraag zou doen naar de advocaat en procureur die

hiermee bezig zijn.

De krantenartikels zijn aangaande een moordbende binnen de politiediensten en de moord op

mevrouw H. (…) door een politieagent betreffen criminele zaken waarbij u vreest dat het met uw

ontvreemde wapen is gebeurd, doch dit zijn slechts veronderstellingen en vermoedens die u immers niet

kan staven.

De brief van South African Police Service (dd.28.11.2007) stelt dat er geen uitstaande of

hangende zaken zijn op uw naam.

Het certificaat van National Traffic Information System (n°S8765825 op naam van LS G. (…)) stelt dat

u in het bezit bent van een rijbewijs geldig tot 17 november 2012.

Het document van de Federale Overheidsdienst, Belastingen en invorderingen betreft uw

BTW identificatienummer in België met ingang van 1.9.2007. De brief aan de Federale

Overheidsdienst Economie betreft uw aanvraag voor een beroepskaart. Deze documenten betreffen uw

economische activiteiten in België wat hier niet wordt betwijfeld.

De brieven van uw advocaten C.-M. (…) en S.T. (…) betreft briefwisseling in het kader van

uw regularisatie-aanvragen, maar voegt niets toe aan bovenstaande motivering.

Het patiëntenverslag van het Bougainville Private Hospital op naam van L.S.G. (…) vermeldt als

opnamedatum 13.10.2005. Het betreft uw opname nadat u was aangevallen, maar dit verslag vermeldt

niet de omstandigheden of oorzaak van uw verwondingen. De brief van Chevron Risk and Event

Management, dd.20.10.2010 van M.M. (…), stelt echter dat u de eigenaar bent van vier zaken en u in

juni-juli 2006 aangevallen werd. Er werd ingebroken in uw huis en tijdens uw hospitalisatie werden vele

waardevolle zaken gestolen. De inhoud van deze brief stemt echter niet overeen met de inhoud van de

volgende brief van Chevron Risk and Event Management dd.24.3.2012 stelt dat u op 14 oktober 2005

werd aangevallen en u op 1 november 2005 M.M. (…) contacteerde. Ook de brief van Sirius Risk

Management dd.25.11.2008 dat u in juni/juli 2006 aangevallen werd en er in het huis van uw ouders

werd ingebroken.
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Het document van ‘Besonderhede van vordering’ opgemaakt op 10.8.2006 door advocaat PJ D.P. (…)

stelt dat op 30 juni 2005 politie-agenten in uw winkel zijn langsgekomen en dat u aangehouden werd

en op 30 juni 2005 op borg vrijgelaten werd. De kennisgeving van de procureur Charl

Lochner dd.26.7.2005, de krantenartikels ‘Child porn seized from cafe in city’ dd.1.7.2005, ‘Out of fire,

into the pan’ dd.23.7.2005 en ‘Child porn charges dropped’ dd.21.2.2006 betreffen de beschuldiging

van kinderporno, maar doen geen afbreuk aan bovenstaande motivering.

De krant The Times dd.15.2.2013 heeft het op de voorpagina over de moord op de vriendin

van Pistorius, maar voegt niets toe aan bovenstaande motivering.

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 voert in zijn verzoekschrift geen specifieke middelen aan, maar is er van overtuigd dat

van hem de vluchtelingenstatus dient te worden erkend of minstens de subsidiaire beschermingsstatus

dient te worden toegekend.

3. Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire bescherming

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 ten gevolge van het blootleggen van een

drugskartel 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. De commissaris-generaal is verder niet verplicht om alle aangebrachte feiten

te controleren, zo dit al mogelijk zou zijn. De bewijslast ligt in de eerste plaats bij de asielzoeker (RvS 3

september 2004, nr. 134.545). Bovendien verplicht geen enkele bepaling of beginsel de met het

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

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

16 november 2006, nr. 164.792).
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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 die de commissaris-generaal hebben doen besluiten tot de

ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag.

3.3. Verzoeker verklaart dat hij zijn land van herkomst heeft verlaten nadat hij bij het blootleggen

van een drughandel, problemen kreeg met de politie. Omdat er een aantal politieagenten betrokken

zouden zijn in dit drugsnetwerk, zou verzoeker ook door de autoriteiten vervolgd zijn. Verzoeker zou

represailles vrezen van de personen die hij in diskrediet zou hebben gebracht en hij vreest tevens te

zullen worden beschuldigd van een misdaad, gepleegd met de wapens die uit zijn huis zijn verdwenen.

3.4. De Raad merkt vooreerst op dat, om als vluchteling te worden erkend dient de vreemdeling aan te

tonen dat hij vervolgd wordt omwille van één van de in artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet

van 26 juni 1953 (Vluchtelingenverdrag), vermelde redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit,

het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. De commissaris-generaal

oordeelde in de bestreden beslissing dan ook terecht dat de feiten van strafrechtelijke aard zijn en

verzoeker niet aannemelijk maakt vervolging te vrezen in de zin van de Conventie van Genève.

3.4.1. Verzoeker betwist dit in zijn verzoekschrift en voert aan dat hij risico loopt om gedood te worden

door de politiediensten of personen die daarmee verwant zijn en dat hij geen bescherming kan krijgen

van de overheid, net omdat de politie erbij betrokken is. Verzoeker stelt dat hij aldus ingaat tegen de

heersende politieke overtuiging en om die reden met de dood wordt bedreigd door mensen die deel

uitmaken van de lokale overheid. Verzoeker merkt nog op dat “ook al maakt hij geen deel uit van een

gestructureerde politieke groepering, wordt dan ook wel degelijk als een vijand van het regime

beschouwd door de locale machtshebbers”.

3.5. De bewering dat de derden waarmee verzoeker problemen heeft contacten hebben met de lokale

politie en enkele belagers bij de lokale politie werken, kunnen niet op zich leiden tot politieke problemen

of vervolging. Immers verzoeker stelt zelf dat deze politiemensen als individu betrokken zijn bij lokale

drugzaken en uit het administratief dossier kan niet blijken dat een politiek is gevoerd door de Zuid-

Afrikaanse overheid/politie. Dit blijkt immers ook uit verzoekers relaas zelf waar hij stelt dat de

commissaris-generaal, J.S., voormalig hoofd van Interpol, werd vervolgd en veroordeeld voor

drugsmokkel en corruptie. Bezwaarlijk kan worden verondersteld dat een dergelijke veroordeling kan

gebeuren zonder grondige doorlichting van de werkwijze, de diensten en de sociale netwerken van deze

politieman. Dat verzoeker in Zuid-Afrika vervolgd wordt omwille van politieke redenen kan niet blijken en

is geenszins niet aangetoond. Verzoeker toont dan ook geen vervolging aan omwille van redenen zoals

vermeld in het Vluchtelingenconventie.

4. Verzoekers problemen zijn louter van persoonlijke en lokale aard. Ze zijn ontstaan naar aanleiding

van een diefstal die hij heeft getracht zelf op te lossen. Verzoeker heeft met name zijn werknemers aan

een leugendetectorstest onderworpen. Verzoeker legt attesten neer van derden doch geen bewijzen van

de rechtszaken die hij heeft aangespannen tegen de Zuid-Afrikaanse overheid en de “Minister van

Politie” (zie attest van Mossie Moster van 24 maart 2012), noch van de uitspraken in dit verband.

Verzoeker toont evenmin aan dat de (door verzoeker niet-geloofde) zelfmoorden van twee van zijn

bekenden waaronder zijn advocaat het gevolg zijn van zijn problemen, geenszins wordt dit nuttig

toegelicht. Voorts indien drugdealers inderdaad een maatschappelijk probleem is dan kan uit het

administratief dossier niet blijken dat verzoeker een ‘drughandel’ heeft blootgelegd. Verzoekers

beweringen over zijn gestolen wapen dat mogelijk kan gebruikt worden bij een misdaad en hij hierdoor

mogelijk zonder zijn weten om betrokken kan raken bij een misdrijf is niet ernstig, zelf niet indien

verzoeker zou ondervraagd worden over zijn gestolen wapen in het kader van het hypothetische misdrijf.

4.1. Indien corruptie en machtsmisbruik ook in Zuid-Afrika mogelijk zijn, dat mogelijk is dat verzoeker

ooit werd aangevallen door een derde, dat eveneens mogelijk is dat hij het slachtoffer werd van een

diefstal of meerdere diefstallen, dan wordt niet aangetoond dat verzoeker hiervoor diende te vluchten.

Immers het betreffen misdrijven waartegen verzoeker zich kan weren in Zuid-Afrika. Zoals de bestreden

beslissing stelt verklaarde verzoeker op meerdere essentiële punten gelijk te hebben gehaald.

Verzoeker werd op borg vrijgelaten (zie gehoor CGVS, p.9 ), de aanklacht van kinderporno werd

ingetrokken (zie gehoor CGVS,p.9), en verzoeker kreeg na zijn aanval een agent als bewaker (zie
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gehoor CGVS, p.10). Verzoekers verweer dat “Het loutere feit dat de rechtbank misschien wel

onpartijdig is in dit conflict, is van weinig praktisch belang. Verzoeker zou de voorbereidende fase van

een proces niet overleven, noch als eisende partij, noch als beklaagde in een strafprocedure, nu de

belagers van verzoeker zelfs tot in de gevangenissen handlangers hebben” is een loutere ongestaafde

opvatting. Bovendien blijkt uit verzoekers verklaringen dat de dreigtelefoons die zijn ouders zouden

hebben ontvangen niet aan de politie werden meegedeeld, noch aan een advocaat (zie gehoor CGVS,

p.12 en 13). Verzoeker laat dus zelf na beroep te doen op bescherming. Zijn verweer kan niet gevolgd

worden en verzoeker blijft opnieuw bij loutere herhalingen en beweringen dat de politie corrupt is, zijn

vader heel oud is en zelfs het huis niet verlaat en zijn zus niet in de plaats van zijn ouders de nodige

stappen kon ondernemen (zie gehoor CGVS p.13, “Wat helpt het, dan gaat ze zelf gedood worden. Ze

hebben hun nummer veranderd, misschien moeten ze het terug veranderen. We hebben geleerd dat je

de politie niet kan vertrouwen”). Geenszins kan dit aantonen dat verzoeker geen bescherming kon

krijgen van de nationale autoriteiten of dat de overheden daartoe onwillig waren. Verzoekers problemen

overstegen ook niet het lokale zodat evenmin kan worden ingezien waarom hij zich niet elders in Zuid-

Afrika kon vestigen, in zoverre nodig, dit klemt te meer nu blijkt dat de Zuid-Afrikaanse autoriteiten wel

optreden tegen corruptie, zelfs van politiemannen en de commissaris-generaal ook zonder verzoekers

medewerking werd veroordeeld.

4.2. Dat verzoeker niet onmiddellijk na het ontvluchten van zijn land van herkomst asiel heeft

aangevraagd, haalt de geloofwaardigheid van verzoekers asielmotieven verder onderuit. Immers kan

van een asielzoeker redelijkerwijze worden verwacht dat hij meteen na aankomst in een veilig land,

internationale bescherming tracht te verkrijgen. Het is dan ook niet ernstig dat verzoeker sinds 10 april

2007 in België verblijft en hier tweemaal een aanvraag tot machtiging van verblijf op basis van artikel

9bis van de vreemdelingenwet en tweemaal een aanvraag tot machtiging van verblijf op basis van artikel

9 ter van de wet van vreemdelingenwet indiende, doch pas asiel aanvroeg op 6 februari 2013.

Hieruit kan alleszins blijken dat verzoeker internationale bescherming niet (dringend) nodig achtte, wat

de door hem ingeroepen ernst van de vervolging in zeer sterke mate relativeert, zeker gezien de lange

periode van vijf jaar. Verzoeker verklaart zich niet akkoord met bovenstaande vaststelling maar geeft

geen logische verklaring voor de laattijdigheid. Daargelaten dat verzoeker in Zuid-Afrika zijn problemen

publiek bekend heeft gemaakt en processen gevoerd, ziet de Raad ziet niet in waarom verzoeker

gedurende vijf jaar geen asielaanvraag durfde indienen, nu hij pas tijdens het CGVS-verhoor, dus na het

indienen van zijn huidige asielaanvraag, de verzekering kreeg dat zijn verklaringen niet worden

doorgegeven aan de Zuid-Afrikaanse overheden. Bovendien kan verwacht worden van een zakenman

die meerdere handelszaken had in Zuid-Afrika en nu ook vanuit België handel met Afrika wil drijven, en

die weet hoe hij machtigingen tot verblijf moet aanvragen in België, zich ook nuttig kan informeren naar

de asielmogelijkheden en de gevolgen hiervan. Dat verzoeker zelfstandig wilde instaan voor zijn

onderhoud doet niet ter zake nu ook vluchtelingen worden verwacht zich te integreren en daarbij alle

mogelijkheden krijgen om zich zelfstandig te vestigen als ze dat willen.

4.3. De Raad ziet het nut voor onderhavige procedure niet van verzoekers beweringen dat hij niet wist

dat deze aanvragen tot machtiging van verblijf werden geweigerd en hij niets getekend of gekregen

heeft (zie gehoor CGVS, p.6). Hoe dan ook uit het administratieve dossier blijkt duidelijk dat de

weigeringsbeslissingen tot machtiging van verblijf op basis van artikel 9bis en 9ter van de

vreemdelingenwet wel degelijk aan verzoeker werden betekend. Overigens kan niet worden ingezien

waarom verzoeker opeenvolgende aanvragen voor machtiging tot verblijf zou indienen indien hij van

mening was dat de eerdere aanvragen niet waren afgewezen. Verwerende partij merkt in zijn

verweernota van 2 mei 2013 dienaangaande nog correct op dat het weinig waarschijnlijk is dat iemand

anders zonder medeweten van verzoeker deze beslissingen zou hebben ondertekend. Niemand anders

behalve verzoeker heeft of had immers belang bij de kennisgeving en ontvangst van deze beslissingen.

4.4. Voor het overige brengt verzoeker ook doorheen zijn verzoekschrift geen argumenten, gegevens of

tastbare stukken aan die een ander licht kunnen werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan

door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker beperkt zich aldus tot

het herhalen van het asielrelaas en het beklemtonen van de waarachtigheid ervan, het tegenspreken

van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing, het geven van algemene, theoretische

beschouwingen, het maken van verwijten naar het CGVS en het formuleren van boute beweringen,

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

beslissing kunnen weerleggen. Verzoeker weerlegt dan ook geenszins bovenstaande vaststellingen, die

steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden

beslissing. Derhalve blijven de motieven van de bestreden beslissing overeind.
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4.5. De door verzoeker neergelegde documenten zijn niet bij machte om zijn aangevoerde asielrelaas

kracht bij te zetten of een ander licht te werpen op de door verzoeker aangevoerde asielmotieven. De

opmerkingen in de bestreden beslissing zijn pertinent en afdoende en worden door verzoeker niet met

concrete argumenten weerlegd. De Raad sluit zich aan bij de terechte conclusie van de commissaris-

generaal in de bestreden beslissing dat de neergelegde documenten geen afbreuk doen aan het hoger

vastgestelde.

4.6. 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.

4.7. 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. Aangezien verzoekers vluchtrelaas niet

geloofwaardig is, kan hij zich niet baseren op de elementen die aan de basis van zijn relaas liggen om

aannemelijk te maken dat hij in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op

ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

4.8. 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 aangevoerd.

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.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig juli tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


