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nr. 109 594 van 11 september 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 Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 2 mei 2013

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

staatlozen van 29 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 4 juli 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 augustus 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. KLAPWIJK, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché P. WALRAET, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Sierraleoonse nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 29 september 1990

te Freetown. U behoort tot de Fullah etnie en bent moslim. U bent opgegroeid in de

Sierraleoonse hoofdstad en heeft hier steeds gewoond tot op het moment dat u Sierra Leone heeft

verlaten in 2012. U woonde samen met uw vader en moeder in Freetown; u heeft geen broers of

zussen. Uw moeder overleed echter in 1997 tijdens de oorlog in Sierra Leone. Een tweetal jaren later

hertrouwde uw vader met (K.B.) die bij jullie kwam inwonen. Uw vader was een zakenman en was

daarom vaak van huis in het kader van zijn handelsactiviteiten. Uw vader handelde onder meer in

diamanten die hij ging opkopen in verschillende dorpen. U zelf ging naar school in Freetown maar stopte

na het derde jaar van de middelbare school. Nadien hielp u uw vader af en toe met zijn

zakenactiviteiten. Als uw vader voor langere tijd vertrok in het kader van zijn werk, gaf hij u regelmatig –
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maar niet altijd – enkele bankdocumenten, zoals een bankkaart, die u vervolgens moest bijhouden. Zo

gebeurde ook in mei 2012 toen uw vader voor langere tijd vertrok op zakenreis. Echter, deze keer

begon uw stiefmoeder al snel te vragen naar deze bankdocumenten die uw vader aan u had

overhandigd. Ze vroeg aan u of u deze documenten niet aan haar wou geven. U weigerde steeds op

haar vraag in te gaan waarop uw stiefmoeder kwaad reageerde. Niet veel later kwamen enkele agenten

een eerste maal naar jullie woning waarbij u geslagen werd en meegenomen werd naar het

politiebureau waar u na drie dagen vrijgelaten werd. Uw stiefmoeder, die lid is van het vrouwencomité

van de APC-partij, zou klacht neergelegd hebben tegen u bij de politie waarbij ze aangaf dat u samen

met andere jongeren uit de buurt plannen aan het smeden was om een campagne tegen de huidige

president op te starten. Niet veel na uw eerste aanhouding en vrijlating door de politiediensten stonden

deze zelfde agenten opnieuw voor jullie deur om u een tweede maal aan te houden en u opnieuw naar

het politiebureau over te brengen waar u deze keer vijf dagen in detentie zou doorbrengen. U vernam

nogmaals dat u beschuldigd werd een campagne te hebben willen opzetten tegen de president, en men

vertelde u dat u hiervoor voor een Sierraleoonse rechtbank zou moeten verschijnen. Na vijf dagen werd

u vrijgelaten op borg die werd betaald door een goede vriend van uw vader, mister (A.). Deze vriend van

uw vader bracht u vervolgens onder in zijn woning waar u een tweetal maanden zou verblijven.

Gedurende deze tijd kon u uw vader niet bereiken. Mister (A.) raadde u hierop aan het land te verlaten

aangezien hij inschatte dat u niet veel kans zou maken voor de rechtbank gezien de politieke invloed

van uw stiefmoeder. Hij bracht u dan ook in contact met een persoon die u het land kon helpen verlaten.

Via de documenten van uw vader kon u deze man betalen, en eind augustus 2012 verliet u dan ook met

de hulp van deze man Sierra Leone om per vliegtuig naar België te komen waar u op 3 september

2012 asiel aanvroeg bij de bevoegde asielinstanties.

B. Motivering

Er 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 uw land van herkomst te hebben verlaten uit vrees opnieuw opgesloten te worden door

de Sierraleoonse autoriteiten nadat uw stiefmoeder u valselijk beschuldigd zou hebben een campagne

te hebben willen plannen gericht tegen de aan de macht zijnde president in uw land van herkomst

(zie gehoorverslag CGVS, p.5). Volgende opmerkingen dienen echter gemaakt te worden wat betreft

het door u aangehaalde asielrelaas.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen betreffende de door u

aangehaalde vervolgingsfeiten erg vaag zijn en bovendien slechts gestoeld zijn op

veronderstellingen door uw persoon. U verklaart tijdens het gehoor immers dat uw vader in mei 2012

vertrokken zou zijn op handelsreis en dat hij u enkele van zijn bankdocumenten gegeven zou hebben

(zie gehoorverslag CGVS, p.5). Niet veel later zou uw stiefmoeder, aldus uw verklaringen, begonnen

zijn met aandringen opdat u haar de bankdocumenten in kwestie zou overhandigen wat u steeds

geweigerd zou hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.5-6). Niet veel later zou u vervolgens een eerste

maal zijn aangehouden door de politiediensten waarbij u drie dagen zou zijn opgesloten alvorens te

worden vrijgelaten zonder enige voorwaarde (zie gehoorverslag CGVS, p.5). U verklaart tijdens het

gehoor dat u ‘denkt’ dat dit alles georganiseerd was door uw stiefmoeder en dat zij had gelogen tegen

de politie door een onterechte klacht tegen u neer te leggen (zie gehoorverslag CGVS, p.5). U voegt

eraan toe dat u ‘denkt’ dat ze dit deed omdat u weigerde haar de documenten te geven (zie

gehoorverslag CGVS, p.5). Gevraagd of de politie dan tegen u gezegd had dat uw stiefmoeder klacht

had neergelegd tegen u, antwoordt u negatief (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Wat later tijdens het

gehoor wordt u nogmaals gevraagd hoe u dan wist dat het uw stiefmoeder was die klacht zou hebben

neergelegd tegen u waarop u antwoordt dat u dit denkt door de manier waarop ze u naar de

documenten vroeg (zie gehoorverslag CGVS, p.9). U bevestigt hierna nogmaals dat de politie u niet

gezegd heeft dat uw stiefmoeder klacht zou hebben neergelegd tegen u (zie gehoorverslag CGVS, p.8).

Wanneer u erop gewezen wordt dat het dus om een veronderstelling gaat van uw persoon, verklaart u

dat uw stiefmoeder u inderdaad ook niets gezegd heeft over een klacht, maar dat u haar ervan verdacht

omwille van de manier waarop ze naar de documenten vroeg (zie gehoorverslag CGVS, p.8). In ieder

geval kan hieruit besloten worden dat uw aanname dat uw stiefmoeder een rol zou hebben gespeeld in

uw beweerde arrestatie(s) door de Sierraleoonse politiediensten louter gebaseerd is op

veronderstellingen van uw persoon aangezien u geen enkel objectief element kan aanbrengen dat hier

op wijst en aangezien niemand – ook niet de politiediensten – u dit verteld zou hebben.

Wat betreft de door u aangehaalde arrestatie(s) door de politiediensten, alsook wat betreft

de eventuele gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien, kan verder opgemerkt worden

dat uw verklaringen hieromtrent hoegenaamd niet overtuigend zijn. Zo vermeldt u in eerste
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instantie – wanneer u gevraagd wordt welke problemen u heeft gehad in uw land van herkomst en u

gevraagd wordt om dit zo volledig mogelijk te vertellen – slechts één arrestatie door de politiediensten

die gevolgd zou zijn door een detentie van vijf dagen vooraleer u op borg zou zijn vrijgelaten (zie

gehoorverslag CGVS, p.5). Op het einde van het gehoor laat u echter plots vallen dat u echter hiervoor

al een eerste keer werd gearresteerd waarbij u drie dagen zou zijn vastgehouden in een politiecel (zie

gehoorverslag CGVS, p.10). Redelijkerwijze mag toch verwacht worden dat u deze eerste beweerde

arrestatie meteen zou hebben vermeld wanneer u gevraagd wordt om zo volledig mogelijk te vertellen

welke problemen u gekend heeft in uw land van herkomst, maar het zijn vooral uw weinig overtuigende

en erg vage verklaringen omtrent deze door u aangehaalde arrestatie die de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas ernstig ondermijnen. Zo geeft u aan dat u tijdens uw eerste arrestatie geslagen werd en dat

u ‘denkt’ dat u vervolgens drie dagen zou zijn opgesloten (zie gehoorverslag CGVS, p.10). U verklaart

vervolgens dat u na drie dagen gewoon – zonder enige voorwaarde – zou zijn vrijgelaten (zie

gehoorverslag CGVS, p.10). Hierbij dient opgemerkt te worden dat u tijdens uw gehoor voor de Dienst

Vreemdelingenzaken vermeldde dat u bij uw eerste arrestatie in die mate door agenten geslagen zou

zijn dat u vervolgens twee weken in coma zou gelegen hebben (zie vragenlijst CGVS, dd. 5 september

2012, p.3, administratief dossier). Het feit dat u dit laatste onvermeld laat – dat u twee weken in coma

zou hebben gelegen – tijdens uw gehoor voor het CGVS doet de nodige vragen rijzen. Logischerwijze

mag toch aangenomen worden dat u een zulke belangrijke en ingrijpende gebeurtenis zou vermelden

tijdens uw gehoor voor het CGVS. Echter, integendeel, u verklaart verder voor het CGVS dat u kort na

uw eerste beweerde arrestatie en vrijlating opnieuw werd aangehouden door politieagenten en dat u

vervolgens gedurende vijf dagen zou zijn opgesloten in een politiecel (zie gehoorverslag CGVS, p.6 en

p.10). Gevraagd naar de datum van deze tweede arrestatie, verklaart u dat u denkt dat het in juli was,

maar dat u de datum eigenlijk niet meer kent (zie gehoorverslag CGVS, p.10). U verklaart dat u na vijf

dagen werd vrijgelaten op borg die betaald zou zijn door (A.), een vriend van uw vader (zie

gehoorverslag CGVS, p.11). Gevraagd hoeveel de borg dan bedroeg, moet u het antwoord schuldig

blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Tijdens het gehoor wordt u eveneens gevraagd of er al dan

niet voorwaarden verbonden waren aan deze tweede vrijlating waarop u antwoordt dat u voor de

rechtbank zou moeten verschijnen (zie gehoorverslag CGVS, p.6-7). Vervolgens gevraagd wanneer u

dan voor de rechtbank moest verschijnen, antwoordt u dat u het niet weet (zie gehoorverslag CGVS,

p.11), en gevraagd voor welke rechtbank u dan diende te verschijnen, moet u eveneens het antwoord

schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Het komt in deze echter hoegenaamd niet

geloofwaardig en overtuigend over dat u niet kan aangeven wanneer u voor een rechtbank zou moeten

verschijnen, en voor welke rechtbank uw zaak gebracht zou worden, aangezien dit net de reden is

waarom u uw land ontvlucht zou zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.11-12). Verder wordt u tijdens het

gehoor gevraagd – aangezien u verklaarde dat de klacht, die tegen u zou zijn neergelegd, inhield dat u

samen met andere(n) een plan zou hebben gesmeed tegen de huidige president – wie dan die anderen

waren met wie u dat plan opgezet zou hebben waarop u nogal vaag antwoordt dat het gewoon om

jongeren uit de buurt ging (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Gevraagd of er dan nog andere personen

werden aangehouden in deze ‘zaak’, geeft u aan van niet (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Tijdens het

gehoor geeft u aan dat u ervoor koos het land te verlaten omdat u meende dat u geen kans zou maken

voor de rechtbank in het licht van de politieke activiteiten van uw stiefmoeder. Ook bij deze laatste

verklaring van uw persoon – dat u de behandeling van uw zaak voor een Sierraleoonse

rechtbank niet zou hebben afgewacht omdat u een negatieve afloop vreesde – dient opgemerkt

te worden dat dit een loutere veronderstelling van uw persoon betreft. Aangezien u zelf tijdens het

gehoor meerdere malen aangeeft dat de beschuldigingen die tegen uw persoon geuit zouden zijn vals

waren en hoegenaamd niet klopten, kan of mag even goed aangenomen worden dat u uw onschuld zou

kunnen aantonen indien u daadwerkelijk voor een rechtbank zou moeten verschijnen, zoals u aanhaalt

tijdens het gehoor, of dat de autoriteiten uw vermeende schuld althans niet zouden kunnen aantonen

aangezien de aanklacht tegen u enkel op leugens gebaseerd zou zijn, volgens uw verklaringen tijdens

het gehoor. Deze veronderstelling doet verder afbreuk aan de door u aangehaalde vrees ten opzichte

van de Sierraleoonse autoriteiten en aan de door u aangehaalde vervolgingsfeiten waar op zich al de

nodige vraagtekens en kanttekeningen geplaatst kunnen worden (zie supra). U voegt weliswaar aan

deze laatste veronderstelling toe dat u een negatieve afloop van een eventueel proces vreest door de

politieke activiteiten van uw stiefmoeder, maar ook uw verklaringen betreffende deze beweerde

politieke activiteiten van uw stiefmoeder zijn heel erg vaag en bijgevolg niet geloofwaardig te

noemen. U geeft tijdens het gehoor immers aan dat uw stiefmoeder lid zou zijn van het vrouwencomité

van de APC-partij (zie gehoorverslag CGVS, p.7), maar meer concrete of meer gedetailleerde informatie

kan u niet geven om deze laatste bewering te staven. Wanneer u immers gevraagd wordt naar de rol of

functie van uw stiefmoeder binnen deze partij, moet u het antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag

CGVS, p.7). Gevraagd sinds wanneer ze APC-lid was, verklaart u dat het lang was, maar dat u niet

weet sinds wanneer precies (zie gehoorverslag CGVS, p.7). U geeft verder aan dat uw stiefmoeder
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nooit met u gepraat zou hebben over de APC-partij of haar rol in deze partij wat enigszins opmerkelijk is

aangezien u anderzijds beweert dat iedereen in de gemeenschap wist wat ze deed, dat ze er met

iedereen over praatte en dat ze mensen probeerde te mobiliseren (zie gehoorverslag CGVS, p.7 en

p.8). In het licht van deze laatste verklaring is het bijgevolg erg vreemd te noemen dat u niet meer

informatie kan geven over de APC-activiteiten van uw stiefmoeder, des te meer omdat ze toch bij u

inwoonde. Nogmaals gevraagd wat ze dan voor de partij deed, antwoordt u dat u het niet weet en dat u

alleen weet dat ze naar meetings ging (zie gehoorverslag CGVS, p.7). Gevraagd naar voorbeelden van

meetings, antwoordt u dat u het niet weet, maar dat ze zich regelmatig opmaakte en dat ze dan naar

meetings ging (zie gehoorverslag CGVS, p.7). U kan echter geen voorbeelden van dergelijke meetings

geven (zie gehoorverslag CGVS, p.7) en tot slot kent u evenmin andere kennissen of vrienden van uw

moeder die eveneens APC-lid zouden zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Uw verklaringen over de

beweerde politieke activiteiten van uw stiefmoeder zijn bijgevolg hoegenaamd niet overtuigend te

noemen zodat de geloofwaardigheid ervan ernstig in het gedrang komt. Uit al deze bovenstaande

bemerkingen kan bijgevolg afgeleid worden dat uw verklaringen betreffende de door u

aangehaalde vervolgingsfeiten erg vaag en weinig overtuigend zijn, en bovendien deels gestoeld

op veronderstellingen door uw persoon, zodat er geen geloof kan worden gehecht aan de door

u aangehaalde vervolgingsfeiten in uw land van herkomst.

Tot slot legt u geen documenten neer ter staving van uw asielrelaas, noch ter bevestiging van

uw nationaliteit en identiteit.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen maakt u geenszins aannemelijk dat in

uwen hoofde een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève

in aanmerking kan worden genomen, 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 de subsidiaire bescherming zou lopen.

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. Verzoeker voert aangaande de weigering van de vluchtelingenstatus, in wat zich aandient als een

enig middel, de schending aan van artikel 48/3 en artikel 62 van de voormelde wet van 15 december

1980 (vreemdelingenwet).

Hij stelt, waar verweerder hem verwijt dat hij zijn relaas baseert op vaagheden en veronderstellingen,

zijn best te hebben gedaan om zijn relaas toe te lichten en dit te hebben gedaan aan de hand van zijn

interpretatie van de situatie en de feiten, hetgeen niet betekent dat deze interpretatie mag worden

afgedaan als veronderstelling. Verweerder blijft in gebreke aan te tonen dat verzoeker zijn verhaal zou

hebben verzonnen of zou hebben gelogen.

Verzoeker benadrukt inzake zijn arrestaties dat hij relatief jong was en dat hij overkomt als onzeker en

zenuwachtig persoon. In die zin hoeft het niet te verwonderen dat hij zijn coma niet vermeldde bij het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS). Verweerder heeft hierover ook

geen vragen gesteld. Bovendien werd hij met zijn verklaringen over zijn coma en zijn eerste arrestatie

tijdens het gehoor niet geconfronteerd zodat verweerder artikel 17 van het PR CGVS heeft geschonden.

Verzoeker acht het evenmin verwonderlijk dat hij niet weet voor welke rechtbank en wanneer hij moet

verschijnen.

Voorts gaat het volgens hem niet op om te stellen dat hij ervan uit kon gaan dat hij zou worden

vrijgesproken of dat zijn schuld niet zou kunnen worden aangetoond omdat de beschuldigingen vals

waren. Verzoeker hoopt dat verweerder op de hoogte is van het hoge corruptiegehalte van het Sierra

Leoonse rechtssysteem. Verder is het volgens hem in asielzaken schering en inslag dat personen

worden vervolgd op basis van valse beschuldigingen.

Verzoeker stelt dat het niet verwonderlijk is dat hij niet veel kon vertellen over de politieke activiteiten

van zijn stiefmoeder. Bovendien blijkt volgens hem uit het gehoorverslag dat hij, nog relatief jong en

onervaren, niet werd uitgenodigd om hierover meer verklaringen af te leggen en dat niet werd gewezen

op de noodzaak van het afleggen van bijkomende verklaringen om zijn geloofwaardigheid te versterken.
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Verzoeker vraagt derhalve om hem de vluchtelingenstatus toe te kennen overeenkomstig artikel 48/3

van de vreemdelingenwet, minstens om hem subsidiaire bescherming te verlenen op basis van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet.

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet, heeft tot

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

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

verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze

beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een

inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en

voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht,

de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.2. Daar waar verzoeker stelt dat verweerder niet aantoont dat zijn verhaal gelogen zou zijn, dient te

worden opgemerkt dat hij eraan voorbijgaat dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een

asielaanvraag in beginsel rust op de asielzoeker zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt,

moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het

relaas te staven en hij moet de waarheid vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Handbook and Guidelines on procedures and criteria for determining refugee status, reissued Geneva,

december 2011, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen

niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde

wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. 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, a.w., nr. 204). De Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de

taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over

bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over

bestaat, te toetsen. Het moet gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen

rechtvaardigen.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.2.4. Verzoeker brengt, ondanks dat hij verklaarde in Sierra Leone een geboorteakte te hebben

(administratief dossier, stuk 13, verklaring, nr.21), geen begin van bewijs bij ter ondersteuning van zijn

voorgehouden identiteit, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor de algehele geloofwaardigheid van

zijn verklaringen.

Verzoeker brengt evenmin ook maar enig begin van bewijs bij ter adstructie van zijn beweerde reisweg

per vliegtuig naar België. Bovendien legde hij over deze reisweg tegenstrijdige en ongeloofwaardige

verklaringen af. Zo verklaarde hij bij de DVZ dat de naam van de smokkelaar die zijn reis regelde en die

samen met hem naar België reisde Mr. Musa was (administratief dossier, stuk 13, verklaring, nr.34),

terwijl hij bij het CGVS stelde dat diens naam Mr. Mohammed was (administratief dossier, stuk 4, p.4-5).

Bovendien bleek hij niet te kunnen aangeven of hij al dan niet een tussenlanding maakte (ibid., p.5) en

kon hij niet preciseren welke gegevens waren opgenomen in het paspoort waarmee hij zou hebben

gereisd (administratief dossier, stuk 13, verklaring, nr.34). Deze vaststellingen vormen een verdere

negatieve indicatie voor de algehele geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen.

Verzoeker stelt vervolging te vrezen ingevolge de valse beschuldigingen die zijn stiefmoeder jegens

hem zou hebben geuit en in het kader waarvan hij tweemaal zou zijn gearresteerd en voor de rechtbank

zou dienen te verschijnen.

Uit de verklaringen die in dit kader met recht worden aangehaald in de bestreden beslissing blijkt echter

dat verzoeker aangaande één van de kernelementen van zijn asielrelaas, meer bepaald de eerste
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arrestatie die hij zou hebben ondergaan, dermate incoherente en uiteenlopende verklaringen aflegde

dat hieraan geen geloof kan worden gehecht. Zo maakte hij bij het CGVS in eerste instantie slechts

melding van één arrestatie door de politiediensten en haalde hij slechts aan het einde van het gehoor

plots aan dat hij hiervoor al een eerste maal zou zijn gearresteerd en vastgehouden. Redelijkerwijze

mocht nochtans worden verwacht dat hij de beweerde eerste arrestatie meteen zou hebben vermeld

wanneer hem werd gevraagd om zo volledig mogelijk te vertellen welke problemen hij kende in zijn land

van herkomst. Daarenboven stelde verzoeker omtrent zijn eerste arrestatie bij het CGVS slechts dat hij

dacht bij deze arrestatie gedurende drie dagen te zijn opgesloten, dat hij vervolgens zonder enige

voorwaarde zou zijn vrijgelaten en dat hij korte tijd later opnieuw zou zijn aangehouden, terwijl hij eerder

bij de DVZ beweerde dat hij in het kader van zijn eerste arrestatie dermate zou zijn geslagen dat hij

vervolgens gedurende twee weken in coma zou hebben gelegen. Dat hij een dermate essentiële en

ingrijpende gebeurtenis als het feit dat hij twee weken in coma zou hebben gelegen naar aanleiding van

mishandelingen door de politiediensten bij het CGVS onvermeld liet, doet op ernstige wijze afbreuk aan

de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

In zoverre verzoeker voormelde vaststellingen tracht toe te schrijven aan zijn leeftijd dient te worden

opgemerkt dat deze, te meer daar hij ten tijde van de aangevoerde feiten reeds eenentwintig jaar was,

hiervoor geen afdoende verklaring vormt. Evenmin kan het feit dat hij zou overkomen als onzeker en

zenuwachtig het voormelde verklaren. Dit doet immers geen afbreuk aan het gegeven dat van een

asielzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat deze in staat is voldoende duidelijke, nauwkeurige

en coherente verklaringen af te leggen met betrekking tot belangrijke feiten en gebeurtenissen die hij

persoonlijk heeft meegemaakt, zeker indien deze gebeurtenissen de essentie van het asielrelaas

uitmaken en de directe aanleiding hebben gevormd voor het vertrek uit het land van herkomst. De

aangehaalde gebeurtenissen dateren van medio 2012 en kunnen, daar zij een manifeste afwijking

vormen op de alledaagsheid en van determinerende invloed waren op zijn verdere leven, redelijkerwijze

geacht worden in verzoekers geheugen te zijn gegrift.

Verzoeker verwijt verweerder op basis van artikel 17 PR CGVS dat hij tijdens het gehoor bij het CGVS

niet werd geconfronteerd met voormelde incoherenties, doch het feit dat hij met de incoherenties in zijn

verklaringen niet werd geconfronteerd doet geen afbreuk aan het bestaan ervan. Het vaststellen van

incoherenties en tegenstrijdigheden is tijdens het gehoor zelf bovendien niet steeds mogelijk, terwijl

verzoeker als enige persoon in principe wel kan weten wat hij eerder heeft verklaard. Artikel 17, § 2 van

het PR CGVS voorziet bovendien slechts in de verplichting om de asielzoeker met tegenstrijdige

verklaringen te confronteren wanneer deze tijdens het gehoor worden vastgesteld.

Verzoeker legde daarenboven ook omtrent de tweede arrestatie die hij zou hebben ondergaan uiterst

vage verklaringen af. Uit de verklaringen die terecht worden weergegeven in de bestreden beslissing

blijkt in dit kader dat hij niet in staat bleek aan te geven op welke datum hij ten tweede male zou zijn

gearresteerd, daar waar hij aangaf te denken dat dit in juli 2012 was en stelde de datum eigenlijk niet

meer te kennen. Evenmin wist hij hoeveel de vriend van zijn vader die hem hielp bij zijn vrijlating zou

hebben betaald voor zijn borg. Deze vaststelling klemt nog des te meer daar hij sedert zijn vrijlating nog

gedurende twee tot drie maanden bij deze persoon zou hebben verbleven, zodat redelijkerwijze kan

worden aangenomen dat hij zich bij deze persoon zou hebben geïnformeerd omtrent de

omstandigheden van zijn vrijlating (administratief dossier, stuk 13, vragenlijst, p.3). Tevens beweerde

verzoeker enerzijds dat aan zijn tweede vrijlating de voorwaarde was verbonden dat hij voor de

rechtbank moest verschijnen, waarbij hij preciseerde dat er voor de rechtbank reeds een datum was

vastgelegd, doch bleek hij anderzijds niet meer te weten welke datum dit was en kon hij evenmin

aangeven voor welke rechtbank hij diende te verschijnen (administratief dossier, stuk 4, p.6-7, 11).

Aangezien het gegeven dat hij voor de rechtbank zou dienen te verschijnen de uitdrukkelijke

voorwaarde zou hebben gevormd voor zijn vrijlating en voor hem de reden zou hebben gevormd

waarom hij het land zou zijn ontvlucht, kon van verzoeker wel degelijk worden verwacht dat hij zou

kunnen aangeven wanneer en voor welke rechtbank hij zou dienen te verschijnen.

De voormelde vaststellingen zijn doorslaggevend zodat zij volstaan om te besluiten tot de

ongeloofwaardigheid van zowel verzoekers beweerde arrestaties als het feit dat hij voor de rechtbank

zou dienen te verschijnen.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.5. Gelet op de sub 2.2.4. vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas, toont verzoeker, de

overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende
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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, § 2 van de vreemdelingenwet.

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 elf september tweeduizend dertien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


