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nr. 120 353 van 12 maart 2014

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 Rwandese nationaliteit te zijn, op 20 januari 2014

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

staatlozen van 19 december 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 6 februari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 maart 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. LENTZ loco advocaat D.

ANDRIEN 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 Rwandese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Huye. U bent een etnische

Hutu.

U was 1 jaar oud toen de genocide van Hutu tegen Tutsi in 1994 in Rwanda uitbrak. U vluchtte met

uw familie naar de Democratische Republiek Congo. Uw vader, (F.K.), keerde in 1994 al terug naar

Butare en werd veroordeeld tot 19 jaar opsluiting wegens deelname aan de genocide. U keerde met uw

moeder (U.K.L.) (OV nr. X – CG nr. X) en uw zus (U.M.A.) (OV nr. X – CG nr. X), die ook een dochter is

van (F.K.), terug naar Rwanda in 1999. Jullie werden vijandig bejegend, omdat uw vader een genocidair

was. In 2006 verlieten u, uw moeder en uw zus Rwanda en staken jullie met de hulp van zuster Maria

Theresa illegaal de grens over naar Oeganda. Daar verbleven jullie aanvankelijk in de kerk van zuster

Marie Thérèse in Kampala. Uw moeder vertrok om een veilige plek voor jullie te zoeken en zei dat ze
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naar België zou reizen. Zuster Marie Thérèse zette jullie op een truck naar Zambia, waar jullie bij (A.U.)

in Lusaka verbleven, tot zij en haar gezin definitief naar de Verenigde Staten vertrokken waar ze

hervestigd werden. (A.U.) gaf jullie geld om gedurende 2 maanden een kamer te huren en zocht een job

als winkelhulp voor uw zus. Op 7 december 2009 werd bij jullie thuis ingebroken. 2 mannen uit

Rwanda vroegen jullie in het Kinyarwanda waar jullie ouders waren. Ze zeiden dat ze wisten wat jullie

vader had gedaan en dreigden ermee jullie te zullen afslachten indien jullie niet zouden weggaan. Ze

sloegen uw zus (U.M.A.). Jullie deden hiervan aangifte bij de politie, maar die zeiden dat jullie naar

Rwanda moesten terugkeren. Uw zus wilde naar Rwanda terugkeren, maar u wilde dit niet. Via een

vriendin van uw zus kon u als meid aan de slag bij Mr. (M.) en zijn gezin. In juli 2010 besloot uw zus

terug te keren naar Rwanda. In december 2010 stelde de Zambiaanse overheid een ultimatum aan in

Zambia verblijvende Rwandezen om terug te keren naar Rwanda. Rwandezen, waaronder ook u,

werden het mikpunt van geweld door Zambianen. U wilde echter niet naar Rwanda terugkeren. Intussen

kreeg u problemen met Mr. (M.), die al uw documenten en contactgegevens van uw familie van u

had afgenomen. Hij probeerde ook om u seksueel te misbruiken. Hij dreigde ermee u naar Rwanda te

zullen sturen indien u dit weigerde. Toen u zich op een dag verzette tegen zijn avances, beschuldigde

hij er u van een dief te zijn. U werd naar het politiekantoor gebracht, waar u gedurende een dag

werd opgesloten. Door tussenkomst van pastoor (S.) kon u de gevangenis verlaten. U verbleef kort bij

hem en hij nam contact op met uw moeder. Zij regelde uw reis naar België. U reisde per bus

naar Tanzania en van daaruit naar Oeganda. Op 11 oktober 2011 reisde u met (C.K.) vanuit Entebbe

per vliegtuig naar België. U vroeg op 12 oktober 2011 asiel aan.

U verklaarde dat uw vader in augustus 2013 werd vrijgelaten na uitzitting van zijn straf en stelde dat

hij momenteel in Rwanda verblijft en bij een niet nader genoemde vriend inwoont.

B. Motivering

Vooreerst kan worden opgemerkt dat uw asielaanvraag ten opzichte van Rwanda dient te

worden beoordeeld, en niet ten opzichte van Zambia, het land waar u – volgens uw verklaringen

voor de DVZ (gehoor dd. 21/11/2011 pt. 35) – van augustus 2006 tot oktober 2011 heeft

verbleven.

U verklaarde uitdrukkelijk de Rwandese nationaliteit te bezitten, tot de Hutu-etnie te behoren en

geboren te zijn in Huye (het vroegere Butare) (p. 2). U legde een geboorteattest neer waarop

deze geboorteplaats Huye wordt bevestigd. Het attest werd ondertekend door (R.M.),

Secretaire Exécutif van de secteur Ngarama, die als dusdanig kon worden teruggevonden in de

informatie waarover het CGVS beschikt. Er zijn niet meteen aanwijzingen waaruit zou blijken dat u de

Rwandese nationaliteit niet zou hebben of een andere nationaliteit zou hebben verworven.

Overeenkomstig de definitie van de term vluchteling zoals vervat in artikel 1, A (2), van het

Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951,

en de voorwaarden voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus vervat in 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, dient elke asielaanvraag, met inbegrip van de vraag tot toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus, beoordeeld te worden ten aanzien van het land van herkomst

van de asielzoeker, en slechts ten aanzien van het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef indien het

een staatloze betreft. Bijgevolg dienen uw “vrees voor vervolging” of het “risico op het lijden van ernstige

schade” beoordeeld worden ten aanzien van Rwanda.

Verder heeft u niet aannemelijk gemaakt dat u bij terugkeer naar Rwanda een gegronde

vrees voor vervolging zou koesteren of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou

lopen.

U verklaarde de dochter te zijn van (F.K.), die veroordeeld werd tot 19 jaar opsluiting wegens deelname

aan de genocide. U stelde dat u bij terugkeer naar Rwanda zal beschouwd worden als iemand die

gedood heeft omdat uw vader heeft gedood (gehoor II CGVS, p . 12).

Vooreerst kan worden opgemerkt dat u verklaarde dat uw beweerde vader in augustus van 2013

werd vrijgelaten na uitzitting van zijn straf (gehoor II CGVS, p. 3). U verklaart dat hij sindsdien in

Rwanda (Kigali) in het huis van een niet nader door u gekende vriend verblijft (gehoor II CGVS, p. 3).

Gevraagd of uw vader problemen heeft sinds zijn vrijlating, antwoordde u dat jullie niet lang spraken en

dat hij ziek was. Gevraagd of u weet of hij problemen heeft, antwoordde u dat jullie er niet over praatten.

Gevraagd wat uw vader van plan is in de toekomst, stelde u dit niet te weten; u zei dat zijn toekomst

verwoest is en dat u zich niet kan inbeelden dat hij gaat werken (gehoor II CGVS, p. 3-4). De vaststelling

dat uw vader, die veroordeeld zou zijn geweest wegens deelname aan de genocide, momenteel in

Rwanda verblijft en dat u niet eens kan antwoorden op de vraag of hij problemen heeft, laat toe de door

u aan de persoon van uw vader gerelateerde vrees voor vervolging of het uit deze familieband

voortvloeiende risico op het lijden van ernstige schade in elk geval te betwijfelen. Men zou immers

verwachten dat u als dochter van een vader die veroordeeld is geweest voor deelname aan de genocide

in staat zou zijn om minstens toe te lichten of uw vader momenteel problemen heeft in Rwanda en zo ja
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om welke problemen dit precies gaat. Door het feit dat u hierover geen enkele aanwijzing geeft, kan uw

persoonlijke vrees of uw persoonlijk risico bij terugkeer dan ook niet worden ingeschat en worden

betwist.

Daarnaast is het loutere feit verwant te zijn met iemand die veroordeeld is wegens deelname aan

de genocide in Rwanda op zich niet voldoende om hieruit een ‘vrees voor vervolging’ of een ‘risico op

het lijden van ernstige schade’ af te leiden. U verklaarde – behalve met uw vader – geen contact meer

met iemand in Rwanda te hebben en ook niet te willen (gehoor II CGVS, p. 4-5). Uit uw verklaringen

blijkt ook dat u sinds uw vertrek uit Rwanda in 2006 nooit meer naar uw land van herkomst

bent teruggekeerd. Hierdoor ontbreekt dan ook elke indicatie over wie u iets in de weg zou leggen

bij terugkeer naar dat land. Gevraagd of uw vader familieleden heeft in Rwanda, maakte u melding van

zijn broer (H.) (wiens volledige naam u overigens niet kent), maar stelde u niet te weten of er

andere familieleden van uw vader in Rwanda verblijven (gehoor CGVS, p. 3). Gevraagd of (H.)

problemen had, antwoordde u bevestigend, maar u kon geen enkele toelichting geven bij de aard van

de problemen die de broer van uw vader zou hebben gehad (gehoor CGVS, p. 12).

U antwoordde op de vraag waarom u niet naar Rwanda terug kan dat uw kindertijd is verwoest, dat

het leven van uw familie is verwoest en dat uw vaders leven voorbij is. U stelde dat u zou

beschouwd worden als iemand die gedood heeft omdat uw vader heeft gedood (gehoor CGVS, p. 12).

Deze vage verklaringen en de vaststelling dat uw vader intussen zijn straf zou hebben uitgezeten, in

augustus 2013 werd vrijgelaten en momenteel in Rwanda verblijft, laten niet toe om hieruit een vrees

voor vervolging of een risico op het lijden van ernstige schade in uw hoofde af te leiden.

Er kan overigens worden opgemerkt dat in het kader van de 2 asielaanvragen van uw moeder, (U.K.L.)

(OV nr. 5947696 – CG 0614346), respectievelijk op 11 juni 2007 en op 10 december 2010 door het

CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus werd genomen, die beiden respectievelijk op 13 augustus 2008 en op

23 juni 2011 werden bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Meer bepaald werd de

aanwezigheid van uw moeder in Rwanda tijdens de periode van de genocide betwist, alsook haar

vervolging in de periode 1999-2006.

In hoofde van uw zus, (U.M.A.) (OV nr. 6688366 – CG nr. 10/18806Z), die verklaarde ook een dochter

te zijn van (F.K.), werd in het kader van haar eerste asielaanvraag op 17 december 2010 een beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen,

die op 23 juni 2011 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd bevestigd. In het kader van de

tweede asielaanvraag van uw zus werd andermaal een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen door het CGVS.

Voor wat de door u voorgelegde documenten betreft, kan het volgende worden opgemerkt. U legde

een geboorteattest voor, afgeleverd op 25 maart 2009. Dit document vormt een aanwijzing voor uw

identiteit en nationaliteit. U legde geen andere documenten voor om uw identiteit of uw verblijf in Zambia

te bevestigen.

De internetartikels over Rwandezen in Zambia en over de genocide zijn algemeen van aard en doen

als dusdanig geen afbreuk aan hogervermelde bedenkingen.

Met betrekking tot het attest van Tabane (dd. 2 februari 2012), waarin psychologe (M.W.) melding

maakte van symptomen van post-traumatische stress, kan worden opgemerkt dat de psychologe zich

voor wat de oorzaak van uw psychologische problemen slechts kan baseren op uw verklaringen

hieromtrent. Uit wat voorafgaat blijkt dat u er niet in geslaagd bent om een ‘vrees voor vervolging’ of een

‘risico op het lijden van ernstige schade’ tegenover Rwanda aannemelijk te maken, net zomin als uw

moeder en zus. Uit de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus (dd. 13 oktober 2008) van uw moeder blijkt dat haar aanwezigheid in

Rwanda in de periode van de genocide – u was toen 1 jaar - werd betwist en dat ze haar beweerde

vervolging in de periode 1999-2006 - u was toen tussen 6 en 13 – omwille van de band met uw vader

niet aannemelijk kon maken (zie arrest nr. 17.117 van de RVV dd. 13 oktober 2008). Bijgevolg kan ook

uw aanwezigheid in Rwanda in de periode van de genocide (gehoor I CGVS, p. 3), alsook uw bewering

dat jullie in 2006 Rwanda dienden te verlaten omdat het er niet veilig was (gehoor II CGVS, p. 9) worden

betwist. Er werd overigens geen enkel stavingsstuk voorgelegd om uw aanwezigheid in deze periodes in

Rwanda te staven. Uw verklaring dat u niet naar Rwanda terug wil omdat u er slechte herinneringen

heeft en omdat u er een trauma hebt opgedaan (gehoor I CGVS, p.3), kan dan ook worden betwijfeld.

Zonder afbreuk te doen aan de eventuele psychologische problemen die u heeft, kan de door u

aangehaalde oorzaak ervan in het licht van het voorgaande worden betwijfeld.

C. Conclusie
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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. In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoekster zich op de schending van artikel 8.2

van de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de

procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, van artikel 4 en 7

van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning

van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins

internationale bescherming behoeft, en de inhoud van deze verleende bescherming, van artikel 48/3,

48/4 en 48/5 van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet) en van artikel 27

van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Verzoekster stelt dat haar vader zich momenteel nog steeds in gevaar voelt en het land wil verlaten. Hij

heeft daartoe documenten aangevraagd, maar aangezien hij een genocidair is en tot 19 jaar opsluiting

werd veroordeeld, heeft hij niet meer dezelfde rechten als andere Rwandese burgers en werd hem wel

een identiteitskaart maar geen paspoort uitgereikt, zodat hij het land niet kan verlaten. Het feit dat hij

een paspoort heeft gevraagd om het land te verlaten, bewijst volgens verzoekster dat hij in Rwanda nog

een vrees heeft en zich niet veilig voelt. Onder verwijzing naar twee internetartikelen wijst verzoekster

erop dat het bovendien heel moeilijk is om met haar vader via de telefoon te spreken omdat de

communicatie door de veiligheidsdienst van het “Kigali-regime” gesurveilleerd wordt en hij denkt dat het

veiliger is om niet via de telefoon over zijn problemen te spreken. Onder verwijzing naar een boek stelt

verzoekster nog dat de opsluiting van iemand schande brengt over de hele familie en dat de

echtgenotes van mannen die in de gevangenis zitten, gemarginaliseerd worden. Verzoeksters zus

keerde bovendien naar Rwanda terug en kende problemen. Er is dus geen zekerheid dat verzoekster

geen problemen zal hebben ingeval van terugkeer.

Betreffende haar psychologische problemen en haar verblijf in Rwanda, wijst verzoekster erop dat zij

Kinyarwanda spreekt, doch liever Engels spreekt daar zij het Kinyarwanda wenst te vergeten daar

Rwanda een land is dat haar kindertijd verwoestte. Verzoekster wil zelfs haar naam veranderen en had

tijdens haar eerste gehoor op het CGVS de steun van de psycholoog nodig. Bovendien bleef

verzoekster liever alleen in Zambia dan met haar zus in 2010 naar Rwanda terug te keren, hetgeen

bewijst dat Rwanda haar kindertijd verwoestte. Verzoekster is ook getraumatiseerd door de veroordeling

van haar vader toen zij één jaar oud was. Onder verwijzing naar een arrest van de Raad meent

verzoekster dat de bestreden beslissing vernietigd moet worden en een psychologische expertise

bevolen moet worden.

Verder meent verzoekster dat geen rekening werd gehouden met haar profiel. Zij heeft het namelijk

moeilijk om over Rwanda te spreken. Zij heeft bovendien niet veel informatie over haar vader en diens

familieleden omdat zij pas één jaar was wanneer haar vader veroordeeld werd. Wanneer zij nu met haar

vader spreekt, “spreekt haar vader zoals ze nog alleen jong is”. Zij was ook maar één jaar wanneer zij

haar oom de laatste keer heeft gezien. Na de genocide heeft zij haar oom nooit meer gezien. Onder

verwijzing naar artikel 27 van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en paragrafen

197, 198 en 199 van het UNHCR Handbook on Procedures voert verzoekster aan dat onjuiste

verklaringen op zich niet voldoende zijn om de vluchtelingenstatus te weigeren en dat de interviewer de

verantwoordelijkheid heeft om deze verklaringen in het licht van de omstandigheden van elk dossier te

interpreteren. In casu begaat het CGVS volgens verzoekster een manifeste appreciatiefout door telkens

de voor haar meest nadelige interpretatie te weerhouden.

Wat betreft haar identiteit en verblijf in Zambia, verwijst verzoekster naar de beslissing van de Raad in

het dossier van haar zus, die wel een document neerlegde dat verzoeksters verblijf in Zambia bevestigt.

Verweerder houdt geen rekening met het behoren van verzoekster tot de Hutu-etnie. Het administratief

dossier bevat bovendien geen informatie over de Hutu-etnie. Verzoekster verwijst naar een rapport en

enkele internetartikelen en stelt dat uit artikel 48/5 van de vreemdelingenwet niet kan worden afgeleid

dat de bewijslast om aan te tonen dat de autoriteiten geen bescherming kunnen of willen bieden, alleen
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aan de verzoeker toekomt. Verzoekster verwijst dienaangaande eveneens naar wetgeving en het

UNHCR Handbook on Procedures.

2.2.1. Inzake de opgeworpen schending van artikel 4 en 7 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van

29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en

staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de

inhoud van deze verleende bescherming, dient te worden opgemerkt dat richtlijnen geen directe werking

hebben. Een richtlijn kan wel directe werking hebben in de Belgische rechtsorde wanneer de

omzettingstermijn voor de betrokken richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke

bepalingen bevat die geen verdere substantiële interne uitvoeringsmaatregel door de communautaire of

nationale overheden behoeven om het gewild effect op nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn

van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning

van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins

internationale bescherming behoeft, en de inhoud van deze verleende bescherming, verstreek blijkens

artikel 38 van voormelde richtlijn op 10 oktober 2006, datum waarop deze ook effectief in Belgisch recht

werd omgezet.

2.2.2. Inzake de opgeworpen schending van artikel 8.2 van de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1

december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of

intrekking van de vluchtelingenstatus, blijkt dat de waarborgen, rechten en plichten van asielzoekers

(hoofdstuk II van de richtlijn) op voldoende wijze worden gegarandeerd door de vreemdelingenwet en de

beide koninklijke besluiten van 11 juli 2003 voor de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. DOC 51K2478/001, 15).

2.2.3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel 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.

2.2.4. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters 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.

2.3.1. Waar verzoekster verwijst naar het UNHCR Handbook on Procedures, dient opgemerkt dat deze

proceduregids, hoewel hij waardevolle aanwijzingen bevat voor het vaststellen van de

vluchtelingenstatus overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag van Genève, geen afdwingbare

rechtsregels bevat.

Waar verzoekster stelt dat haar vader nog steeds een vrees heeft in Rwanda en het land wil verlaten,

doch dit niet kan omdat hem als veroordeelde genocidair geen paspoort wordt gegeven, dient

opgemerkt dat verzoekster nergens tijdens haar twee gehoren op het CGVS verklaarde dat haar vader

van plan was Rwanda te verlaten (administratief dossier, stukken 5 en 11). Meer zelfs, verzoekster

verklaarde tijdens haar tweede gehoor niet te weten wat haar vaders toekomstplannen waren en stelde

dat hij ziek is (gehoorverslag CGVS 4 december 2013 (hierna: gehoorverslag II), p. 3-4). Daar

verzoekster bovendien geen enkel stuk bijbrengt dat haar beweringen aangaande haar vaders wil om uit

vrees Rwanda te verlaten, kan staven, is deze bewering dan ook niet meer dan een loutere post factum-
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verklaring, die de motivering van de bestreden beslissing niet kan ontkrachten. Evenmin toont

verzoekster in concreto aan dat de telefonische internationale communicatie tussen haarzelf in België

en haar vader in Rwanda door het Rwandese regime zou worden gecontroleerd. Dit klemt des te meer

daar verzoekster wel zou vernomen hebben dat haar vader uit vrees Rwanda wenst te verlaten maar

hiervoor geen paspoort krijgt, terwijl zij – in tegenstelling hiermee – stelt dat haar vader niet over zijn

problemen wenst te spreken uit vrees dat zijn communicatie wordt gecontroleerd. Verzoekster komt dan

ook niet verder dan het uiten van tegenstrijdige blote beweringen, die evenmin de motivering van de

bestreden beslissing kunnen weerleggen. Een verwijzing naar algemene informatie aangaande families

van gevangenen en aangaande de positie van hun echtgenotes is bovendien niet afdoende voor

verzoekster om haar vrees in concreto aan te tonen. Dat haar zus naar Rwanda terugkeerde en er

problemen kende, wordt niet gestaafd door enig begin van bewijs. Tevens kan worden verwezen naar

hetgeen gesteld werd in ’s Raads arrest nummer 63 690 van 23 juni 2011, waaruit blijkt dat de door

verzoeksters zus ingeroepen problemen in Rwanda niet geloofwaardig werden bevonden.

Waar verzoekster tracht aan te tonen dat de door haar aangevoerde psychologische problemen niet

voldoende in rekening werden gebracht en dat er elementen zijn die erop wijzen dat zij wel degelijk in

Rwanda heeft verbleven en daar een trauma heeft opgelopen, dient opgemerkt dat zij opnieuw niet

verder komt dan het opwerpen van losse beweringen. Dat verzoekster Engels spreekt, is immers geheel

logisch gelet op het algemeen gebruik van het Engels in Zambia. Het louter herhalen van haar

verklaring dat Rwanda haar kindertijd verwoestte, is evenmin een dienstig verweer. Dat verzoekster de

steun nodig had van een psycholoog tijdens haar eerste gehoor op het CGVS omdat zij een trauma

heeft opgelopen, toont evenmin aan dat dit trauma werd opgelopen omwille van haar beweerde verblijf

in Rwanda. Daarenboven dient opgemerkt dat de bestreden beslissing wel degelijk aandacht heeft

geschonken aan verzoeksters psychologische problemen: “Met betrekking tot het attest van Tabane (dd.

2 februari 2012), waarin psychologe (M.W.) melding maakte van symptomen van post-traumatische

stress, kan worden opgemerkt dat de psychologe zich voor wat de oorzaak van uw psychologische

problemen slechts kan baseren op uw verklaringen hieromtrent. Uit wat voorafgaat blijkt dat u er niet in

geslaagd bent om een ‘vrees voor vervolging’ of een ‘risico op het lijden van ernstige schade’ tegenover

Rwanda aannemelijk te maken, net zomin als uw moeder en zus. Uit de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus (dd. 13 oktober 2008) van uw

moeder blijkt dat haar aanwezigheid in Rwanda in de periode van de genocide – u was toen 1 jaar -

werd betwist en dat ze haar beweerde vervolging in de periode 1999-2006 - u was toen tussen 6 en 13

– omwille van de band met uw vader niet aannemelijk kon maken (zie arrest nr. 17.117 van de RVV dd.

13 oktober 2008). Bijgevolg kan ook uw aanwezigheid in Rwanda in de periode van de genocide

(gehoor I CGVS, p. 3), alsook uw bewering dat jullie in 2006 Rwanda dienden te verlaten omdat het er

niet veilig was (gehoor II CGVS, p. 9) worden betwist. Er werd overigens geen enkel stavingsstuk

voorgelegd om uw aanwezigheid in deze periodes in Rwanda te staven. Uw verklaring dat u niet naar

Rwanda terug wil omdat u er slechte herinneringen heeft en omdat u er een trauma hebt opgedaan

(gehoor I CGVS, p.3), kan dan ook worden betwijfeld. Zonder afbreuk te doen aan de eventuele

psychologische problemen die u heeft, kan de door u aangehaalde oorzaak ervan in het licht van het

voorgaande worden betwijfeld.”

Verder meent verzoekster dat onvoldoende rekening werd gehouden met haar profiel en met name met

het feit dat zij slechts één jaar oud was toen haar vader veroordeeld werd en dat zij haar oom na de

genocide niet meer heeft gezien. Er kan echter redelijkerwijze verwacht worden dat verzoekster, nu zij

ouder is en bovendien samen met haar moeder en zus in België verblijft (de moeder en zus van

verzoekster waren overigens ter terechtzitting aanwezig), de nodige inspanningen zou leveren om meer

informatie aangaande haar vader en andere familieleden in Rwanda te bekomen teneinde haar vrees

voor vervolging in het kader van onderhavige asielaanvraag te onderbouwen. Dat verzoekster dit niet

deed en niet weet of en welke problemen haar vader en diens familieleden in Rwanda hebben, duidt op

een gebrek aan interesse die onverenigbaar is met de aard van een asielaanvraag. Redelijkerwijze kan

immers van een kandidaat-vluchteling worden verwacht dat deze ernstige en aanhoudende pogingen

zou ondernemen teneinde zich te informeren omtrent de evolutie van zijn problemen en zijn situatie in

zijn land van herkomst.

Wat betreft verzoeksters verwijzing naar ’s Raads voormeld arrest aangaande de asielaanvraag van

haar zus, dient erop gewezen dat het asielrelaas van haar zus ongeloofwaardig werd bevonden, zodat

zij niet dienstig kan verwijzen naar documenten die haar zus in het kader van dit asielrelaas neerlegde.

Documenten beschikken immers slechts over een ondersteunde bewijswaarde, met name in die mate

dat zij ondersteund worden door geloofwaardige verklaringen.
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Waar verzoekster stelt dat geen rekening werd gehouden met het feit dat zij tot de Hutu-etnie behoort

en dat hieromtrent geen informatie werd opgenomen in het administratief dossier, dient opgemerkt dat

verzoekster nergens tijdens het invullen van de vragenlijst van het CGVS op de Dienst

Vreemdelingenzaken, noch tijdens haar beide gehoren op het CGVS (administratief dossier, stukken 5,

11 en 15) melding heeft gemaakt van een vrees voor vervolging louter omwille van het feit dat zij tot de

Hutu-etnie zou behoren. Het aanvoeren van dergelijke vrees in onderhavig verzoekschrift, is dan ook

laattijdig, aangezien van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de

bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt. Hij dient dit

zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op hem de

verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Verzoeksters

verwijzing naar algemene informatie dienaangaande is bovendien onvoldoende om deze vrees in

concreto aan te tonen.

Voor het overige komt verzoekster niet verder dan het herhalen van reeds eerder afgelegde

verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de

commissaris-generaal, hetgeen echter de motieven van de bestreden beslissing niet kan weerleggen.

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en correct en worden door de

Raad overgenomen.

Gelet op hetgeen voorafgaat, kan de aangevoerde schending van artikel 27 van het KB van 11 juli 2003

tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen niet worden aangenomen. Verzoekster maakt immers niet aannemelijk

dat de commissaris-generaal geen rekening zou hebben gehouden met enig feit of element dat de

motieven van de bestreden beslissing in een ander daglicht zou kunnen stellen.

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

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.3.2. Verzoekster voert geen argumentatie inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op de

hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar relaas en de elementen in het dossier toont

verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij een reëel risico

loopt op ernstige schade zoals bepaald in 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 twaalf maart tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


