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nr. 122 551 van 15 april 2014

in de zaken 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 de verzoekschriften die X, die verklaart van Guatemalteekse en Costa Ricaanse nationaliteit te

zijn, en X, die verklaart van Hondurese nationaliteit te zijn, op 22 november 2013 hebben ingediend

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

23 oktober 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 beschikkingen van 27 januari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 februari 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat H. VAN WALLE en van attaché

L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers kwamen volgens hun verklaringen op 22 februari 2010 (verzoeker) en 13 augustus

2012 (verzoekster) het Rijk binnen en dienden op 25 juni 2012 (verzoeker) en 23 augustus 2012

(verzoekster) een asielaanvraag in. Op 23 oktober 2013 werden de beslissingen 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 beslissingen.

1.2. De bestreden beslissing voor mijnheer P. O. E. (verzoeker) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U, P. O. E., verklaart de Guatemalteekse en de Costa Ricaanse nationaliteit te bezitten. U verklaart te

zijn geboren op 27/11/1979 in Alajuela In Costa Rica, waar u woonde tot in het jaar 1986. Op 6-jarige

leeftijd verhuisde u dan met uw ouders, die beide de Guatemalteekse nationaliteit hebben, naar

Guatemala. U woonde daar tot 1997 in het departement Peten in het noorden van Guatemala aan de

grens met Mexico en Belize. Na uw middelbare studies te hebben afgemaakt in Guatemala keerde u

terug naar Costa Rica om daar aan de evangelische universiteit van de Adventista’s del Septimo Dia te

gaan studeren. U bleef daar tot u in 2003 een uitnodiging kreeg om te gaan werken in Honduras. Van

2003 tot 2006 woonde u op verschillende plekken in Honduras. In 2006 huwde u daar in de hoofdstad

Tegucigalpa met uw huidige echtgenote R. G. Sh. Y. (OV nr. 7.532.397 en CGVS nr. 12-16776B). Jullie

hebben samen een dochtertje P. R. C. V. (°2009) (OV nr. 7.532.397). In 2007 keerde u voor uw werk

met uw gezin terug naar Guatemala, waar jullie woonden in San Lucas in Sacatepequez en in de

hoofdstad. In december 2011 vertrokken jullie met het gezin naar Mexico om uw familie daar te

bezoeken en ook omdat u daar werk had aangeboden gekregen. Uw echtgenote en uw dochter

vergezellen u hier in België. U hebt sinds jaren geen contact meer met uw vader. Uw moeder verblijft op

dit moment in Mexico, net als één van uw zussen. U hebt verder nog een zus in Guatemala en een broer

die in België woont, P. O. Felipe.

U hebt met uw gezin Guatemala en Honduras verlaten omwille van een dreigtelefoon die uw zus

verkreeg in Mexico, op het moment dat jullie daar ook waren. U vreest dat uw gezin het slachtoffer zou

kunnen worden van afpersing en u vreest hierbij voor uw leven en dat van uw vrouw en dochter.

De problemen voor u en uw gezin begonnen toen jullie ongeveer een maand bij uw zus in Mexico

verbleven. Jullie waren daar op familiebezoek, maar ook omdat u de uitnodiging had gekregen om mee

te werken aan de constructieprojecten voor de overheid van het bedrijf van uw zus en haar man. Uw

moeder verbleef op dat moment ook bij jullie. Op 8 januari 2012 kreeg uw zus thuis een dreigtelefoon, er

werd een aanzienlijke som geld geëist van jullie familie. Jullie namen met de hele familie de beslissing

dat jullie niet zouden toegeven aan deze bedreiging en dat jullie niet zouden betalen, ook al werden jullie

hiervoor met de dood bedreigd. Ieder van uw familie besloot zijn eigen voorzorgsmaatregelen te nemen.

Uw zus en schoonbroer verzekerden jullie ervan dat deze dreigtelefoon het werk was van de Zetas of

drugsbendes en dat deze zeer gevaarlijk zijn. U en uw echtgenote besloten meteen het land te verlaten

en jullie keerden vroeg de volgende ochtend terug naar Guatemala. Jullie wilden echter ook zo snel

mogelijk vandaar vertrekken want de Zetas opereren over de landsgrenzen heen. U ging niet akkoord

met de maatregelen die uw zussen namen door zich te bewapenen in Mexico en Guatemala, u wilde de

veiligheid van uw gezin op een andere manier garanderen. Jullie bleven zeer kort in Guatemala om

afscheid te nemen van uw moeder daar en dan vertrokken jullie naar Honduras, naar de familie van uw

echtgenote. U besloot eerst te vertrekken naar Europa, uw echtgenote en dochter zouden achter komen.

Op 21 februari 2012 vertrok u met het vliegtuig vanuit Honduras en u kwam de volgende dag aan in

België. 4 maanden later, op 25/06/2012 vroeg u asiel aan in België. Uw echtgenote en dochter

verbleven nog 6 maanden langer in Honduras, bij uw schoonfamilie in de hoofdstad Tegucigalpa. Zij

vertrokken op 12 augustus vanuit Honduras en kwamen de volgende dag in België aan. Uw echtgenote

vroeg asiel aan in België op 23 augustus 2012.

Recent heeft u via telefonisch contact met uw familie in Mexico en in Guatemala vernomen dat uw beide

zussen daar werden lastig gevallen door onbekenden.

Bij terugkeer naar Guatemala, Honduras of Costa Rica vreest u vervolging vanwege de mensen die uw

familie telefonisch bedreigden. U vreest hierbij voor uw leven en dat van uw gezin.

Ter ondersteuning van uw identiteit en asielaanvraag legt u volgende documenten voor: uw paspoort, 2

paspoorten van uw echtgenote en de paspoort van uw dochter, uw identiteitskaart van Guatemala en uw

identiteitskaart van Costa Rica, de geboorteakten van u en uw gezinsleden en het huwelijkscertificaat

van u en uw echtgenote, het rijbewijs van uw echtgenote en de studentenkaart van uw echtgenote, de

vliegtickets waarmee jullie naar België zijn gekomen, een bundel contracten van de constructiewerken

uitgevoerd door het bedrijf van uw zus en haar echtgenoot in Mexico, een huurcontract van uw zus, een

verklaring van de security guard van uw familie in Mexico, een politieverklaring van uw zus in Mexico,

het bewijs van de emails die u werden gestuurd door uw zussen in Mexico en Guatemala en een bundel
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artikels in verband met de algemene situatie en problematiek van bendes en afpersing in Midden

Amerika.

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen en die van uw echtgenote wordt door het Commissariaat-Generaal voor

de vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor vervolging

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of geen reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aangetoond heeft.

In eerste instantie dient te worden opgemerkt dat de vrees voor terugkeer naar het land van herkomst

die een asielzoeker aanhaalt, dient beoordeeld te worden ten aanzien van het land waarvan de

asielzoeker de nationaliteit heeft. In casu betreft dit voor u Guatemala of Costa Rica, aangezien u

verklaart de Guatemalteekse en Costa Ricaanse nationaliteit te bezitten (CGVS uw gehoor, p. 17).

U vraagt als Guatemalteek en Costa Ricaan om internationale bescherming in België omwille van een

dreigtelefoon die uw familie in januari 2012 ontving in Mexico. Hierdoor voldoet u niet aan de gestelde

criteria in de bovenvermelde definities. Gezien uw problemen zich voordoen tijdens uw verblijf in Mexico

dient u in eerste instantie de bescherming in te roepen van Guatemala of Costa Rica, de landen

waarvan u de nationaliteit bezit. Er kan maar sprake zijn van internationale bescherming als aangetoond

wordt dat u geen beroep kunt doen op betekenisvolle nationale bescherming. De redenen die u aanhaalt

om aan te tonen dat een terugkeer naar Guatemala of Costa Rica geen optie is voor u, zijn in de zin van

de Vluchtelingenconventie en van de criteria tot toekenning van de subsidiaire bescherming

onvoldoende overtuigend en niet zwaarwichtig genoeg om te aanvaarden dat u zich niet onder de

bescherming van de Guatemalteekse of Costa Ricaanse autoriteiten kan stellen. Bovendien is het meer

evident om u onder de bescherming te plaatsen van het land waar u de nationaliteit van bezit en waar u

de talen van spreekt.

Zowel u als uw echtgenote verklaren op verschillende momenten tijdens jullie beide interviews dat de

enige reden waarom jullie jullie landen van herkomst in Midden Amerika verlaten hebben dat ene

dreigtelefoontje was dat uw familie kreeg in het huis van uw zus in Mexico toen jullie daar waren in

januari 2012. Aan jullie beide werd tijdens de interviews verschillende keren gevraagd of dit de enige

bedreiging was die jullie kregen, of jullie ooit persoonlijke bedreigingen kregen op één van jullie eigen

nummers en of dat deze bedreigingen zich nog hebben herhaald of verder gezet na jullie terugkeer naar

Guatemala en Honduras, aangezien u daar nog 1 maand verbleef voor uw vertrek naar Europa en uw

echtgenote en dochter daar nog 6 maanden verbleven voor ook zij het vliegtuig namen naar België. U

verklaart dat dit ene telefoontje dat uw zus kreeg in Mexico en dat gericht was aan uw familie, de enige

bedreiging was die jullie ooit kregen. U stelt dat dergelijke problemen zich nooit hebben voorgedaan in

het verleden voor dat moment en dat die bedreigingen zich nadien ook niet meer herhaald hebben. U

wijdt dit aan de voorzorgsmaatregelen die jullie genomen hebben (CGVS uw gehoor, p. 5). En later

bevestigt u opnieuw dat dat ene telefoontje de directe reden was waarom u besloten heeft met uw gezin

Midden Amerika te verlaten (CGVS uw gehoor, p. 9). Uw echtgenote beaamt uw verklaringen daarin en

stelt eveneens dat dat telefoontje in het huis van uw zus in Mexico de eerste en enige bedreiging was

die jullie verkregen hebben en dat dit dan ook de directe aanleiding was voor jullie vertrek (CGVS

gehoor van uw echtgenote, p. 4). Ook zij bevestigt dat jullie na dit telefoontje in Mexico niets meer

gehoord hebben en niets meer van bedreigingen gekregen hebben, noch tijdens de maand dat u samen

met uw gezin in Honduras was voor uw vertrek, noch tijdens de 6 maanden dat zij er dan nadien nog

bleef met jullie dochter (CGVS gehoor van uw echtgenote, p. 4). Op basis van jullie beide verklaringen

hier kan dan ook geconcludeerd worden dat er op dit moment geen enkele reden is waarom u en uw

gezin niet zouden kunnen terugkeren naar Guatemala of Honduras -voor u hierbij ook Costa Rica

aangezien u eveneens beschikt over de Costa Ricaanse nationaliteit. Nergens uit jullie beide

verklaringen blijkt immers dat jullie in deze landen ooit persoonlijk met enige problemen of bedreigingen

geconfronteerd werden en nergens uit jullie verklaringen blijkt dat jullie op dit moment een persoonlijke

en doelgerichte vervolging te vrezen hebben in één van deze landen.

Tot slot kan ook nog de bemerking gemaakt worden dat u pas 4 maanden na uw aankomst in België

asiel hebt aangevraagd, wat uw gegronde vrees voor vervolging bij terugkeer duidelijk sterk ondermijnt.

Van een asielzoeker die een persoonlijke en doelgerichte vervolging vreest in zijn land van herkomst,
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wordt toch redelijkerwijze verwacht dat hij meteen bij aankomst in een veilig land beroep doet op de

asielinstanties en internationale bescherming aanvraagt. De enige verklaring die u en uw echtgenote

kunnen geven voor het feit dat u zo lang gewacht heeft is dat u helemaal geen idee had dat er in België

zoiets als politiek asiel bestond, u wist niet dat u hiervoor in aanmerking kwam om het aan te vragen

omdat u dacht dat het louter politiek gerelateerd was en dus slechts weggelegd voor diplomaten en

dergelijke (CGVS uw gehoor, p. 20 en gehoor van uw echtgenote, p. 12). Dergelijke verklaringen komen

weinig overtuigend over, zeker aangezien uw broer reeds gedurende jaren in Europa verblijft (CGVS uw

gehoor, p. 19) en dus logischerwijze toch op de hoogte had kunnen zijn van de situatie van asiel in

Europa.

Op basis van voorgaande argumentatie concludeert het CGVS dat u en uw gezin niet in aanmerking

komen voor de toekenning van de vluchtelingenstatus en evenmin in aanmerking komen voor de

subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

De door u aangebrachte documenten kunnen aan deze conclusie niets wijzigen. De

identiteitsdocumenten, geboorte- en huwelijksaktes, vliegtickets en werkcontracten die u voorlegt van

uzelf en van uw echtgenote en zus en haar man in Mexico zijn slechts een indicatie van jullie identiteit

en nationaliteit, dewelke hier niet ter discussie staat. In verband met de overige documenten die u

voorlegt, dient te worden opgemerkt dat geen enkel van deze documenten betrekking heeft op u en uw

gezin persoonlijk. Het gaat hier onder andere om een bundel artikels die de algemene situatie en

problematiek van bendes, criminaliteit en afpersing beschrijven in Midden Amerika, maar waar naar uw

eigen verklaring nergens uw naam of die van één van uw gezins- of familieleden vermeld wordt (CGVS

uw gehoor, p. 14). Verder legt u ook een huurcontract voor van uw zus in Mexico. Dit geld opnieuw als

geen enkel begin van bewijs voor uw persoonlijke problemen, u toont daarmee louter aan dat uw zus in

die maand op die plek in Mexico heeft gewoond. Ook de verklaring van de bewaker van uw familie in

Mexico kan niet gelden als een bewijsstuk voor de door u aangehaalde persoonlijke vrees. Bovendien

heeft dit document een eerder gesolliciteerd karakter en kan het eender wanneer door eender wie

opgesteld zijn op uw vraag. En tot slot is er dan de politieverklaring van uw zus in Mexico, die kort

geleden zou zijn lastig gevallen op straat. Om te beginnen kan u niet aantonen dat er een directe link is

tussen dit document van uw zus en uw persoonlijke problemen met name het telefoontje dat uw familie

anderhalf jaar geleden ontving in Mexico. Verder blijft dit document ook eerder vaag. Er wordt slechts in

vermeld dat de persoon Julio Cesar Giron niet meer in de nabijheid mag komen van Monica P. O. omdat

hij haar geïntimideerd heeft. Deze intimidatie kan echter binnen eender welke context plaats gevonden

hebben en nergens uit dit document blijkt een directe link met de door u aangehaalde problemen.

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.”

1.3. De bestreden beslissing voor mevrouw R. G. Sh. Y. (verzoekster) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, R. G. Sh. Y., verklaart de Hondurese nationaliteit te bezitten. U verklaart te zijn geboren op

16/04/1984 in Cholutecqa in Honduras. U woonde op verschillende plekken in Honduras en Guatemala.

U verklaart gehuwd te zijn met Parades O. E. (OV nr. 7.532.397 en CGVS nr. 12-16776). Jullie hebben

samen één dochtertje dat jullie vergezelt in België.

Wat betreft de problematiek waarmee jullie gezin geconfronteerd werd en op basis waarvan jullie

jullie land van herkomst dienden te ontvluchten verwijst het CGVS naar het beschreven feitenrelaas in

de beslissing aan uw echtgenoot P. O. E. (zie ook hieronder).

[Het onderdeel feitenrelaas uit de bestreden beslissing inzake verzoeker wordt integraal hernomen en

verder wordt besloten:]

B. Motivering
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Wat de argumentatie betreft aangaande het feit dat u niet de vluchtelingenstatus noch de status

van subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet toegekend wordt,

verwijst het CGVS eveneens naar de motivering in de beslissing aan uw echtgenoot. Uw asielmotieven

zijn immers volledig gebaseerd op de asielmotieven van uw echtgenoot en bijgevolg wordt aan u

identiek dezelfde status toegekend. Het CGVS verwijst nogmaals naar de beslissing van uw echtgenoot

die u hieronder kunt lezen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor u en uw dochter de vrees

ten opzichte van het land Honduras werd beoordeeld, aangezien u verklaart dat u en uw dochter

de Hondurese nationaliteit bezitten (CGVS uw gehoor, p. 10).

[Het onderdeel motivering uit de bestreden beslissing inzake verzoeker wordt integraal hernomen en

verder wordt besloten:]

Wat uzelf betreft, kan tot slot nogmaals benadrukt worden dat in eerste instantie de vrees voor

terugkeer naar het land van herkomst die een asielzoeker aanhaalt, dient beoordeeld te worden ten

aanzien van het land waarvan de asielzoeker de nationaliteit heeft. In casu betreft dit voor u Honduras.

U vraagt als Hondurese om internationale bescherming in België omwille van een dreigtelefoon die uw

familie in januari 2012 ontving in Mexico. Hierdoor voldoet u niet aan de gestelde criteria in de

bovenvermelde definities. Gezien uw problemen zich voordoen tijdens uw verblijf in Mexico dient u in

eerste instantie de bescherming in te roepen van Honduras, het land waarvan u de nationaliteit bezit. Er

kan maar sprake zijn van internationale bescherming als aangetoond wordt dat u geen beroep kunt

doen op betekenisvolle nationale bescherming. De redenen die u aanhaalt om aan te tonen dat een

terugkeer naar Honduras geen optie is voor u, zijn, zoals hierboven uiteengezet, in de zin van

de Vluchtelingenconventie en van de criteria tot toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus onvoldoende overtuigend en niet zwaarwichtig genoeg om te aanvaarden dat u zich

niet onder de bescherming van de Hondurese autoriteiten kan stellen. Bovendien is het meer evident

om u onder de bescherming te plaatsen van het land waar u de nationaliteit van bezit en waar u de talen

van spreekt.

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.”

1.4. Stukken

Verzoekers voegen bij hun verzoekschriften “Internationale rapporten en artikels mbt de Zetas, hun

midus operandi en territorium”.

2. Over de rechtspleging

2.1. Verzoekers hebben tegen de bestreden beslissingen twee verzoekschriften ingediend. In het belang

van een goede rechtsbedeling is het aangewezen de twee beroepen wegens verknochtheid samen te

voegen.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) oefent in onderhavig beroep inzake de

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, 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).
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3.2. Verzoekers voeren in een enig middel de schending aan van artikel 1 van de Conventie van

Genève van 28 juli 1951, de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 57/6, par. 2, 57/7 bis en 62 van de

Vreemdelingenwet, de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, een

beoordelingsfout en de algemene zorgvuldigheidsplicht.

3.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 met betrekking tot de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus, zoals ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 15 september

2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006 (hierna: Vreemdelingenwet) hebben

tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover

hij beschikt. Uit het verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoekers kritiek uitbrengen op de inhoud

van de motivering zodat zij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kunnen

inroepen. Aangezien verzoekers de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-

generaal betwisten, voeren zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel

vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

3.4. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissingen gesteund

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

voorgehouden land van herkomst van verzoekers en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve

dossier blijkt verder dat verzoekers werden gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kregen hun

asielmotieven uiteen te zetten, hun argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken

konden neerleggen en zich konden laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van

hun keuze, dit alles in aanwezigheid van een tolk. Verzoekers kregen bovendien de kans om in hun

vragenlijst ook nog zelf alle belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal

niet zorgvuldig is tewerk gegaan, kan derhalve niet worden weerhouden.

3.5. Wat betreft verzoekers algemene verwijzing naar “het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur”

stelt de Raad vast dat in de verzoekschriften enkel de motiverings- en de zorgvuldigheidsplicht concreet

worden vermeld. Het komt niet toe aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om te bepalen welk(e)

ander(e) beginsel(en) verzoekers eventueel nog zouden kunnen bedoelen, derhalve wordt dit onderdeel

van het middel, in zover het geen betrekking heeft op de motiverings- en de zorgvuldigheidsplicht, niet

ontvankelijk aangevoerd. Overigens werd artikel 57/7 bis bij wet van 8 mei 2013 opgeheven.

Nopens de status van vluchteling

3.6. Bij de beoordeling van de noodzaak aan internationale bescherming en derhalve de vervolging in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet, is het essentieel bij voorbaat te bepalen in welk(e) land(en) van herkomst enerzijds

de vervolging zich voordoet of ernstige schade veroorzaakt wordt en anderzijds in welk(e) land(en) van

herkomst bescherming kan worden gezocht en effectief worden ingeroepen in de zin van artikel 48/5, § 1

en 2 van de Vreemdelingenwet.

3.7. Het principe van internationale bescherming als laatste uitweg voor het ontbreken van een nationale

bescherming, veronderstelt immers de plicht van elke asielzoeker eerst de nationaliteit en bescherming

te benutten waarop hij aanspraak kan maken. Verzoeker bezit zowel de Costa Ricaanse als de

Guatemalteekse nationaliteit. Aangezien verzoeker een dubbele nationaliteit heeft, dient hij aan te tonen

dat hij geen bescherming kan vinden in beide landen, dus zowel Guatemala als Costa Rica. Verzoekster

bezit de Hondurese nationaliteit, zodat zij dient aan te tonen dat zij geen bescherming kan vinden in

Honduras.

3.8. 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
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(Vluchtelingenverdrag), vermelde redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot

een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. Verzoekers menen in aanmerking te komen

voor het vluchtelingenstatuut, doch verduidelijken in het verzoekschrift niet hoe hun voorgehouden

problemen een vervolging zouden uitmaken die ingegeven is door één van de vijf redenen vermeld in

het Verdrag van Genève, te weten omwille van zijn ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een

bepaalde sociale groep of politieke overtuiging. Immers dient te worden vastgesteld dat verzoekers

pogingen tot ontvoering van familieleden en poging tot afpersing in Mexico aanvoeren, wat

gemeenrechtelijke criminele feiten zijn, die niet onder het toepassingsgebied van het

Vluchtelingenverdrag vallen, minstens wordt dit niet aangetoond.

3.9. Noch uit verzoekers hun verklaringen, noch uit het administratief dossier, noch uit andere elementen

van de verzoekschriften kan blijken dat verzoekers vrezen te worden vervolgd omwille van één van de

vermelde redenen in artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag, te weten haar ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. Deze vaststelling

volstaat om hen het vluchtelingenstatuut te weigeren.

Nopens de subsidiaire bescherming

3.10. Verzoekers menen in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

3.11. Verzoeker haalt geen concrete persoonlijke vervolgingsfeiten aan in Guatemala, noch in Costa

Rica. Verzoeker haalt evenmin een vrees aan ten opzichte van Costa Rica (vragenlijst verzoeker 3.5).

Verzoekers halen een telefonische poging tot afpersing en bedreiging aan in Mexico en deze elementen

van het asielrelaas die zich hebben voorgedaan in Mexico dienen meegewogen te worden bij de

beoordeling. Verzoekers dienen dan ook aan te tonen hierdoor vervolging te vrezen in hun land(en) van

oorsprong.

3.12. De Raad stelt vast dat verzoekers hun bewering “Ten slotte kan uit deze elementen afgeleid

worden dat de C.G.V.S. de gevolgen van het uitzonderlijk kwetsbaar profiel van Verzoeker in de

uiteengezette context, in geval van terugtocht naar zijn land van herkomst, niet onderzocht heeft” op een

onzorgvuldige lezing van de bestreden beslissing berust. Immers blijkt uit de eenvoudige lezing van de

bestreden beslissing dat de weigering van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, a en

b van de Vreemdelingenwet is ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, zodat het

middel dienaangaande feitelijke grondslag mist. Bovendien wijst de Raad erop dat het feit dat deze

motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de

vluchtelingenstatus ondersteunen, echter niet betekent dat de beslissing omtrent de subsidiaire

beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn. Verzoekers gaan er in deze dan ook aan

voorbij dat voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van 48/4, § 2, a en b net

als bij de vluchtelingenstatus de bewijslast principieel op de vreemdeling rust en ze moeten aantonen

dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is.

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

verzoekers hun verklaringen voldoende zijn om hun vervolging geloofwaardig en aannemelijk te maken.

De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden,

maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. 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 beslissingen opgesomde

motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de ongegrondheid van verzoekers

asielaanvraag.

3.13.1. Verzoekers stellen dat hun familie in Mexico sterk vermoedden dat de telefonische bedreiging

uitging van de criminele drugbende de Zetas. Verzoekers halen aan dat verzoekers zus Ma. in Mexico

een telefoon van “een persoon” heeft ontvangen waarbij “mijn zus en broer zeiden dat de mensen die

ons bedreigden bijna 100 procent zeker drugstrafikanten waren”, “mijn zus en broer wonen al lang, 20

jaar, in Mexico in die zone en we geloven hen dan ook dat die mensen die gekend staat als de Zetas

gevaarlijk zijn” (gehoor verzoeker p. 3-4), “het waren zij, maar wij hebben hen nooit gezien en wij kennen
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hen niet, dus wie precies dat zijn daar kan ik niets over zeggen, maar ik weet dat het om de Zetas ging”

(gehoor verzoeker p. 6) en “toen die telefoon kwam werd verwezen naar de familie die daar aanwezig

was en ik zat daar bij” “het ging over de familie die daar was” (gehoor verzoeker p. 12, tevens gehoor

verzoeker p. 5). Ook verzoekster verklaarde “omwille van de dingen die ze zeiden weten we dat het

Zetas waren, de manier waarop ze zich gedroegen en de dingen die ze zeggen, mijn schoonbroer woont

al 20 jaar in Mexico en zij weten hoe die mensen zich gedragen” (gehoor verzoekster p. 5).

Verzoeker weet echter niet precies wat er aan de telefoon werd gezegd, denkt dat er geen namen

werden genoemd maar is niet zeker (gehoor verzoeker p. 6) en weet niet of zijn zus gevraagd heeft met

wie ze sprak (gehoor verzoeker p. 7).

Aldus stelt de Raad vast er enkel – voor zover überhaupt al waarachtig – sprake is van een vroegtijdig

beëindigde, anonieme en eenmalige telefonische poging tot afpersing van verzoekers zus en haar niet

nader gedefinieerde familie in Mexico, waarbij verzoekers zus nog altijd in Mexico verblijft (weliswaar

beweerdelijk “naar een andere plek bij vrienden”, gehoor verzoeker p. 8) en verzoekster van haar kant

eerst verklaarde “ze trokken van plek naar plek” om dit dan te wijzigen in “het huis van een vriend of een

vriendin, wij hebben een document om te bewijzen dat ze een huis huurden”(gehoor verzoekster p. 6-7).

Verzoeker weet evenmin of zij een beroep gedaan heeft op de Mexicaanse autoriteiten (gehoor

verzoeker p. 8-9), hetgeen niet alleen de ernst van de beweerde feiten ernstig onderuit haalt maar

tevens van een desinteresse getuigt. Ook verzoekers moeder woont ongestoord in Mexico (gehoor

verzoeker p. 18-19). Daar waar de Mexicaanse zus Ma. nadien nog door een man zou zijn achtervolgd,

verklaart verzoekster “dan is de politie gekomen” (gehoor verzoekster p. 7), terwijl verzoeker dan weer

verklaart “ik denk dat ze [de politie] in de buurt waren maar verder is er niets gebeurd” (gehoor verzoeker

p. 10).

3.14. Verzoekers maken dan ook geenszins geloofwaardig dat zij persoonlijk vervolgd werden, temeer

zij slechts een maand in Mexico bij de zus logeerden, noch dat de daders de Zetas zijn, noch dat de

Zetas hen zowel in Guatemala als Costa Rica (verzoeker) en Honduras (verzoekster) zouden vervolgen,

temeer na de beweerde feiten in Mexico verzoeker nog een maand probleemloos (gehoor verzoeker p.

5) en verzoekster nadien nog zes maanden probleemloos in Honduras bij haar ouders verbleef (gehoor

verzoekster p. 4, p. 8). Verzoekers overige overwegingen en documenten over het werkgebied van de

Zetas doen dan ook niet ter zake nu niet is aangetoond dat verzoekers persoonlijk vervolgd werden,

noch dat de beweerde vervolging uitging van de Zetas, noch dat ze in de negatieve aandacht stonden

van deze Zetas. Het volstaat immers niet te verwijzen naar de algemene situatie in het land van

herkomst en algemene (internet)rapporten en -artikelen dienaangaande om aan te tonen dat verzoekers

in hun land(en) van herkomst werkelijk worden bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient

in concreto te worden aangetoond en verzoekers blijven hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481;

RvS 18 december 2004, nr. 138.480; RvS 18 december 2009 nr. 5146). 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).

3.15. Daargelaten nog de vraag of het vergelijkbare zaken betreft, wijst de Raad er verder op dat hij een

administratief rechtscollege is waarvan de uitspraken geen precedentswaarde hebben (RvS 28 maart

2006, nr. 156.942). Dat verzoeker als “gezinshoofd afwacht met het indienen van een asielaanvraag tot

hij uitsluitsel heeft over de mogelijkheid voor de andere gezinsleden om achter te komen”, kan evenmin

in aanmerking genomen worden om zijn eigen laattijdige asielaanvraag te verschonen.

3.16. Betreffende de beweerde poging tot ontvoering van verzoekers zus Mo. in Guatemala, kan uit het

voorgelegde document van de nationale politie te Guatemala, en niet van de zus in Mexico zoals de

bestreden beslissing verkeerdelijk stelt, enkel blijken dat er sprake is dat verzoekers zus Mo.

geïntimideerd werd door een met naam genoemd persoon en dat er een toegangsverbod tot verzoekers

zus haar woning en werk- of studieplaats werd uitgevaardigd. Hieruit kan geen enkele link blijken met de

beweerde telefonische en anonieme poging tot afpersing in Mexico, noch maken verzoekers dergelijk

verband ook maar enigszins aannemelijk (gehoor verzoeker p. 10, gehoor verzoekster p. 8). Verzoekster

haalt geen feiten aan in Honduras.
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Indien de Raad erkent dat de criminaliteit in Mexico en de invloed van diverse drugbendes in Midden-

Amerika kan verontrusten dan wordt echter niet aangetoond dat dit geweld in de landen van herkomst

van beide verzoekers beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c van de

Vreemdelingenwet. Derhalve tonen noch verzoeker noch verzoekster aan een gegronde vrees voor

vervolging te hebben in hun respectieve land(en) van oorsprong. Verzoekers tonen geen vervolging aan

zodat ook de aangevoerde schending van het vroegere artikel 57/7 ter, dat werd opgeheven doch

grotendeels werd hernomen in het huidige artikel 48/7 Vreemdelingenwet, ongegrond is. Verzoekers

brengen 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. Verzoekers beperken zich immers tot het herhalen van het asielrelaas en het tegenspreken

en ontkennen van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissingen, het maken van

onterechte verwijten naar het CGVS (“Ze onderzoeken op geen enkel moment de ernst van zijn vrees,

en baseren zich louter en alleen op het feit dat hij ook de Guatemalteekse, de Costa Ricaanse en zij

vrouw de Honduraanse nationaliteit heeft” terwijl uit de bestreden beslissing wel degelijk blijkt dat de

aard en de ernst van de voorgehouden vervolging in de vierde alinea van de motivering werd

onderzocht), het formuleren van boute beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en

excuses, maar laten na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de

bestreden beslissing kunnen weerleggen. Verzoekers weerleggen dan ook geenszins de besluiten van

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het administratieve

dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissingen. Derhalve blijven de

motieven van de bestreden beslissingen overeind.

3.17. Daar waar verzoekers nog verwijzen naar een hervestiging, benadrukt de Raad dat de beoordeling

van de commissaris-generaal in casu hun vervolgingsvrees in hun land van herkomst betreft en dus

geen hervestiging betreft zodat verzoekers argumenten dienaangaande niet pertinent zijn. Overigens

gelden de Guidelines on International Protection van het UNHCR enkel als aanbeveling en hebben deze

derhalve geen juridisch bindend karakter.

3.18. Noch uit verzoekers hun verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier kan blijken

dat zij in geval van terugkeer naar hun land(en) van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou

lopen zoals bedoeld artikel 48/4, § 2, a, b en c van de Vreemdelingenwet.

3.19. Ten slotte vragen verzoekers de bestreden beslissingen te vernietigen en de zaak te verwijzen

naar het CGVS zodat zij kan overgaan tot bijkomende onderzoeksmaatregelen. De Raad stelt vast dat,

gelet op wat voorafgaat, de commissaris-generaal terecht tot de ongegrondheid van de asielaanvragen

heeft besloten. Verzoekers maken geenszins aannemelijk dat verder onderzoek noodzakelijk zou zijn,

temeer nu zij niet aantonen dat de gegrondheid van hun asielmotieven onvoldoende werd onderzocht,

noch zelf ernstige elementen en/of objectieve informatie aanvoeren waaruit kan blijken dat verder

onderzoek noodzakelijk is.

3.20. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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De zaken RvV 142 144 / IV en RvV 142 094 / IV worden gevoegd.

Artikel 2

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien april tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


