
RvV X - Pagina 1

nr. 150 820 van 13 augustus 2015

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 IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 4 augustus 2015

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

staatlozen van 24 juli 2015.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 11 augustus 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

13 augustus 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. LAMBRECHT, en van attaché

G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Tunesische nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn uit Ben Arous. Een tiental jaar

geleden zou uw broer M.(…) Tunesië verlaten hebben en naar Italië getrokken zijn. Ook u zou altijd

gedroomd hebben van een leven in Europa. U zou in Tunesië te kampen hebben gehad met een

drugsverslaving. In 2007 zou u tengevolge uw drugsverslaving tot een jaar gevangenisstraf zijn

veroordeeld en deze ook effectief hebben uitgezeten. Begin 2011 zou een vriend u hebben laten weten

dat hij van plan was om met 30 andere Tunesiërs het land te verlaten en naar Europa te reizen. Als

iedereen 2000 euro betaalde kon een boot gekocht worden om het land te verlaten. Daar u ook het land
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wilde verlaten stal u op 25 februari 2011 5000 euro van de drugsbende waartoe u voordien behoorde.

Op 13 maart 2011 zou u Tunesië verlaten hebben en met de boot naar Italië zijn gereisd. Uw

vingerafdrukken zouden in Italië genomen zijn en u zou er een asielaanvraag hebben ingediend. Daar u

echter naar Frankrijk wou zou u het opvangcentrum verlaten hebben en na een verblijf van een

zestal maanden bij uw broer M.(…) zou u ook Italië verlaten hebben en naar Frankrijk zijn gereisd. U

zou twee jaar illegaal in Frankrijk verbleven hebben en vervolgens zou u, omwille van problemen die u

er had met een Algerijnse man, naar België zijn gereisd. U zou hier op 7 september 2013 zijn

aangekomen. U zou opnieuw geen asielaanvraag hebben ingediend of enige procedure hebben

opgestart om uw verblijf hier in orde te proberen maken. U zou op 13 oktober 2014 door de

correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld zijn tot een definitief geworden gevangenisstraf van 15

maanden met uitstel van 3 jaar voor wat 1 jaar te boven gaat en tot een definitief geworden

gevangenisstraf van 3 maanden. Op 27 januari 2015 werd u veroordeeld door de

correctionele rechtbank van Brussel tot een definitief geworden gevangenisstraf van 10 maanden en

van 3 maanden. Op 2 juni 2015 werd door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in uw hoofde beslist

tot een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. Op 21 juni

2015 werd een eerste poging ondernomen u naar Tunesië te repatriëren. Daar u zich verzette tegen uw

uitwijzing werd de repatriëring afgelast. Op 3 juli 2015 diende u vervolgens een eerste asielaanvraag in.

Bijgevolg kon ook de tweede geplande repatriëring van 5 juli 2015 niet worden uitgevoerd. U verklaarde

in het kader van uw asielaanvraag niet naar Tunesië te kunnen terugkeren omdat u vreest voor uw

leven omwille van het geld dat u gestolen heeft. Een paar maanden na uw vlucht uit Tunesië zou uw zus

K.(…) zijn opgebeld door de leider van de criminele bende en zou naar u gevraagd zijn. Vijf dagen later

zou uw zus een tweede keer gebeld zijn. Ze zouden haar te kennen gegeven hebben dat u het geld

moest teruggeven of dat het u zou spijten. U zou uw zus 1000 euro hebben opgestuurd zodat ze al

een deel kon terugbetalen van uw schuld. Uw zus zou uiteindelijk haar telefoonnummer veranderd

hebben en nadien niet meer zijn lastiggevallen. Tijdens uw verblijf in Frankrijk zou u via een vriend nog

vernomen hebben dat u in omgeving van uw woonplaats door de criminele bende werd gezocht. Hij

raadde u dan ook af nog naar Tunesië terug te keren. Sindsdien zou u niets meer aangaande uw

problemen hebben vernomen maar u bent zeker dat u opnieuw zal gezocht,mogelijks vermoord worden,

als u zou terugkeren. Via uw zus zou u tijdens uw verblijf in België nog vernomen hebben dat uw broers

M.(…) en W.(…) – W.(…) zou in april 2011 ook Tunesië verlaten hebben en naar Italië zijn gereisd –

een jaar geleden in België aankwamen. Ze dienden geen asielaanvraag in.

U legde geen documenten neer ter staving van uw asielaanvraag.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u er geenszins in geslaagd bent het bestaan van een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie dan wel van een reëel risico op het lijden van

ernstige schade, zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Zo moet er vooreerst worden op gewezen dat u bij de DVZ op het moment dat uw vingerafdrukken

genomen werden beweerde N.(…) B.(…) te heten, de Algerijnse nationaliteit te hebben en geboren te

zijn in 1984.Vervolgens beweerde u E.(…) Y.(…) E.(…) S.(…) B.(…) A.(…) te heten, van Tunesische

nationaliteit te zijn en geboren te zijn op 23 maart 1981 te Ben Arous. Tijdens uw interview op de DVZ

stelde u dan weer S.(…) B.(…) A.(…) te heten, van Tunesische nationaliteit te zijn en geboren te zijn op

22 november 1983. U verklaarde toen eveneens dat de naam E.(…) Y.(…) E.(…) S.(…) B.(…) A.(…) de

naam is van iemand die u kent. Voorts verklaarde u nog op de DVZ dat u bij uw arrestatie in België op 9

september 2014 had aangegeven dat u S.(…) Y.(…) te heten, van Tunesische nationaliteit te zijn en

geboren te zijn op 22 februari 1982. Uiteindelijk beweerde u op de DVZ dat u wel degelijk E.(…) Y.(…)

E.(…) S.(…) B.(…) A.(…) bent, de Tunesische nationaliteit heeft en geboren bent op 23 maart 1981 (zie

interview DVZ vraag 1 tem 3). Voor het Commissariaat-generaal (CGVS) stelt u dan weer dat uw naam

S.(…) B.(…) A.(…) Y.(…) is, dat u van Tunesische nationaliteit bent en geboren bent op 23 maart 1981

te Ben Arous (zie gehoorverslag CGVS p. 3 en 4). Uit uw administratief dossier blijkt voorts nog dat u

nog onder een vijfde alias gekend bent in België, i.c. Y.(…) S.(…), van Syrische nationaliteit en geboren

op 22 maart 1982. Tot op heden legt u geen enkel overtuigend en tastbaar begin van bewijs voor

waaruit uw ware identiteit blijkt. U maakt het door uw eigen toedoen aldus onmogelijk om uit te maken

wie u nu in feite bent. Dat u thans beweert voor het CGVS de waarheid te spreken kan hier

vanzelfsprekend geenszins een ander licht op werpen. Het mag ook duidelijk zijn dat uw argumentatie

dat u schrik had om uw echte identiteit op te geven omdat u vreesde te worden gerepatrieerd uw steeds

wisselende verklaringen aangaande uw persoonsgegevens hoegenaamd niet kan vergoelijken. Binnen

de asielprocedure is de identiteit een essentieel element en er kan van een asielzoeker worden

verwacht dat deze de verschillende asielinstanties dienaangaande de waarheid vertelt, dit van bij het

begin van de asielprocedure, en zijn identiteit kan aantonen aan de hand van een tastbaar en

overtuigend stavingsstuk of minstens hiertoe een poging onderneemt. Uit uw verklaringen blijkt ook niet

dat u hiertoe reeds stappen heeft gezet. U heeft nochtans een nationale kaart die bij uw zus Doha in
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Tunesië ligt waarmee u uw identiteit zou kunnen aantonen, maar blijkt hiernaar zelfs nog niet te hebben

gevraagd (zie gehoorverslag CGVS p. 11en 12). Het mag duidelijk zijn dat voorgaande bevindingen uw

gehele geloofwaardigheid in zeer ernstige mate ondermijnen.

De waarachtigheid van uw asielrelaas wordt voorts nog bijkomend ondermijnd door uw wel zeer

laattijdige asielaanvraag. U kwam in België aan eind 2013 en diende pas op 3 juli 2015 een

asielaanvraag in. Indien u daadwerkelijk, zoals u beweert, vreest voor uw leven ingeval van een

eventuele terugkeer naar Tunesië omwille van het geld dat u zou gestolen hebben van een criminele

bende en meent internationale bescherming nodig te hebben, kan er logischerwijs van u verwacht

worden dat u de bescherming van de Belgische autoriteiten zou hebben ingeroepen van bij uw

aankomst op het Belgisch grondgebied. U verklaarde immers dat uw zus reeds in de zomer van 2011,

een paar maanden na uw vlucht uit Tunesië, tweemaal telefonisch werd gecontacteerd waarbij er

bedreigingen ten aanzien van u werden geuit en in mei 2012 zou u in Frankrijk via uw vriend

vernomen hebben dat u nog werd gezocht (zie gehoorverslag CGVS p. 10, 11 en 20). Reeds bij uw

aankomst in België zou u geweten hebben dat naar u op zoek is en dat uw leven, naar eigen zeggen, in

gevaar is. Dat u desondanks pas op 3 juli 2015 een asielaanvraag indiende, doet ernstige vragen rijzen

bij de waarachtigheid van relaas. Dat u bovendien pas twee dagen voor een tweede repatriëring naar

Tunesië gepland stond, besliste een asielaanvraag in te dienen holt uw geloofwaardigheid verder uit.

Dat u mogelijks zou worden gerepatrieerd naar Tunesië wist u immers al sinds de eerste poging op 21

juni 2015 zodat uw nalatigheid, minstens sindsdien, internationale bescherming aan te vragen niet

ernstig overkomt.

Dat uw relaas niet op de waarheid berust, blijkt eens te meer uit uw ongerijmde verklaringen. Zo

beweerde u op de DVZ dat u, na uw jaar gevangenisstraf in Tunesië, nergens nog werk vond en in

zware financiële problemen kwam. U zou vervolgens 5000 euro geleend hebben van een drugsbende

(zie vragenlijst CGVS vraag 5). Voor het CGVS verklaarde u daarentegen dat u tot uw vertrek in 2011

werkte bij een loodgieter en dit sinds 2000. Nog volgens uw verklaringen op het CGVS stal u het geld uit

het huis van de leider van de bende in plaats van het te lenen (zie gehoorverslag CGVS p. 6 en 17). U

geconfronteerd met deze ongerijmdheden volhardde u dat u het geld gestolen had en u merkte nog op

dat de tolk op de DVZ u misschien niet had begrepen (zie gehoorverslag CGVS p. 21). Gezien uw

verklaringen u op de DVZ werden voorgelezen, u hierbij de kans kreeg om verbeteringen aan te

brengen en u uw verklaringen ter goedkeuring ondertekende, kan uw bewering als zou de tolk u op de

DVZ niet begrepen hebben geenszins worden volgehouden (zie gehoorverslag CGVS p. 2). U haalde

uiteindelijk nog aan dat u veel vergeet en medicijnen neemt doch dit betreft een loutere bewering en u

toont hiermee geenszins aan dat u niet in staat zou zijn coherente verklaringen af te leggen omtrent de

feiten die u beweert te hebben meegemaakt voor uw vertrek uit uw land van herkomst. U verklaarde

voorts nog op het CGVS dat uw zus tweemaal werd opgebeld door de leider van de bende waarbij

bedreigingen ten aanzien van u werden geuit. Via een vriend zou u later nog vernomen hebben dat de

drugsbende naar u op zoek is. Van deze feiten heeft u dan weer met geen woord gerept op de DVZ. Dit

betreffen echter kernelementen in uw relaas zodat logischerwijs kan verwacht worden dat u deze ook op

de DVZ zou hebben aangehaald. Dat u enkel de grote lijnen van uw verhaal vertelde op de DVZ doch

geen details (zie gehoorverslag CGVS p. 2), kan deze lancunes in geen geval rechtvaardigen.

Ook al zou uw relaas geloofwaardig zijn, quod non, dan nog heeft u niet aangetoond actueel nog een

gegronde vrees te hebben dan wel een reëel risico te lopen ingeval van een eventuele terugkeer naar

Tunesië. U verklaarde immers zelf dat u zus, nadat ze twee keer werd opgebeld, geen problemen meer

kende. Ook andere leden van uw familie kenden geen problemen met deze drugsbende. Gezien u

actueel nog steeds contact heeft met uw zus K.(…) kan er worden verondersteld dat u het wel zou

gehoord hebben indien zich nog feiten zouden hebben voorgedaan, een gegeven wat u trouwens ook

zelf bevestigde (zie gehoorverslag CGVS p. 11). Voorts verklaarde u ook zelf dat u voor het laatst

hoorde dat de bende naar u op zoek was in mei 2012. U voegde hier ook zelf uitdrukkelijk aan toe dat

ze u nu niet meer zoeken (zie gehoorverslag CGVS p. 20). Dat u opnieuw zou gezocht, gevonden en

vemoord worden eenmaal u terugbent in Tunesië is voorts een loutere bewering van uw kant die u op

geen enkele manier kan hardmaken (zie gehoorverslag CGVS p. 20 en 21). Waarom u zich overigens

niet elders in Tunesië zou kunnen vestigen om te vermijden dat u zou gevonden worden – u stelde

immers dat u enkel in de omgeving van uw woonplaats gezocht wordt (zie gehoorverslag CGVS p. 20) -

kan u ook geenszins verduidelijken. U hiernaar gevraagd beperkt u zich tot de stelling dat dat niet kan

omdat u daar in die wijk bent opgegroeid (zie gehoorverslag CGVS p. 20 en 21). Het mag duidelijk zijn

dat dit antwoord niet volstaat. U haalde uiteindelijk nog aan dat u uw problemen hier in Europa wil

oplossen door uw schulden af te betalen en dan wil terugkeren (zie gehoorverslag CGVS p. 21). Blijkt

bovendien dat de bende zelf, nadat u hen een eerste schijf van 1000 euro terugbetaalde, aangaf dat ze

enkel hun geld terugwillen en dat de situatie dan weer in orde zou zijn (zie gehoorverslag CGVS p. 21).

Dat u in Tunesië geen geld heeft is een probleem van socio-economische aard dat op zich niet

ressorteert onder het toepassingsgebied van de vluchtelingenconventie. U toont ook niet aan dat u,
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ingeval van een terugkeer naar Tunesië, niet opnieuw zou kunnen werken om zo middels een

afbetaling het verschuldigde bedrag terug te betalen. U werkte immers tot kort voor uw vertrek uit

Tunesië , u heeft 11 jaar ervaring als loodgieter, en nam zelf ontslag nadat uw baas u weigerde opslag

te geven (zie gehoorverslag CGVS p. 6).

Volledigheidshalve dient nog te worden opgemerkt dat na een grondige analyse van de actuele situatie

in Tunesië blijkt dat er voor burgers actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van

een ernstige bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van

een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in Tunesië geen reëel risico op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet (zie blauwe map, informatie toegevoegd aan het

administratieve dossier).

Rekening houdende met voorgaande bevindingen dient te worden besloten dat u geenszins het bestaan

van een gegronde vrees voor vervolging, in de zin van de Vluchtelingenconventie, dan wel van een

reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming,

heeft aangetoond. Bijgevolg kan u noch de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus

worden toegekend.

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. Een eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 48/2-3 juncto 62 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en de schending van de materiële motiveringsplicht. In
een tweede middel voert verzoeker de schending aan van “de materiële motiveringsplicht en 48/4 juncto
62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen”.

2.2. Waar verzoeker stelt dat hij vreest “het slachtoffer te worden van schendingen van mensenrechten,
meer bepaald onmenselijke behandeling (art. 3 EVRM), stemt artikel 3 van het EVRM inhoudelijk
overeen met artikel 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van
verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende
behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ 17 februari 2009, C-465/07, Elgafaji,
http://curia.europa.eu). De schending van artikel 3 van het EVRM, moet gelet op de aard van de
bestreden beslissing, bijgevolg niet afzonderlijk worden beoordeeld.

2.3. 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).

2.4. Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire beschermingsstatus

2.5. Verzoeker ontkent niet dat hij zijn identiteit niet kan aantonen. Hij herhaalt ter terechtzitting dat “het

gebruik van een valse identiteit net kadert in zijn vrees voor vervolging. Omdat hij vreest het voorwerp te

worden van vervolging door de criminelen die hem kennen in zijn thuisland, was verzoeker van mening

dat het veiliger was om een valse identiteit te gebruiken (CGVS, p. 2)”. Echter zoals de bestreden

beslissing terecht stelt is dit bezwaarlijk een verschoning waarom hij niet in Europa eenduidig is over zijn

identiteit, en nog minder waarom hij in België aanhoudend zijn identiteitsverklaringen wijzigde. Dat

verzoeker thans contact zou hebben met zijn zus K. om zijn identiteitsdocumenten door te sturen doch

dat hij deze op heden nog niet ontving (CGVS p. 4) is een loutere bewering nu ook uit Tunesië met

elektronische middelen op zeer korte tijd een dergelijk bewijs kan worden doorgestuurd. Hoe dan ook,

niettemin verzoeker ook de Algerijnse en Syrische nationaliteit verklaarde te hebben, kan met de

commissaris-generaal worden aangenomen dat verzoeker van Tunesische nationaliteit is. Ter

terechtzitting geeft verzoeker trouwens toe dat hij de Syrische nationaliteit gebruikte omdat dit tot

verblijfmogelijkheden leidt.
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2.6. Met de commissaris-generaal kan worden vastgesteld dat verzoeker al jaren illegaal in Europa leeft
onder verschillende identiteiten en hij pas bij zijn 2de poging tot repatriëring asiel aanvraagt. Verzoeker
meent dat hij zich pas op dat moment realiseerde “dat hij zou worden gerepatrieerd, en dat zijn leven
effectief in gevaar was. Slechts wanneer verzoeker geconfronteerd werd met zijn gedwongen terugkeer
zag hij zijn vrees concreet vorm nemen en gerealiseerd worden, en meende hij dat een asielaanvraag
de enige mogelijke oplossing was”. Zoals verwerende partij ter terechtzitting stelt is een dergelijke
toelichting ongeloofwaardig nu verzoeker bij zijn eerste repatriëringspoging evenmin asiel aanvroeg en
toen aldus geen internationale bescherming behoefde. Verzoekers asielaanvraag komt dan ook
inderdaad voor als een ultieme poging om zijn repatriëring te verijdelen.

2.7. Verwerende partij wenst ter terechtzitting te benadrukken dat, alhoewel de bestreden beslissing dit

minder expliciet stelt, toch vooral dient te worden vastgesteld dat verzoekers problemen geen verband

houden met de criteria van de Vluchtelingenconventie. De Raad kan zich hierbij aansluiten nu

verzoekers reden om niet naar Tunesië terug te gaan, enkel het gevolg is van het stelen -of naargelang

de versie, het lenen- van geld van een drugbende bij wie verzoeker destijds zijn drugs aankocht.

Verzoeker had geen problemen in Tunesië tenzij deze die hijzelf creëerde door geld te stelen om te

migreren naar Europa. De drugproblemen zijn uitsluitend van gemeenrechtelijke aard en bovendien de

reden waarvoor hij onder meer een straf uitzat in Tunesië.

2.7.1. Verzoeker meent dat het toepassingsgebied van de vluchtelingenconventie niet kan worden

betwist, “doch de gevolgen van deze socio-economische problemen zijn de werkelijke reden van de

asielaanvraag van verzoeker, namelijk de vrees voor vervolging door de onmogelijkheid om zijn schuld

af te betalen. De drugbende dreigde reeds dat het verzoeker zou spijten indien hij de som geld niet zou

terugbetalen, en door verzoekers voormalige lidmaatschap van de bende is hij ervan op de hoogte

waartoe zij in staat zijn. Dit laatste probleem valt wel degelijk onder het toepassingsgebied van de

vluchtelingenconventie (artikel 1 van de vluchtelingenconventie). Het is namelijk verzoekers vrees voor

vervolging die onrechtstreeks is veroorzaakt door zijn economische situatie die de werkelijke reden is

voor verzoekers asielaanvraag, niet zijn economische situatie zelf”.

Verzoeker voegt nog toe dat hij deel uitmaakt "van een (sociale) groep die Tunesië wilde ontvluchten,

werd hij om deze reden onrechtstreeks vervolgd, daar hij om deze vlucht te financieren geld stal van

een drugbende”. Verwerende partij antwoordt ter terechtzitting dat verzoekers definitie van sociale groep

onduidelijk is en uit wat gesteld wordt zowel verzoeker, als de drugbende, als de personen die Tunesië

verlaten, als sociale groep worden aangeduid.

2.7.2. Verzoekers toelichting over zijn mogelijke insluiting in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet overtuigt geenszins. Immers verzoeker beperkt zich tot te herhalen van zijn

asielrelaas. Voorop kan gesteld worden dat niet wordt aangetoond of aannemelijk gemaakt dat

verzoeker een diefstal pleegde, of zelfs kon plegen, van een drugbende om zijn reis naar Europa te

betalen en daarbij kan ook nog worden vastgesteld dat verzoekers grote broer reeds jaren in Europa

was en zijn tweede broer vertrokken is zonder dat verzoeker een noodzaak aan een dergelijke diefstal

vermeldt. Vervolgens wenst verzoeker geen bescherming te zoeken in Tunesië omdat hij alsdan zou

moeten erkennen dat hij gestolen heeft. Verzoeker neemt aldus geen enkele verantwoordelijkheid voor

zijn daden, nog zoekt hij naar andere mogelijkheden van terugbetaling, eventueel via leningen bij

vrienden en familie. Verzoeker kan dan ook bezwaarlijk menen dat hij internationale bescherming dient

te krijgen omdat hij een diefstal pleegde en hij de benadeelde niet wenst terug te betalen of zoals hij ter

terechtzitting benadrukt, ook geen zin heeft om zich elders in zijn land te vestigen buiten zijn thuisstreek.

Verzoekers toevoeging ter terechtzitting dat indien hij naar Tunesië teruggestuurd wordt, hij zal

toetreden tot de IS, is een beslissing die hem eigen is en waarvan de Raad slechts akte van kan nemen.

Geenszins kan hieruit een nood aan de toekenning van internationale bescherming worden afgeleid, wel

integendeel.

2.8. Volledigheidshalve kan nog worden toegevoegd dat verzoeker meent dat hem niet kan worden
aangewreven onvolledig te zijn bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Immers de bedoeling van het verhoor
bij Dienst Vreemdelingenzaken is “een eerste oriënterend gesprek” waarbij in “grote lijnen de
beweegredenen van de asielaanvraag” moeten worden verklaard. “Slechts bij het verhoor bij
verweerster is het de bedoeling de details van het relaas te onderzoeken, en de asielaanvraag aan een
onderzoek ten gronde te onderwerpen”.

2.8.1. Verzoeker gaat er echter aan voorbij dat de bestreden beslissing niet de beknopte toelichting bij
de Dienst Vreemdelingenzaken benadrukt maar wel dat verzoeker niet coherent en zelfs tegenstrijdig is
(‘lenen’ versus ‘stelen’ van geld, wel of niet gewerkt in Tunesië). Hoe dan ook, daargelaten het beweerde
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“oriënterend” karakter van het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken, zijn de vragen dermate
specifiek opgesteld dat verzoeker meerdere keren de kans krijgt verschillende aspecten van zijn
asielrelaas toe te lichten. Geenszins kan de beperkte draagwijdte of de kortere tijdspanne van een
dergelijk gehoor de asielzoeker verhinderen de essentiële elementen van zijn vlucht of wezenlijke
aspecten van zijn vrees voor vervolging correct en coherent aan te brengen.

2.9. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor
vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking
worden genomen.

2.10. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. "Hij vreest immers het slachtoffer te worden van de wraak van de

drugbende waarvan hij geld stal. Omdat hij vroeger deel uitmaakte van deze bende is verzoeker ervan

op de hoogte wat hem kan te wachten staan indien hij de schuld niet zou terugbetalen.”

2.10.1. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde

elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere elementen

van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.11. Waar het verzoekschrift het “non refoulement-beginsel” aanhaalt en wijst op artikel 33 van het

Internationaal verdrag van Genève van 28 juli 1951, dient te worden benadrukt dat voormeld verbod tot

uitzetting of terugleiding enkel betrekking heeft op beslissingen op grond waarvan de vreemdeling als

vluchteling is erkend. Zoals uit voorgaande blijkt, is verzoeker niet als vluchteling erkend en is dit artikel

niet op hem van toepassing. Het kan bijgevolg niet dienstig worden aangevoerd.

2.12. Naar luidt van artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift

op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen.” Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet conform vaste

rechtspraak van de Raad van State worden begrepen, de voldoende en duidelijke omschrijving van de

overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij

deze rechtsregel of het beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari

2007, nr. 166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). Verzoeker voert de schending aan van artikel 5 van

het EVRM (“een beperking van zijn vrijheid of veiligheid (art. 5 EVRM)), zonder dat wordt uiteengezet op

welke wijze die schending zou zijn gebeurd. Dit middel wordt aldus niet ontvankelijk aangevoerd.

2.12.1. Waar verzoeker nog “mogelijk andere schendingen” van het EVRM aanvoert, komt het de Raad

niet toe hierover te speculeren.

2.13. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.



RvV X - Pagina 7

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 dertien augustus tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER K. DECLERCK


