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 nr. 195 462 van 23 november 2017 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

 

  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 Djiboutiaanse nationaliteit te zijn, op 17 mei 2017 

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

staatlozen van 13 april 2017. 

 

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 8 augustus 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 september 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN 

verschijnt voor de verzoekende partij, 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  

 

Volgens uw verklaringen bent u een Djiboutiaans staatsburger, afkomstig uit Cité Progress, Djibouti 

stad. Van 1976 tot 1982 verbleef u in Frankrijk. Nadien verbleef u steeds in Djibouti, alwaar u als 

elektricien werkte bij het staatsbedrijf Électricité de Djibouti. U zou deze job gedaan hebben tot uw 

vertrek en ook na uw vertrek zou uw familie uw salaris blijven ontvangen zijn. Ongeveer twee en een 

half jaar na uw aankomst in België zou uw vrouw uw pensioen hebben aangevraagd.  
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U kwam naar België in 2011 met een Frans visum omdat u suikerziekte had en hiervoor in Djibouti niet 

de juiste medicatie voorhanden was. Per vliegtuig reisde u van Djibouti naar Parijs (Frankrijk), waarna u 

vervolgens verder reisde naar België, om hier op 14 juli 2011 asiel aan te vragen. Eens aangekomen in 

België bleek dat u ook aan het hart diende geopereerd te worden. Gezien u ziek was, daagde u op 18 

augustus 2011 niet op bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), waarop deze besliste uw 

asielaanvraag af te sluiten.  

 

Nadien bleef u in België. Op 19 november 2012 diende u een aanvraag tot medische regularisatie (9ter) 

in. Op 5 juni 2013 werd u een tijdelijk verblijf in België toegekend. In augustus 2013 kwam uw zoon 

M.A.A. (OVnummer: 8.086.347) naar België teneinde voor uw gezondheid te zorgen en u te helpen in 

uw dagelijks leven. Op 13 mei 2014 vroeg u via uw advocaat, Maia Grinberg, uw tijdelijke verblijfstitel uit 

te breiden naar uw zoon. Op 7 november 2014 werd beslist uw verblijfstitel evenwel niet te verlengen. 

Ook nadien besliste u in België te blijven.  

 

Op 11 maart 2015 werd uw zoon M.A.A. bij een politiecontrole aangetroffen zonder 

geldige verblijfsdocumenten. Enkele dagen later, met name op 13 maart 2015, kwam u samen met uw 

zoon opnieuw asiel aanvragen. Hierbij haalde u aan dat uw omwille van uw gezondheidsproblemen naar 

België kwam, dat u nood hebt aan nierdialyse en u niet wist welke andere procedure u nog kon 

opstarten.  

 

Ter staving van uw identiteit en asielrelaas legde u geen documenten neer.  

 

Op maandag 11 mei 2015 werd u een eerste maal opgeroepen door het Commissariaat-generaal 

(CGVS), teneinde toelichting te geven bij uw asielaanvraag. U ging hier niet op in en stuurde op 7 mei 

2015 een medisch attest door van Dr. Lejeune, waarin staat dat u op maandag, woensdag en vrijdag 

niet kon geïnterviewd worden daar u die dagen naar de nierdialyse moest, begeleid door een brief van 

uw sociaal assistente, waarin staat dat u op dinsdag, woensdag en vrijdag nierdialyse had. Op 

donderdag 4 juni 2015 werd u een tweede maal opgeroepen voor gehoor. Dit werd evenwel om 

administratieve redenen geannuleerd. Op donderdag 18 juni 2015 werd u een derde keer uitgenodigd 

voor gehoor. Ook ditmaal liet u evenwel per medisch attest weten dat uw gezondheidstoestand 

het opnieuw niet toeliet om op het gehoor aanwezig te zijn. U was inmiddels van centrum veranderd en 

intussen vond de nierdialyse plaats op dinsdag, donderdag en zaterdag. Op maandag 17 augustus werd 

u vervolgens een vierde maal opgeroepen. Ook ditmaal was u niet aanwezig. Op 17 augustus liet uw 

sociaal assistent immers weten dat u sinds 4 augustus 2015 gehospitaliseerd was in het CHU André 

Vésale te Charleroi. Op donderdag 10 december 2015 werd u nogmaals uitgenodigd voor gehoor. Ook 

ditmaal was u niet aanwezig. Tegelijkertijd werd u een verzoek om inlichtingen gestuurd, opdat u uw 

asielmotieven schriftelijk uiteen zou kunnen zetten. Op 18 december 2015 liet uw advocaat per brief 

weten alsnog aan te dringen op een gehoor. Op 4 januari 2016 reageerde u via uw advocaat op het 

verzoek om inlichtingen en diende u een bundel notities in en enkele bijhorende documenten (kopie van 

uw identiteitskaart, kopies van oproepingsbrieven van de gendarmerie uit 2003 en 2011, en een 

kopie van uw ontslagbrief uit 2003).  

 

Hierin zette u uiteen dat uw problemen in Djibouti destijds begonnen nadat uw oom, M.A.D., in 

2002 vermoord werd omdat hij een oppositiepartij zou gefinancierd hebben. Hierna zou u door de 

daders beschuldigd zijn over informatie te beschikken aangaande geheime bijeenkomsten van de 

oppositie. In 2003 zou u hierdoor zelfs door de gendarmerie zijn opgeroepen en zou u tevens uw job 

verloren hebben. In de daaropvolgende jaren zou de situatie alleen maar erger geworden zijn en zou u 

zowel van fysieke als mentale intimidaties het slachtoffer geworden zijn. Dit zou u in 2008 doen 

besluiten hebben uw familie achter te laten en u op het platteland terug te trekken. Nadien zou uw 

medische toestand verder achteruitgegaan zijn. Dit zou u evenwel niet verhinderd hebben om in 2011 

mee betogingen te organiseren. Nadat de president in april 2011 herkozen was, zou u verder geviseerd 

zijn en zouden uw vrienden uw reis naar Europa gefinancierd hebben, waarop u op 8 juli 2011 

naar België bent gekomen.  

 

B. Motivering  

 

Na grondig onderzoek stel ik vast dat u onvoldoende gegevens of elementen heeft aangebracht op 

basis waarvan ten aanzien van u kan worden besloten tot het bestaan van een gegronde vrees voor 

vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige 

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.  
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Vooreerst dient vermeld te worden dat op een asielzoeker de verplichting rust om van bij aanvang van 

de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn 

asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij 

de asielinstanties, zodat deze kunnen beslissen over de asielaanvraag. De asielinstanties mogen van 

een asielzoeker correcte verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten, in het bijzonder over 

zijn identiteit, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf en de door hem afgelegde reisroute.  

 

Uit de stukken in uw administratief dossier blijkt duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze 

medewerkingsplicht. Zo hebt u het Commissariaat-generaal (CGVS) allesbehalve makkelijk gemaakt om 

uw asielmotieven te beoordelen en bleek toen u uiteindelijk wel mondeling toelichting kon geven bij de 

motieven die u aanvankelijk schriftelijk uiteenzette – iets waar uw advocaat in zijn brief van 18 december 

2015 erg op aangedrongen had – in de verste verte geen weet te hebben van de verklaringen die u naar 

aanleiding van uw verzoek om inlichtingen deed. U stelde tijdens uw gehoor op 2 maart 2017 immers 

herhaaldelijk dat u Djibouti louter omwille van gezondheidsredenen verliet en dat u op heden niet naar 

Djibouti wil terugkeren omdat u aldaar niet de nodige medische zorgen zou kunnen krijgen (Vragenlijst 

CGVS, 13 maart 2015, pp. 1-2; Gehoorverslag CGVS, 2 maart 2017, pp. 3; 8-9; 11; 15). Toen u 

gevraagd werd naar de motieven die u destijds schriftelijk uiteenzette, gaf u aan dat u 

hiervan allesbehalve weet had (Gehoorverslag CGVS, 2 maart 2017, pp. 11-12), hetgeen inderdaad 

mogelijk is, daar nadien bleek dat uw zoon de documenten in kwestie had ingevuld met behulp van een 

derde persoon, met name van A.S., (Gehoorverslag CGVS, M.A.A., 2 maart 2017, pp. 5-6). Ook toen u 

nadien gevraagd werd of u (ooit) lid was van een politieke partij en/of ooit door de politie of gendarmerie 

in Djibouti was gearresteerd of werd opgeroepen, antwoordde u ontkennend (Gehoorverslag CGVS, 2 

maart 2017, pp. 12-13). Pas toen u naar de naam M.N.D. werd gevraagd, vertelde u dat het uw oom 

langs moederskant betrof die vroeger voor de politie of gendarmerie werkte en destijds vermoord werd. 

Echter, tegelijkertijd merkte u op dat zijn zoon momenteel commandant is bij de politie te Djibouti en u, 

noch enige andere familieleden, hierdoor ooit enige problemen kende (Gehoorverslag CGVS, 2 maart 

2017, pp. 13-15).  

 

Gelet op dit alles is het Commissariaat-generaal van mening dat er geen andere motieven aan de basis 

van uw vertrek uit Djibouti lagen en dat u, zoals u herhaaldelijk stelde, Djibouti louter omwille van 

gezondheidsredenen verliet en dat u op heden niet naar Djibouti wil terugkeren omdat u aldaar niet de 

nodige medische zorgen zou kunnen krijgen (Gehoorverslag CGVS, 2 maart 2017, pp. 3; 8-9; 11; 15).  

 

Wat uw medische problemen betreft, die aan de basis van uw vertrek zouden liggen, merkt het 

Commissariaatgeneraal op dat deze feiten op zich geen verband houden met één van de criteria uit de 

Vluchtelingenconventie in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet van 15 december 1980, die voorziet in internationale bescherming voor personen die 

een gegronde vrees voor vervolging hebben op basis van hun ras, nationaliteit, religie, hun behoren tot 

een sociale groep of hun politieke overtuiging. Verder merkt het Commissariaat-generaal op dat u zich 

voor de beoordeling van medische elementen dient te richten tot de geëigende procedure. Dit is een 

aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of zijn 

gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.  

 

Gezien al deze vaststellingen heeft u niet aannemelijk weten te maken over een gegronde vrees voor 

vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of een reëel risico op ernstige schade 

zoals dit wordt gedefinieerd in het kader van de subsidiaire bescherming bepaald bij artikel 48/4 van 

dezelfde wet te beschikken. Bijgevolg kan u op heden de vluchtelingenstatus niet toegekend worden, en 

komt u evenmin in aanmerking voor het subsidiaire beschermingsstatuut.  

 

Volledigheidshalve wordt hier nog aan toegevoegd dat in hoofde van uw zoon, M.A.A. (OV-

nummer: 8.086.347), eveneens een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering 

van de subsidiaire beschermingsstatus werd genomen, aangezien aan zijn asielmotieven geen geloof 

kon gehecht worden.  

 

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.”  
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2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 17 mei 2017 een schending aan van de artikelen 48/3 en 

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: Vreemdelingenwet), van het 

redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Waar verweerder stelt dat verzoeker niet voldeed aan zijn medewerkingsplicht, benadrukt het 

verzoekschrift dat reeds vanaf het begin van het gehoor bleek “dat verzoekende partij kampt met 

verschillende medische en psychische problemen”. Zo was verzoeker “slecht te been en gaf vanaf het 

begin van het gehoor aan zich niets meer te herinneren. Zij kon zelfs het gesprek bij de DVZ van twee 

jaar geleden niet meer herinneren.”.  

 

Verzoeker geeft aan dat hij het verweerder nooit opzettelijk moeilijk heeft willen maken om zijn relaas te 

beoordelen, maar dat hij lijdt aan verschillende medische aandoeningen waardoor het voor hem 

onmogelijk was zich te verplaatsen naar het CGVS voor een gehoor. 

 

Het verzoekschrift stelt dat doorheen het gehoor blijkt dat verzoeker kampt met problemen en haalt aan 

dat hij bijvoorbeeld uit het niets begon te zingen wanneer hem een vraag wordt gesteld (CGVS-verslag, 

p. 6). Verzoeker was zich zelfs niet bewust van het huidige jaartal. Verder begon verzoeker op 

ongepaste momenten te lachen tijdens het gehoor (CGVS-verslag, p. 8). 

 

Het verzoekschrift voert aan dat verzoeker wel degelijk (politieke) problemen heeft gekend in zijn land 

van herkomst en dat hij hieraan volledig onderdoor gegaan is, ook mentaal. Het verzoekschrift herneemt 

dat het duidelijk is dat verzoeker “hierover niet wilde vertellen tijdens het gehoor. Wanneer zij 

geconfronteerd werd met de schriftelijke verklaringen, gaf zij aan dat zij niet begreep waarom men 

hierover begon en dat dat allemaal pijnlijke herinneringen naar boven bracht: p. 14 CGVS”. 

 

Verzoeker meent dat verweerder ten onrechte geen rekening gehouden heeft met zijn medische 

toestand bij de beoordeling van zijn asielaanvraag, zeker gezien verweerder reeds een lange tijd op de 

hoogte was dat verzoeker kampte met verschillende problemen waardoor een gehoor niet kon worden 

georganiseerd.  

 

Daarnaast acht het verzoekschrift het louter verwijzen naar de mogelijkheid tot het indienen van een 

9ter procedure bijzonder onzorgvuldig. 

 

Het verzoekschrift stelt nog dat redelijkheidbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële 

motiveringsplicht geschonden zijn. 

 

In hoofdorde vraagt verzoeker om de vluchtelingenstatus toe te kennen; subsidiair om de subsidiaire 

beschermingsstatus toe te kennen en  uiterst subsidiair om de thans bestreden beslissing te vernietigen. 

 

Beoordeling 

 

2.2. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van 

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel 

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. 

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133). Door de 

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de 

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop. 

 

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf. 

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn 

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de 

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, 

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op 

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn.  
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De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen 

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de 

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).  

Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel 

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle 

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over 

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk 

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is 

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk 

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer 

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.  

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn 

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. 

 

Aangaande de vluchtelingenstatus 

 

2.3. Vooreerst stelt de Raad samen met het CGVS vast dat verzoeker, die geboren is in 1956 zowel bij 

de DVZ als bij het CGVS herhaaldelijk verklaarde dat hij Djibouti enkel en alleen verliet omwille van 

medische redenen (vragenlijst CGVS, punten 3.4 en 3.5; gehoorverslag van het CGVS van 2 maart 

2017 (hierna: CGVS-verslag), p. 3, p. 4, p. 11, p. 15).  

 

2.4. Verzoeker verklaarde bij het CGVS geen weet te hebben van de schriftelijke toelichting, waarin 

afwijkende asielmotieven met betrekking tot de moord op zijn oom M.A.D. worden uiteengezet, terwijl hij 

deze zelf aan het CGVS bezorgde (zie verzoek om inlichtingen van 4 januari 2016; CGVS-verslag, p. 

11-12). Verzoeker voegt eraan toe dat het geschrift op het document niet het zijne is en ook verzoekers 

advocaat geeft aan dat het document niet bij hem werd ingevuld (CGVS-verslag, p. 12). Verzoeker is 

echter wel verantwoordelijk voor de stukken die namens hem worden aangebracht door personen die 

hem blijkbaar wilden helpen. Daarnaast stelde verzoeker bij het CGVS nog dat hij nooit politiek actief 

geweest is, evenmin problemen had gekend omwille van politieke activiteiten en nooit werd gearresteerd 

of opgeroepen door de politie in Djibouti (CGVS-verslag, p. 12-13).  Pas toen de “protection officer” aan 

verzoeker vroeg wie M.A.D. is, vertelde hij dat het zijn oom langs moederskant betrof die vroeger voor 

de politie of gendarmerie werkte en vermoord werd (CGVS-verslag, p. 13). Hij voegde eraan toe dat de 

“[r]est van familie heeft gene problemen mee gehad. Zijn zoon is commandant van politie.” (CGVS-

verslag, p. 13). Verzoeker stelde voorts dat hij geen persoonlijke problemen gekend had naar aanleiding 

van de moord op zijn oom en benadrukte dat deze gebeurtenissen niets met zijn vertrek uit zijn land te 

maken hadden, “Neen. Was wel daar, zwijgen, maar niets met vertrek uit land te maken.” (CGVS-

verslag, p. 15). Wanneer verzoeker hierop nogmaals gevraagd werd waarom hij niet terug kon keren 

naar Djibouti, antwoordde verzoeker kordaat, “Om gezondheid, enige reden.” (CGVS-verslag, p. 15). 

 

2.5. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nu wel beweert politieke problemen te hebben gekend in zijn 

land van herkomst en hierover duidelijk niet wilde vertellen tijdens het gehoor, kan dit, gelet op 

bovenstaande, dan ook niet overtuigen. Verzoeker werd immers verschillende keren de kans geboden 

om hier uitgebreid over te vertellen en haalde zelf steeds aan dat dit niet de reden van zijn vertrek uit 

zijn land van herkomst was, noch dat hij hierdoor enigszins vrees voor koestert bij terugkeer. Verzoekers 

sterk gewijzigde verklaringen in het verzoekschrift zijn niet meer dan loutere beweringen die 

onverzoenbaar zijn met zijn eerdere verklaringen. Bovendien heeft verzoeker niet enkel ‘niet willen 

vertellen’ over deze nog steeds vage onbenoemde politieke problemen, hij heeft ook meermaals geheel 

ontkend dat hij ooit problemen had in Djibouti (zie CGVS-verhoor 2 maart 2017, p. 12-13, “Bent u ooit 

politiek actief geweest? Lid of sympathisant van partij?” “Neen.”; “Begrijpt u wat betekent politieke actief, 

of lid van partij?” “Ja, begrijp over wat we spreken, maar heb niets mee te maken. Hun problemen ben ik 

op hoogte van. Heb geen enkele band mee.”; “Hebt u of familie ooit problemen gekend omwille van 

politieke activiteiten? Po herhaalt ook nog eens in Frans?” “Neen, politiek zegt me niets.” ;“PO vraagt 

nogmaals. In familie iemand problemen omwille van politieke activiteiten, lidmaatschap?” “Neen.”. 

 

2.6. Aldus kan slechts blijken dat enkel verzoekers eerste asielmotieven met name medische redenen, 

overeind blijven. Om als vluchteling te worden erkend dient de vreemdeling aan te tonen dat hij vervolgd 

wordt omwille van één van de in artikel 1, A (2), van het Internationaal Verdrag betreffende de status 

van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 

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

een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging.  
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De door verzoeker aangegeven medische redenen om zijn land te verlaten, vallen als dusdanig buiten 

het toepassingsgebied van voornoemd verdrag. Verzoeker dient voor de beoordeling van de door hem 

ingeroepen medische problemen de geëigende procedure te volgen, met name deze van artikel 9ter van 

de  Vreemdelingenwet. 

 

2.7. Waar verzoeker in het verzoekschrift nog duidelijk wijst op zijn medische aandoeningen waarvoor hij 

in België behandeld is, kan slechts worden vastgesteld dat deze geen verband houden met een nood 

aan internationale bescherming in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Wat betreft de 

psychologische problemen – waarvan verzoeker voor het eerst melding maakt in het verzoekschrift – 

merkt de Raad op dat verzoeker, noch zijn advocaat tijdens de verhoren of schriftelijke communicatie 

gewag heeft gemaakt van een psychische problematiek. Evenmin legt verzoeker enig bewijs van 

psychologische problemen voor. Verder kan uit het gehoorverslag geenszins blijken dat verzoeker niet 

in staat was de vragen te begrijpen of hier coherent en gedetailleerd op te antwoorden, wel integendeel. 

Immers waar verzoeker zich inderdaad af en toe op een opmerkelijke manier uitdrukte, levert dit op zich 

bezwaarlijk enig bewijs van de aangehaalde psychologische problemen.  

 

2.8. De door verzoeker bij het CGVS neergelegde identiteitskaart toont louter verzoekers identiteit aan, 

wat hier niet betwist wordt. 

 

2.9. Verzoeker beperkt zich aldus tot het herhalen van een aantal eerder afgelegde verklaringen omtrent 

zijn asielmotieven, het opwerpen van losse beweringen en het geven van gefabriceerde post-factum 

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

bestreden beslissing kunnen weerleggen. 

 

2.10. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin 

van 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, in aanmerking worden genomen. 

 

Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus 

 

2.11. 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 zijn verklaringen noch uit de andere 

elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de 

Vreemdelingenwet. 

 

2.12. Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij 

in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen 

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt. 

 

2.13. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd. 

 

2.14. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te 

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet 

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet aantoont. 

 

2.15. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken, 

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel 

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een 

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor 

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op 

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig november tweeduizend 

zeventien door: 

 

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

 

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK 

 


