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nr. 197 439 van 4 januari 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. J.P. LIPS

Louizalaan 523

1050 BRUSSEL

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 Togolese nationaliteit te zijn, op 13 december 2017

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

staatlozen van 28 november 2017.

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 22 december 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

3 januari 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. J.P. LIPS en van attaché K.

GOOSSENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U werd geboren op 02-10-1980 in Bawali, Togo. U verklaart de Togolese nationaliteit te bezitten. U bent

christen. Toen u klein was ging u wonen in Obawale in Ghana omdat uw vader daar ging wonen en

werken. U bent tot het tweede middelbaar naar school gegaan in Ghana. Nadat uw vader gestorven was

bent u terug verhuisd naar Sokodé in Togo. U was automecanicien in Togo. U bent ongehuwd en u

heeft geen kinderen.
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U was op uw werk midden augustus 2017 toen er een betoging van de oppositie aan de gang was tegen

de autoriteiten. Een aantal relschoppers kwamen naar de garage waar u werkte en begonnen de garage

en auto’s te verwoesten. Uw moeder zei later dat uw baas sympathisant was van de regeringspartij. U

rende weg naar huis. De dag nadien waren er ook relschoppers aanwezig in uw wijk en ze hadden

wapens bij. U bleef een tijd thuis en ging dan naar de grensdorpen Afloa en Sima’o, aan de grens met

Ghana, waar u 2 dagen verbleef. U keerde dan terug naar uw huis in Sokodé. De rellen waren nog

bezig. Uiteindelijk kwam u A. tegen, een klant van de garage waar u werkte, en u vertelde uw hele

verhaal aan hem. A. stelde u voor om het land te verlaten en hij hielp u hierbij. Hij gaf u een paspoort en

vliegtickets en u verliet Sokodé op 22-10-2017 om naar Accra te gaan, waar u het vliegtuig nam met een

Ghanees paspoort van iemand anders. U ging met het vliegtuig via Marokko naar België. U kwam aan in

België op 23-10-2017, waar u werd opgepakt op de luchthaven in Zaventem omdat u in het bezit was

van valse documenten. U vroeg asiel aan in België op 31-10-2017.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt

dat u een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming loopt.

U verklaarde dat u op uw werk was en een groep mensen met stokken en machetes zag, en u toen naar

huis rende (gehoorverslag CGVS, p. 6). U gevraagd of u stap voor stap kan vertellen wat er gebeurde

(gehoorverslag CGVS, p. 8), verklaarde u dat jullie in de werkplaats waren, dat jullie buiten geluid

hoorden en mensen zagen die banden verbrandden en veel geluid maakten, dat sommige relschoppers

naar jullie werkplaats kwamen, en de zaak begonnen te verwoesten. U gevraagd waarom ze dat deden,

verklaarde u de reden niet te kennen, maar dat uw moeder zei dat de eigenaar [van de garage] een lid

was van de partij die aan de macht was. U gevraagd of die groep [relschoppers] één van jullie

persoonlijk viseerden of dat ze [enkel] de werkplaats wilden verwoesten (gehoorverslag CGVS, p. 9),

verklaarde u dat jullie weg renden en dat u zag dat ze niemand aanvielen, maar dat u later hoorde dat

een supervisor was aangevallen. U gevraagd wat er met hem gebeurd is, verklaarde u dat u niemand

kon vragen wat er met hem gebeurd is, dat u het niet weet. U gevraagd of u nog eens een

confrontatie met die groep [relschoppers] had, waar dan ook, verklaarde u dat er eens een jongen met

een stok achter u aan rende. U gevraagd wat er is gebeurd, verklaarde u dat jullie dicht bij iemand

woonden die de overheid steunde, en dat ze die man en zijn eigendom aanvielen en dat u uzelf opsloot.

U gevraagd of u altijd thuis in uw huis in Sokodé bleef tot uw vertrek uit Togo (gehoorverslag CGVS, p.

10), verklaarde u dat u daar bleef tot u vertrok. U gevraagd of de groep [relschoppers] u ooit persoonlijk

heeft geviseerd, verklaarde u dat het mogelijk was dat ze u iets konden aandoen als ze u konden

pakken, maar dat ze u niet konden pakken. U gevraagd waarom ze u niet te pakken konden krijgen,

verklaarde u dat u uzelf opsloot in uw huis, dat u niet buiten ging en geen risico wou nemen. U gezegd

dat ze u toch konden vinden als ze u echt wilden te pakken krijgen, aangezien u gewoon thuis zat,

verklaarde u dat het waar was dat ze u konden vinden toen u thuis was, maar dat u ze de kans niet gaf

om u te krijgen, en dat het een algemene rel was waarvan iedereen slachtoffer kan worden. U

gevraagd of ze nooit naar uw huis zelf kwamen, verklaarde u vaagweg dat, zelfs als ze niet naar uw huis

konden komen om u te pakken, dat ze u wel iets gedaan konden hebben als ze u zouden pakken toen

ze naar C. kwamen [een man in uw wijk die sympathisant was van de regeringspartij]. U nogmaals

gevraagd of ze nooit naar uw huis zijn gekomen (gehoorverslag CGVS, p. 11), verklaarde u dat ze niet

specifiek naar uw huis kwamen. U geconfronteerd met het feit dat u tijdens het interview voor de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) wel zei dat ze naar uw huis kwamen, verklaarde u dat u toen zei dat ze

naar uw huis kwamen. U nogmaals geconfronteerd met het feit dat u nu zegt dat ze niet specifiek naar

uw huis kwamen, verklaarde u dan plots dat ze wél naar uw huis kwamen en dat u andere mensen uw

naam en uw broers naam hoorde zeggen en dat u niet weet of ze specifiek naar jullie op zoek waren. U

geconfronteerd met het feit dat u eerst zei dat de relschoppers niet naar uw huis kwamen, en daarna

wel, zei u dat de relschoppers rondliepen, dat sommigen naar jullie huis kwamen en dat het toen was

dat u uw naam en uw broers naam hoorde. U ter bevestiging gevraagd of u dan gewoon uw naam

hoorde noemen, en er verder niet gebeurde, verklaarde u dat u uzelf verschool thuis. Het dient

opgemerkt te worden dat uw verklaringen, waarbij u enerzijds zegt dat de relschoppers niet naar

uw huis kwamen en dan weer wel, weinig coherent zijn. U gevraagd of u ooit ging onderduiken op

een ander adres dan bij u thuis, verklaarde u dat u ging naar Sima’o - Aflao voor 2 dagen. U

geconfronteerd met het feit dat u eerder bevestigend had geantwoord toen er gevraagd werd of u thuis

bleef tot uw vertrek, verklaarde u dat u 2 dagen weg ging naar Aflao toen u uw naam hoorde en u dan

terug naar uw eigen huis keerde.



RvV X - Pagina 3

Los van het feit dat het weinig coherent is dat u eerst verklaarde de hele tijd thuis te zijn gebleven tot uw

vertrek uit Togo en dan verklaarde 2 dagen naar Aflao te zijn gegaan [wat u overigens ook niet

vermeldde toen u uw hele verhaal vertelde wanneer u gevraagd de problemen die u kende, in vrij relaas

uiteen te zetten], dient opgemerkt te worden dat u praktisch de hele tijd simpelweg thuis bleef in

uw huis. U had verklaard dat die rellen rond midden augustus dit jaar [2017] begonnen (gehoorverslag

CGVS, p. 8) en u verklaarde later dat u Sokodé verliet op 22-10-2017 (gehoorverslag CGVS, p. 13). Uit

uw verklaringen blijkt dat u niet persoonlijk geviseerd werd door de relschoppers; u bleef 2

maanden lang simpelweg thuis zitten. Indien de relschoppers u werkelijk wilden vinden, konden

zij u gewoonweg in uw huis vinden.

U verklaarde dat u na een tijdje uw moeder naar het ziekenhuis bracht (gehoorverslag CGVS, p. 6) en

dat u naar een grensdorp, Aflao, ging onderduiken om na 2 dagen terug te keren. U gevraagd waarom u

besloot terug te keren [van Aflao naar huis] (gehoorverslag CGVS, p. 11), verklaarde u dat de situatie

niet kalm was, maar dat u niemand had om u bij te verbergen, en dat u in het geheim [‘undercover']

terug naar huis ging. U gevraagd wat u bedoelt met 'in het geheim' (gehoorverslag CGVS, p. 12),

verklaarde u dat u nadacht waar u zou passeren, opdat ze u niet zouden zien en ook nadacht over de

tijd, opdat er niet veel mensen zouden lopen. U gevraagd of u enige last had van de relschoppers toen u

uw moeder naar het ziekenhuis bracht (gehoorverslag CGVS, p. 13), verklaarde u dat jullie niet de

normale weg namen naar het ziekenhuis maar een beveiligde weg. U gevraagd wat u bedoelt met

beveiligde weg, verklaarde u dat jullie niet passeerden waar het geluid was. Uw verklaringen wijzen er

opnieuw op dat u niet persoonlijk geviseerd werd door de relschoppers; u kan zich blijkbaar

vrij bewegen naar de grens met Ghana en naar het ziekenhuis. Indien de relschoppers u werkelijk

persoonlijk viseerden of schaduwden, is het opnieuw geenszins aannemelijk dat u zich zomaar vrij kan

verplaatsen, zelfs indien u rekening houdt met de weg en het tijdstip van de verplaatsing.

U gevraagd of er enige reactie was van de overheid of de politie op de rellen (gehoorverslag CGVS, p.

12), verklaarde u dat de politie mensen arresteerde en de groepen uiteen dreef met traangas, maar u

niet vaak buiten kwam om te zien wat er gebeurde. U gevraagd of u naar de politie bent gegaan,

verklaarde u dat het bij u opkwam om naar de politie te gaan, maar u dat niet deed en dat er geen goed

antwoord zou komen als u iets zou melden en u zich daarom zelf probeerde te beschermen. U gevraagd

wat u dan vreest, als u thuis bleef, er niemand in uw huis kwam, er geen persoonlijke bedreigingen

waren en de politie arrestaties uitvoerde, verklaarde u dat zo’n rellen reeds eerder zijn gebeurd, en dat

ze je iets kunnen aandoen als je jezelf niet probeert te beschermen. Het dient opnieuw op te merken

dat u uw vrees onpersoonlijk, vaag, ongegrond en hypothetisch is, en dat het opmerkelijk is dat

u niet naar de politie bent geweest. Van iemand die een ernstige vrees voor vervolging koestert, is het

immers geenszins onredelijk te verwachten dat die persoon zich eerst wendt tot de autoriteiten van zijn

land, om nationale bescherming in te roepen, alvorens die persoon internationale bescherming

inroept. Het principe van internationale bescherming wordt immers gekenmerkt door een

subsidiair karakter ten aanzien van de in het land van herkomst aanwezige bescherming. Dit

principe impliceert dan ook dat u – binnen de grenzen van het redelijke – al het mogelijke doet

opdat u bescherming zou worden geboden door de Togolese autoriteiten. Gezien uw eigen

verklaringen hieromtrent – waaruit blijkt dat u hiertoe geen enkele poging deed – dient

vastgesteld dat aan deze vereiste niet voldaan is.

Overigens kan opgemerkt worden dat Aflao aan de grens Togo-Ghana teruggevonden werd op de

beschikbare kaarten op zo’n 340 km van Sokodé, waardoor het uiterst opmerkelijk is dat u even heen en

weer zou gaan naar een plaats die op dergelijke afstand gelegen is, gezien de grens met Ghana veel

dichter ligt bij Sokodé [zie kaart toegevoegd aan administratief dossier], en des te meer gezien u

verklaarde dat uw zus in een buurdorp van Sokodé in Pataw woonde (gehoorverslag CGVS, p. 3).

Bovendien is het opmerkelijk dat u tijdens uw interview voor de DVZ nergens vermeld heeft dat u in

Sokodé woonde (zie ‘Verklaring DVZ’, punt 10, adres). U gevraagd waarom u dit niet vermeld heeft

(gehoorverslag CGVS, p. 4), verklaarde u dat men niet specifiek gevraagd heeft waar u woonde in

Togo; uw verklaring is echter uiterst bevreemdend gezien er wel degelijk twee plaatsnamen staan

ingevuld bij adres [Apatame en Okpaware], er dus wel degelijk naar enig adres moet zijn gevraagd en

er helemaal niets staat vermeld omtrent uw beweerde woonplaats te Sokodé.

U legde geen documenten neer.

Uw advocaat merkte op het einde van het gehoor nog op dat, indien geen bescherming aan u wordt

gegeven in België, er een intern vluchtalternatief zou moeten worden voorgesteld.
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Het dient echter opgemerkt te worden dat een voorstel voor intern vluchtalternatief hier geenszins van

toepassing is, aangezien dit slechts kan toegepast worden indien de persoonlijke vrees gegrond en

geloofwaardig werd bevonden en de autoriteiten geen voldoende bescherming kunnen bieden in de

regio van herkomst. De door u geopperde feiten in het kader van uw asielrelaas zijn onpersoonlijk en

ongegrond bevonden, waardoor er moeilijk sprake kan zijn van een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie, noch van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Bovendien bent u niet naar de politie gegaan en

dus heeft u niet alle factoren van nationale bescherming ingeroepen, waardoor er geenszins kan gesteld

worden dat de autoriteiten onvoldoende bescherming kunnen bieden in uw regio van herkomst indien er

wel een gegronde vrees voor vervolging zou bestaan.

Gelet op het voorgaande, kan er in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een

gegronde persoonlijke vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een

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

bescherming, worden vastgesteld.

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. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

In wat zich aandient als een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 62 van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 48/4

en 48/5 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november

1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM, van de artikelen 2 (recht op leven), 4

(verbod van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen) en 19

(verbod op refoulement) van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, alsook van “het

beginsel van behoorlijk bestuur” in het bijzonder de zorgvuldigheidsplicht en artikel 62, § 1 van de

Vreemdelingenwet in samenhang met artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de

Europese Unie.

Verzoeker wijst erop dat hij in overeenstemming met artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet zijn

asielaanvraag zo spoedig mogelijk heeft ingediend en een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn

asielaanvraag te staven aan de hand van relevante documenten waarover hij beschikt en dewelke hij

heeft bijgevoegd aan het verzoekschrift. Hij stelt tevens vast dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen zijn nationaliteit niet betwist en aldus ontegensprekelijk vaststaat dat hij

de Togolese nationaliteit bezit. Verzoeker vervolgt dat zijn verklaringen omtrent zijn problemen wel

degelijk aannemelijk en geloofwaardig zijn vermits zij in hoofdlijn overeenstemmen met de realiteit zoals

gedocumenteerd in het artikel “Togo unrest a test for West African leaders” van 19 oktober 2017. Gelet

op deze informatie, die verzoeker citeert in zijn verzoekschrift, is het dan ook niet vanzelfsprekend dat

hij eerst bescherming bij de politie zou zoeken. Daarenboven hekelt verzoeker dat het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op deze wijze een voorwaarde toevoegt aan de definitie

van vluchteling 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 (hierna:

Vluchtelingenverdrag).

Verzoeker benadrukt te vrezen slachtoffer te worden omdat hij voor een garage-eigenaar werkt die als

regeringsgezind bekend stond en hij, als werknemer in die garage, eveneens deze gezindheid of

collaboratie zou worden toegeschreven. Hij was ooggetuige van het geweld ingevolge van de

volkswoede tegen goederen en regeringsgezinden en verschool zich daarom zoveel mogelijk in huis.
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Verzoeker wijst er voorts op dat de hulp inroepen van de overheid in wezen neerkomt op het aangeven

van het vertrouwen van die overheid, hetgeen hem in het kamp van de overheid plaatst ten opzichte van

de oppositie die in volkswoede vernieling en verderf zaait en waartegen de overheid geen antwoord

heeft. Met het inroepen van de hulp van de overheid zou verzoeker zich des te meer blootstellen aan

een risico op dezelfde mishandelingen als deze waarvan hij ooggetuige was. Aldus voldoet hij aan de

voorwaarden om internationale bescherming als vluchteling te bekomen. Verzoeker stelt hieromtrent

nog als volgt: “Verwerende partij kan aan deze vraag om internationale bescherming geen bijkomende

verplichting koppelen anderszins zou zij deze bescherming beperken. Het voormelde Handvest voor de

grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 stelt dat deze middels artikel 18 van

voormelde handvest onverkort in de Europese Unie worden toegepast (Preambule van het Handvest

voor de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000; “Explanation on Article 18 – Right to

asylum”, O.J., C-303/24; Considerans (3) van Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de

Raad van 13 december 2011; Considerans (3) van de Richtlijn 2013/32/EU van het Europees parlement

en de Raad van 26 juni 2013).

Verwerende partij kan wel de internationale bescherming zoals door het Verdrag van Genève verleend

middels artikel 15 van voormelde Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13

december 2011 met de subsidiaire bescherming uitbreiden en bij keuze nog meer in het nationale recht

door bijvoorbeeld regularisatie (in de zin van artikel 48/4, § 1 van voormelde Wet van 15 december

1980) uitbreiden maar zij kan nooit eenzijdig de bescherming verleend door het Verdrag van Genève

inkorten nog wijzigen.

Dezelfde redenering geldt voor de toepassing van artikel 48/4 van voormelde Wet van 15 december

1980 die de omzetting in het Belgisch recht is van desbetreffende Europese wetgeving. Ook hier kan

verwerende partij geen bezwarende criteria toevoegen en daarmee de toepassing van de internationale

bescherming (subsidiaire bescherming) inkorten of wijzigen.

Het gevolg is dat verwerende partij in casu niet de vraag om internationale bescherming kon afwijzen

omdat verzoekende partij de nationale beschermingsmogelijkheden niet zou hebben uitgeput dat een

bijkomend en niet-geoorloofd criterium is.

Dit motief moet daarom worden verworpen. Zij kan de bestreden beslissing niet schragen.”

Alwaar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nog voorhoudt dat het

inconsistent is dat hij onderdook in Aflao (Ghana), voert verzoeker aan dat daarbij uit het oog verloren

wordt dat hij van etnie Ewe is en dat de etnieën en talen in Afrika niet de Europese logica van de

staatsgrenzen volgen. Hij verduidelijkt hieromtrent dat het kerngebied van de Ewe ten zuiden van Togo

en in Ghana ten oosten van de Volta ligt. Bovendien ligt Aflao in Ghana ter hoogte van Lomé op weg

naar Accra; een plaats waar de Volta gemakkelijker kan worden overschreden en die ook uiteindelijk de

weg werd waarlangs hij naar Europa vluchtte. Aldus is verzoekers eerste verblijf in Aflao zelfs het meest

vanzelfsprekend.

Verzoeker vervolgt na een theoretische uiteenzetting dat de nationale overheden en zelfs de

internationale organisaties AU, ECOWAS en UNOWAS geen bescherming kunnen verlenen in de zin

van artikel 48/5, § 2 van de Vreemdelingenwet en verzoeker – rekening houdend met de verspreiding

van chaos over alle regio’s – niet over een intern vluchtalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3

van de Vreemdelingenwet, noch dat een eerste land van asiel kan worden toegepast. Verzoeker stelt

tevens dat zijn verklaringen niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en

relevant is voor zijn asielaanvraag en dat de door hem aangebrachte documentatie verder zijn

geloofwaardigheid versterkt. Verzoeker besluit aldus dat de vrees voor zijn leven, zijn fysieke integriteit

en vrijheid kennelijk reëel is. Voorts voert hij nog aan als volgt: “Bij de beoordeling over het bestaan van

een reëel risico op hardheidsdrempeloverschrijdende mishandelingen is de eventuele

ongeloofwaardigheid niet voldoende opdat de asielinstantie in fine zou zijn vrijgesteld de vraag over de

nood aan subsidiaire bescherming op grond van de gegevens van de zaak die vaststaan.

Verzoekende partij heeft de feiten die vaststaan gedocumenteerd en daarbij aangetoond dat zij niet

persoonlijk moet geviseerd worden of in alle details geloofwaardig moet zijn opdat verwerende partij er

toch toe gehouden is om de nood aan subsidiaire bescherming te onderzoeken.

Verwerende partij voert dit onderzoek op kennelijke foute motieven (onpersoonlijk, ongeloofwaardig) niet

waardoor zij onzorgvuldig handelt en haar wettelijk opdracht niet naar behoren uitvoert.

Uit het voorgaande blijkt eveneens dat verwerende partij geen moeite heeft gedaan om de actuele

relevante rapporten in zake te lezen ten einde tot een gefundeerde beslissing te kunnen komen.

Door contradictoire motivering en kennelijk verkeerde interpretaties van de feiten en verkeerde

gevolgtrekkingen hieruit of nog door een onvoldoende onderzoek van de meest actuele rapporten (zoals

aan dit verzoekschrift werden toegevoegd) handelde verwerende partij onzorgvuldig.

Schending van het beginsel van behoorlijk bestuur en de zorgvuldigheidsplicht.



RvV X - Pagina 6

Om dezelfde redenen zijn de ingeroepen motieven niet draagkrachtig en kunnen zij de bestreden

beslissing niet schragen.

Schending van de motiveringsplicht.

Door op kennelijk foutieve wijze de internationale bescherming niet toe te kennen schendt de bestreden

beslissing artikel 48/4 van voormelde Wet van 15 december 1980 in samenhang gelezen de met de

artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens van 4

november 1950 zoals gewijzigd en 2 en 4, en 18 van het Handvest van de grondrechten van de

Europese Unie van 7 december 2000.

De bestreden beslissing leidt tot een bevel om het grondgebied te verlaten waardoor kennelijk de

bestreden beslissing tot indirect refoulement leidt.

Schending van artikel 19 van het voormelde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van

7 december 2000.”

Verzoeker sluit af met theoretische beschouwingen omtrent de respectievelijke rechtsbepalingen en

rechtsbeginselen.

2.2. Stukken

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift nog volgende stavingstukken: het artikel “Togo unrest a test for

West African leaders” van M. Hounkpe van 19 oktober 2017 (stuk 3) en wat in de inventaris van de

bijlagen omschreven wordt als “CIA, ‘The world factbook’, kaarten van Togo en Ghana” (stuk 4) en

“Taalkaart Ewe” (stuk 5).

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

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.

2.3.2. Vluchtelingenstatus

2.3.2.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat (i) uit

verzoekers verklaringen blijkt dat hij niet persoonlijk geviseerd werd door de relschoppers, vermits hij

twee maanden thuis zat en indien de relschoppers hem daadwerkelijk wilden vinden, zij hem

gewoonweg thuis konden vinden; (ii) ook uit verzoekers verklaringen omtrent de wijze waarop hij zijn

moeder naar het ziekenhuis bracht en hoe hij naar een grensdorp, Aflao ging, erop wijzen dat hij niet

persoonlijk geviseerd werd door de relschoppers nu hij zich blijkbaar vrij kon bewegen naar de grens

met Ghana en naar het ziekenhuis; (iii) verzoeker zijn vrees onpersoonlijk, vaag, ongegrond en

hypothetisch is en het bovendien niet onredelijk is te verwachten dat een persoon zich eerst wendt tot

de nationale autoriteiten alvorens internationale bescherming in te roepen, hetgeen overigens voortvloeit

uit het subsidiaire karakter van het principe van internationale bescherming; (iv) het niet aannemelijk is

dat verzoeker zich naar Aflao zou hebben bewogen om kort onder te duiken, gezien de grens met

Ghana veel dichter ligt bij Sokodé en verzoeker bovendien verklaarde dat zijn zus in een buurdorp van

Sokodé in Pataw woonde en het tevens opmerkelijk is dat verzoeker tijdens zijn interview op de Dienst

Vreemdelingenzaken nergens vermeld heeft dat hij in Sokodé woonde; (v) verzoeker geen documenten

neerlegt en (vi) een voorstel voor een intern vestigingsalternatief geenszins van toepassing is vermits dit

slechts kan worden toegepast indien de persoonlijke vrees gegrond en geloofwaardig werd bevonden

en de autoriteiten geen voldoende bescherming kunnen bieden in de regio van herkomst.

2.3.2.2. De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze

in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover hij in rechte beschikt.
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Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in

artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167 477; RvS 31

oktober 2006, nr. 164 298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163 358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163 357; RvS

21 september 2005, nr. 149 149; RvS 21 september 2005, nr. 149 148). Verzoeker maakt niet duidelijk

op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn

aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het

verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169 217). Het middel kan in

zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen de schending van de

materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 28 november 2017 (CG nr. 1701238), op motieven moet steunen

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

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133 153).

2.3.2.3. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de rechtsregel of het rechtsbeginsel

wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door

de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 2007, nr. 166.392). Het volstaat derhalve niet

een opsomming te geven van een aantal wettelijke bepalingen zonder te verduidelijken op welke wijze

deze bepalingen geschonden zijn. De Raad stelt vast dat verzoeker niet de minste toelichting geeft op

welke manier hij de artikelen 18 (recht op asiel) en 19 (verbod op refoulement) van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie geschonden acht zodat dit onderdeel van het middel onontvankelijk

is.

2.3.2.4. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoeker geen geloofwaardige elementen

aanbrengt waaruit kan blijken dat hij zijn land van herkomst is ontvlucht of dat hij er niet zou kunnen

terugkeren omwille van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. Gelet op het

geheel van de vaststellingen en overwegingen zoals opgenomen in de bestreden beslissing oordeelt de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen immers op goede gronden dat geen

geloof kan worden gehecht aan verzoekers bewering als zou hij bij een terugkeer naar Togo door de

oppositie en relschoppers worden vervolgd.

De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging onderneemt om de

pertinente motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn

en steun vinden in het administratief dossier, te verklaren of te weerleggen. Het komt aan verzoeker toe

om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te stellen,

waar hij evenwel om onderstaande redenen in gebreke blijft.

Immers, in zoverre verzoeker erop wijst dat zijn verklaringen wel degelijk aannemelijk en geloofwaardig

zijn in de zin van artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet omdat ze in lijn liggen met de realiteit zoals deze

wordt gedocumenteerd in het artikel “Togo unrest a test for West African leaders” van 19 oktober 2017

(verzoekschrift, stuk 3), dient vastgesteld dat deze informatie van louter algemene aard is en geen

betrekking heeft op verzoekers persoon. Bijgevolg volstaat deze informatie niet om aan te tonen dat hij

bij een terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd.

Verzoeker dient de aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aan te tonen en blijft hier in gebreke.

Zo wordt in de bestreden beslissing immers terecht geoordeeld dat uit verzoekers verklaringen blijkt dat

hij niet persoonlijk geviseerd werd door de relschoppers. Dienaangaande wordt in de bestreden

beslissing derhalve terecht opgemerkt als volgt: “U verklaarde dat u op uw werk was en een groep

mensen met stokken en machetes zag, en u toen naar huis rende (gehoorverslag CGVS, p. 6). U

gevraagd of u stap voor stap kan vertellen wat er gebeurde (gehoorverslag CGVS, p. 8), verklaarde u

dat jullie in de werkplaats waren, dat jullie buiten geluid hoorden en mensen zagen die banden

verbrandden en veel geluid maakten, dat sommige relschoppers naar jullie werkplaats kwamen, en

de zaak begonnen te verwoesten. U gevraagd waarom ze dat deden, verklaarde u de reden niet te

kennen, maar dat uw moeder zei dat de eigenaar [van de garage] een lid was van de partij die aan de

macht was.
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U gevraagd of die groep [relschoppers] één van jullie persoonlijk viseerden of dat ze [enkel] de

werkplaats wilden verwoesten (gehoorverslag CGVS, p. 9), verklaarde u dat jullie weg renden en dat u

zag dat ze niemand aanvielen, maar dat u later hoorde dat een supervisor was aangevallen. U gevraagd

wat er met hem gebeurd is, verklaarde u dat u niemand kon vragen wat er met hem gebeurd is, dat u

het niet weet. U gevraagd of u nog eens een confrontatie met die groep [relschoppers] had, waar dan

ook, verklaarde u dat er eens een jongen met een stok achter u aan rende. U gevraagd wat er is

gebeurd, verklaarde u dat jullie dicht bij iemand woonden die de overheid steunde, en dat ze die man en

zijn eigendom aanvielen en dat u uzelf opsloot. U gevraagd of u altijd thuis in uw huis in Sokodé bleef tot

uw vertrek uit Togo (gehoorverslag CGVS, p. 10), verklaarde u dat u daar bleef tot u vertrok.

U gevraagd of de groep [relschoppers] u ooit persoonlijk heeft geviseerd, verklaarde u dat het mogelijk

was dat ze u iets konden aandoen als ze u konden pakken, maar dat ze u niet konden pakken. U

gevraagd waarom ze u niet te pakken konden krijgen, verklaarde u dat u uzelf opsloot in uw huis, dat u

niet buiten ging en geen risico wou nemen. U gezegd dat ze u toch konden vinden als ze u echt wilden

te pakken krijgen, aangezien u gewoon thuis zat, verklaarde u dat het waar was dat ze u konden vinden

toen u thuis was, maar dat u ze de kans niet gaf om u te krijgen, en dat het een algemene rel was

waarvan iedereen slachtoffer kan worden. U gevraagd of ze nooit naar uw huis zelf kwamen,

verklaarde u vaagweg dat, zelfs als ze niet naar uw huis konden komen om u te pakken, dat ze u wel

iets gedaan konden hebben als ze u zouden pakken toen ze naar C. kwamen [een man in uw wijk die

sympathisant was van de regeringspartij]. U nogmaals gevraagd of ze nooit naar uw huis zijn gekomen

(gehoorverslag CGVS, p. 11), verklaarde u dat ze niet specifiek naar uw huis kwamen. U

geconfronteerd met het feit dat u tijdens het interview voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wel zei

dat ze naar uw huis kwamen, verklaarde u dat u toen zei dat ze naar uw huis kwamen. U nogmaals

geconfronteerd met het feit dat u nu zegt dat ze niet specifiek naar uw huis kwamen, verklaarde u dan

plots dat ze wél naar uw huis kwamen en dat u andere mensen uw naam en uw broers naam hoorde

zeggen en dat u niet weet of ze specifiek naar jullie op zoek waren. U geconfronteerd met het feit dat u

eerst zei dat de relschoppers niet naar uw huis kwamen, en daarna wel, zei u dat de relschoppers

rondliepen, dat sommigen naar jullie huis kwamen en dat het toen was dat u uw naam en uw broers

naam hoorde. U ter bevestiging gevraagd of u dan gewoon uw naam hoorde noemen, en er verder niet

gebeurde, verklaarde u dat u uzelf verschool thuis. Het dient opgemerkt te worden dat uw

verklaringen, waarbij u enerzijds zegt dat de relschoppers niet naar uw huis kwamen en

dan weer wel, weinig coherent zijn. U gevraagd of u ooit ging onderduiken op een ander adres dan bij

u thuis, verklaarde u dat u ging naar Sima’o - Aflao voor 2 dagen. U geconfronteerd met het feit dat u

eerder bevestigend had geantwoord toen er gevraagd werd of u thuis bleef tot uw vertrek, verklaarde u

dat u 2 dagen weg ging naar Aflao toen u uw naam hoorde en u dan terug naar uw eigen huis keerde.

Los van het feit dat het weinig coherent is dat u eerst verklaarde de hele tijd thuis te zijn gebleven tot uw

vertrek uit Togo en dan verklaarde 2 dagen naar Aflao te zijn gegaan [wat u overigens ook niet

vermeldde toen u uw hele verhaal vertelde wanneer u gevraagd de problemen die u kende, in vrij relaas

uiteen te zetten], dient opgemerkt te worden dat u praktisch de hele tijd simpelweg thuis bleef in

uw huis. U had verklaard dat die rellen rond midden augustus dit jaar [2017] begonnen (gehoorverslag

CGVS, p. 8) en u verklaarde later dat u Sokodé verliet op 22-10-2017 (gehoorverslag CGVS, p. 13). Uit

uw verklaringen blijkt dat u niet persoonlijk geviseerd werd door de relschoppers; u bleef 2

maanden lang simpelweg thuis zitten. Indien de relschoppers u werkelijk wilden vinden, konden

zij u gewoonweg in uw huis vinden.

U verklaarde dat u na een tijdje uw moeder naar het ziekenhuis bracht (gehoorverslag CGVS, p. 6) en

dat u naar een grensdorp, Aflao, ging onderduiken om na 2 dagen terug te keren. U gevraagd waarom u

besloot terug te keren [van Aflao naar huis] (gehoorverslag CGVS, p. 11), verklaarde u dat de situatie

niet kalm was, maar dat u niemand had om u bij te verbergen, en dat u in het geheim [‘undercover']

terug naar huis ging. U gevraagd wat u bedoelt met 'in het geheim' (gehoorverslag CGVS, p. 12),

verklaarde u dat u nadacht waar u zou passeren, opdat ze u niet zouden zien en ook nadacht over de

tijd, opdat er niet veel mensen zouden lopen. U gevraagd of u enige last had van de relschoppers toen u

uw moeder naar het ziekenhuis bracht (gehoorverslag CGVS, p. 13), verklaarde u dat jullie niet de

normale weg namen naar het ziekenhuis maar een beveiligde weg. U gevraagd wat u bedoelt met

beveiligde weg, verklaarde u dat jullie niet passeerden waar het geluid was. Uw verklaringen wijzen er

opnieuw op dat u niet persoonlijk geviseerd werd door de relschoppers; u kan zich blijkbaar

vrij bewegen naar de grens met Ghana en naar het ziekenhuis. Indien de relschoppers u werkelijk

persoonlijk viseerden of schaduwden, is het opnieuw geenszins aannemelijk dat u zich zomaar vrij kan

verplaatsen, zelfs indien u rekening houdt met de weg en het tijdstip van de verplaatsing.” Dit motief

door de verzoekende partij op geen enkel wijze weerlegd blijft derhalve gehandhaafd en wordt door de

Raad beschouwd als zijnde hier hernomen.
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Daarnaast dient te worden opgemerkt dat internationale bescherming slechts kan worden ingeroepen bij

gebrek aan nationale bescherming. Dit vloeit, in tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt in onderhavig

verzoekschrift, wel degelijk voort uit artikel 1, A, (2) van het Vluchtelingenverdrag, waarnaar wordt

verwezen in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet en luidens hetwelk vereist is dat de asielzoeker de

bescherming van zijn land niet kan, of uit hoofde van de vrees voor vervolging op grond van de in

datzelfde artikel bepaalde criteria niet wil inroepen. Een asielzoeker moet alle mogelijkheden tot

bescherming uitputten of aannemelijk maken waarom hij geen enkel beroep deed op de nationale

autoriteiten. Waar verzoeker ter verklaring van het feit dat hij nooit een poging deed om beroep te doen

op de in Togo aanwezige bescherming, stelt dat het gelet op de huidige situatie in Togo niet

vanzelfsprekend is dat hij eerst bescherming zou zoeken bij de nationale politie en dat hulp inroepen

van de overheid zelfs zou neerkomen op het feit dat hij de overheden vertrouwt en aanvaardt, hetgeen

hem in het kamp van de overheid plaatst en dus tegenover de oppositie, dient opgemerkt dat hij zich

bedient van loutere blote beweringen, waarmee hij er niet in slaagt de pertinente motieven van de

bestreden beslissing in een ander daglicht te plaatsen. Verzoeker brengt met de argumentatie in

onderhavig verzoekschrift aldus geen valabele argumenten aan die erop zouden kunnen wijzen dat hij

zich niet kan beroepen op de bescherming van de in Togo aanwezige autoriteiten overeenkomstig

artikel 48/5, § 2 van de Vreemdelingenwet.

Waar verzoeker in onderhavig verzoekschrift nog stelt dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen uit het oog verliest dat hij van de Ewe etnie is, dat de etnieën en talen in

Afrika niet de Europese logica van staatsgrenzen volgen, dat het kerngebied van de Ewe ten zuiden van

Togo ligt en in Ghana ten oosten van de Volta is gesitueerd en dat Aflao in Ghana ter hoogte van Lomé

op de weg naar Accra ligt waar de Volta gemakkelijker kan worden overschreden en het derhalve het

meest vanzelfsprekend was om in Aflao te verblijven, slaagt hij er andermaal niet in de Raad te

overtuigen. Daargelaten de vaststelling dat verzoeker incoherente verklaringen aflegt omtrent het feit dat

hij al dan niet de hele tijd thuis is gebleven tot zijn vertrek uit Togo, dan wel twee dagen naar Aflao zou

zijn gegaan (administratief dossier, stuk 5, p. 6-7 en 13-14 versus p. 11), dient opgemerkt dat het niet

aannemelijk is dat verzoeker de ganse weg naar Aflao zou hebben afgelegd om onder te duiken. Zowel

uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier, als uit de door verzoeker bijgebrachte

kaarten (verzoekschrift, stuk 4) blijkt immers dat Sokodé veel dichter bij de grens Togo-Ghana kan

worden teruggevonden dan Aflao. Bovendien blijkt uit de thans bijgebrachte ‘Taalkaart Ewe’

(verzoekschrift, stuk 5) dat het taalgebied van Ewe zich ruim landinwaarts uitstrekt in Togo en zich

allerminst beperkt tot Aflao of de regio aldaar. Dat verzoeker desalniettemin de ruime afstand Sokodé-

Aflao afstand zou afleggen om twee dagen onder te duiken, stemt dan ook niet overeen met de door

hem voorgehouden vrees voor vervolging en duidt erop dat hij zich vrij naar de grens met Ghana kon

bewegen. Dit klemt des te meer daar verzoeker verklaart dat zijn zus in een buurdorp van Sokodé

woonde en dat hij een oom had in Apatamé die hij regelmatig bezocht (administratief dossier, stuk 5, p.

3). Voorts kan met de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen worden vastgesteld

dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegt omtrent zijn woonplaats: “Bovendien is het opmerkelijk

dat u tijdens uw interview voor de DVZ nergens vermeld heeft dat u in Sokodé woonde (zie ‘Verklaring

DVZ’, punt 10, adres). U gevraagd waarom u dit niet vermeld heeft (gehoorverslag CGVS, p. 4),

verklaarde u dat men niet specifiek gevraagd heeft waar u woonde in Togo; uw verklaring is echter

uiterst bevreemdend gezien er wel degelijk twee plaatsnamen staan ingevuld bij adres [Apatame en

Okpaware], er dus wel degelijk naar enig adres moet zijn gevraagd en er helemaal niets staat vermeld

omtrent uw beweerde woonplaats te Sokodé.”

Voor het overige komt verzoeker in wezen niet verder dan het louter herhalen van en volharden in zijn

ongeloofwaardig bevonden asielmotieven, het uiten van blote beweringen, het poneren van een

gegronde vrees voor vervolging en het bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekking door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, hetgeen bezwaarlijk een dienstig verweer

kan worden geacht en waarmee verzoeker dan ook niet vermag de motieven van de bestreden

beslissing te ontkrachten, noch een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken.

De door verzoeker bijgebrachte documenten zijn niet van dien aard dat ze de appreciatie van zijn

asielaanvraag in positieve zin kunnen ombuigen. Wat betreft de door verzoeker bijgebrachte kaarten

van Togo en Ghana en de Taalkaart van Ewe dient te worden opgemerkt dat zij geen bewijs vormen

van de door hem beweerde vrees voor vervolging. Zoals hoger reeds werd vastgesteld kunnen zij

evenmin een verklaring bijbrengen voor de vaststelling dat het niet geloofwaardig is dat verzoeker zich

voor twee dagen in Aflao zou hebben verscholen, noch vermogen zij de in de bestreden beslissing

vastgestelde incoherenties en tegenstrijdigheden in zijn verklaringen te verschonen of te vergoelijken.
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Aangaande het artikel “Togo unrest a test for West African leaders” van 19 oktober 2017 (verzoekschrift,

stuk 3) kan dienstig worden verwezen naar hetgeen hoger reeds werd vastgesteld.

2.3.2.5. De Raad stelt vast dat de vaststellingen in de bestreden beslissing correct zijn, steun vinden in

het administratief dossier en betrekking hebben op de kern van verzoekers asielrelaas. Aangezien in de

bestreden beslissing ernstige gebreken in de verklaringen van de verzoekende partij worden

aangehaald en geen van de motieven overtuigend wordt weerlegd zoals blijkt uit wat voorafgaat,

schragen de gezamenlijke motieven de bestreden beslissing. Immers, de bewijslast rust in beginsel op

de verzoekende partij die in de mate van het mogelijke bewijzen moet aanbrengen van de feiten die zij

aanhaalt en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te

geven. Het is vervolgens de taak van de persoon die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling

moet onderzoeken om de waarde van de bewijselementen en de geloofwaardigheid van de verklaringen

van betrokkene te beoordelen. De verklaringen van de verzoekende partij kunnen een voldoende bewijs

zijn van haar hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, plausibel en oprecht zijn.

Deze verklaringen moeten coherent zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten. (UNHCR, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, september 1979,

196-205). De verzoekende partij dient door een coherent relaas en kennis van voor haar relaas

relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. 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). De ongeloofwaardigheid van een

asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en

ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als voldaan

is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet, quod non in casu. Twijfels

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

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

bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen. Zoals uitvoerig wordt uiteengezet in de bestreden beslissing en

zoals blijkt uit wat voorafgaat is het asielrelaas van verzoeker niet geloofwaardig zodat er geen reden is

om het te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld door

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, waarnaar wordt verwezen in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Vermits aan het asielrelaas en de door verzoeker voorgehouden vervolgingsfeiten

geen geloof kan worden gehecht, kan hij zich evenmin dienstig beroepen op artikel 48/7 van de

Vreemdelingenwet.

2.3.3. Subsidiaire beschermingsstatus

2.3.3.1. Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoeker, waarop hij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoeker dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan

de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade

zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. In de mate dat verzoeker aanvoert

dat de artikelen 2 en 3 van het EVRM en de artikelen 2 en 4 van het Handvest worden geschonden,

dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal beperkt is tot het

onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.3.3.2. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

De Raad ontwaart noch in het administratief dossier, noch in het verzoekschrift of het aan het

verzoekschrift gevoegde artikel “Togo unrest a test for West African leaders” van M. Hounkpe van 19

oktober 2017 (verzoekschrift, stuk 3) andere elementen waaruit zou moeten blijken dat verzoeker in

aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Uit niets blijkt immers dat er in Togo actueel sprake is van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict zodat er ten aanzien van verzoeker geen zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in de

zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.
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Verzoeker toont met onderhavig verzoekschrift niet aan dat er in zijn land van herkomst een situatie

heerst van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een

ernstige bedreiging van zijn leven of zijn persoon impliceert.

2.3.3.3. Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.4. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat verzoeker in het gesloten centrum door een medewerker van het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij

de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij

nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles

in aanwezigheid van een tolk die het Twi machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft

gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het

voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-

generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.5. In zoverre verzoeker meent dat artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de

Europese Unie (hierna: Handvest) geschonden is, dient gewezen op wat volgt.

Het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest dat het recht op behoorlijk bestuur

waarborgt, verzekert het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem

nadelige individuele maatregel wordt genomen. De Raad wijst erop dat volgens vaste rechtspraak van

het Hof van Justitie het hoorrecht een algemeen beginsel van Unierecht vormt (HvJ 22 november 2012,

C-277/11, M.M., ro. 81-82). Het hoorrecht maakt tevens deel uit van de grondrechten die bestanddeel

zijn van de rechtsorde van de Unie en die verankerd zijn in het Handvest.

Dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van de Unie te worden erkend, maar aangezien het

een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de overheidsinstanties van alle lidstaten

wanneer zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen, zelfs al schrijft de

toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet voor (Zie artikel 51 van het Handvest en

de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14 december 2007, afl. 303). Zie ook HvJ

18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 86).

Het hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof heeft steeds gewezen op het belang van het

recht om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie. Vaste

rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van toepassing is in iedere procedure die tot een

bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de belangen van de betrokken persoon ongunstig kan

beïnvloeden. (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 85 en de daar aangehaalde rechtspraak).

Of er sprake is van een schending van het hoorrecht, moet worden beoordeeld aan de hand van de

specifieke omstandigheden van elk geval, met name de aard van de betrokken handeling, de context

van de vaststelling ervan en de rechtsregels die de betrokken materie beheersen. (HvJ 10 september

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 34).

Luidens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie leidt een schending van de rechten van de

verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring

van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit, wanneer deze procedure zonder

deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU,

M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C-301/87,

Jurispr. blz. I-307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C-288/96, Jurispr. blz. I-8237,

punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P,

Jurispr. blz. I-9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, punt 80).

Hieruit volgt dat niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een

administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake de uitsluiting van de subsidiaire

beschermingsstatus, een schending van het hoorrecht oplevert.
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Voorts is niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de

onrechtmatigheid van het genomen besluit, in casu de beslissing houdende weigering van de

vluchtelingenstatus en uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus, leidt (HvJ 10 september 2013,

C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39).

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad in casu aan de hand van de

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat verzoeker in casu specifieke omstandigheden had

kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek de besluitvorming inzake de subsidiaire

beschermingsstatus hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a.,

ro. 40).

Verzoeker brengt in voorliggend verzoekschrift geen valabele elementen bij die hij dan wel zou hebben

aangevoerd binnen het kader van het hoorrecht die zouden hebben kunnen leiden tot een andere afloop

van de administratieve procedure.

2.3.6. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.7. In zoverre verzoeker vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen en het dossier terug te

sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wijst de Raad erop dat

hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont

niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad

niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de

Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot

vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

Het enig middel is ongegrond.
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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 vier januari tweeduizend achttien door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT A. VAN ISACKER


