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nr. 61 200 van 10 mei 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oegandese nationaliteit te zijn, op 21 februari 2011

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

staatlozen van 26 januari 2011.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 4 april 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 april 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. HENDRICKX loco advocaat R.

VAN DE SIJPE en van attaché K. ALLYNS, 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 verklaart een Oegandees staatsburger van Mukiga origine te zijn afkomstig van Kampala. Uw

vader overleed in 1984 en uw moeder woont in het dorp Kanywero, Kabale. Op jonge leeftijd verhuisde

u naar Entebbe. In 1997-98 ging u naar Makerere Kifum om er te werken. U woonde er alleen. U

leerde autorijden en reed rond met de auto van de militairen die in de barakken van Makerere

verbleven. U hielp hen hout en water halen. U vertelde (Kw.) dat u geen werk had en hij vertelde u over

het bedrijf Askar Security Service. Hij vertelde dat het bedrijf u zou sponsoren om naar school te gaan,

maar dat men in ruil voor hen moet werken. U ging naar het kantoor van Askar Security Service en u zei

dat u gestuurd was door (Kw.). U vroeg werk. U keerde de volgende dag terug met paspoortfoto’s en

geld voor de registratie. Na een week ging u naar het kantoor voor een briefing. Er werd u gezegd dat



RvV X - Pagina 2

ze werk hadden in Dubai in autobedrijven en dat u een training moest volgen voor vertrek. U volgde

een maand militaire training en u kreeg een certificaat. Hierna diende u zich klaar te houden voor

vertrek. Uw papieren werden geregeld en u moest betalen voor uw paspoort. In juni 2006 vertrok u naar

Bagdad, Irak. U werkte er voor Special Operation Consulting, Fodt Explosive Ordinance Disposal

Technology. Tijdens uw werk in Irak vroegen uw supervisor en collega’s of u een militair was en hoe u

aan het certificaat van Uganda People’s Defense Forces kwam. U antwoordde dat u geen militair was

en dat het bedrijf de documenten voor u in orde had gemaakt. Een man die werkte op de Al Assad

Airbase, (J.A.), verdacht u ervan om te praten met de Zuid-Afrikaanse veiligheidsagenten. Hij is familie

van (K.K.), de baas van Askar Security Service. (K.K.)’s zus is de vrouw van (S.S.), de broer van de

Oegandese president. Er ontstond een conflict. U mocht niet met machinegeweren werken, zonder dat

er u een reden werd gegeven. Enkele collega’s werden naar huis gestuurd omdat ze geen discipline

hadden. Ze aanvaardden hun fouten niet en duidden u aan als degene die achter hun vertrek zat. (K.)

vertelde op een meeting dat u de kosten moest betalen. U vernam dit via andere collega’s en u belde

haar zelf op, maar ze legde de telefoon neer. Later pleegde (J.) zelfmoord en er werd gevraagd voor

hem te gaan bidden. U antwoordde dat volgens uw religie er niet wordt gebeden voor mensen die

zelfmoord plegen. De ouders van (J.) beschuldigen (K.K.) van de dood van hun kind. Ze zei hen dat ze

weet wat er is gebeurd en dat ze zal afrekenen met wie er achter zit. Daarna kwamen er nieuwe

collega’s bij en u hoorde hen praten over u. De baas van Askar Security Service had de nieuwe

collega’s gezegd dat u in Irak zou sterven. U vertelde dit aan uw supervisor en dat u een manier wilde

vinden om de plaats te verlaten. U keerde in juni 2009 terug naar Oeganda. U vernam van oude

collega’s dat (K.) u zoekt. (K.K.) beschuldigt u er ook van dat u bekend had gemaakt dat u geen soldaat

was.

Na uw terugkeer in Oeganda ontmoette u een man (M.). U zei dat u elk werk zou aannemen en u reed

mee met chauffeurs die goederen brachten naar Mbarara en Masaka. U was gewend aan die wegen en

hielp de chauffeurs de richting aan te wijzen. Op een keer werd u nabij Natete gestopt door militairen.

Ze zeiden dat jullie illegale dingen deden. U vroeg welke illegale dingen en een van de soldaten zei u te

zwijgen. Hij zei in codetaal tegen de anderen: “alpha sierra kilo alpha romeo” en vroeg of de baas van

deze code wist. Een andere soldaat antwoordde dat de baas nog van niets wist. Een geblindeerde auto

kwam en u werd vastgebonden en geblinddoekt. Toen u de code hoorde, dacht u dat (K.) erachter zat.

U werd meegenomen en na lange tijd in een andere auto gezet. U werd naar een verlaten huis

gebracht, waar u ongeveer drie dagen verbleef. U hoorde ’s nachts een stem die u riep. U ging naar

buiten en de persoon begon te praten. Hij vroeg hoe u (M.) kende en ze vroegen of u bij

de reservetroepen zat. Ze zeiden dat uw naam erbij stond en dat u ‘discharged’ was. U ontkende,

waarop ze antwoordden dat u in de problemen zat. Er werd u gezegd dat u tijd verloor met vragen te

stellen. Op de derde dag kwam een andere man, een officier, en hij vroeg u waarom u ervan hield om

uw leven te riskeren. U vroeg hem wat hij bedoelde. Hij reageerde met de vraag wat u bij zich had en of

u wilde wachten op uw portefeuille of wilde kiezen voor uw leven. U werd in een auto gezet. Er zaten

twee mannen in de auto en een chauffeur. De officier stapte ook in. Er werd niet gesproken. U werd

naar een huis gebracht, waar ook twee blanke vrouwen waren. U zag er (M.) en het leek dat hij bevriend

was met de officier. (M.) kwam bij u en zei dat alles in orde zou komen, maar dat u niet buiten mocht

gaan. Twee vrienden van (M.), (J.P.) en (S.), kwamen. Uw reis werd georganiseerd door (M.), (J.P.) en

(S.). U hebt Oeganda per vliegtuig verlaten op 11 oktober 2009. U hebt op 12 oktober 2009 in België

asiel gevraagd.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees voor

vervolging’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op het

lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet

aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten uit vrees voor (K.K.), de baas van Askar Security

Services, het bedrijf waarvoor u werkte, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het

Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Er dient te worden opgemerkt dat de door u aangehaalde feiten van private en gemeenrechtelijke

aard zijn en niet onder de criteria van de Vluchtelingenconventie van Genève vallen. U verklaart

(K.K.) te vrezen, omdat ze u weg wil en u de prijs zal betalen voor haar verlies (zie gehoor CGVS, p.6 en

p.10). Uw verklaringen bevatten geen elementen die erop wijzen dat u omwille van één van de criteria

van de Vluchtelingenconventie van Genève zou worden vervolgd.

Bovendien haalt u onvoldoende elementen aan die wijzen op een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Er dient immers
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te worden opgemerkt dat uw verklaringen geen objectieve noch concrete aanwijzingen bevatten dat

u daadwerkelijk gezocht wordt door (K.K.). U zou enkel via derden vernomen hebben dat zij u kwijt

wilde. Zij zou aan nieuwe rekruten hebben gezegd dat u in Irak zou sterven (zie gehoor CGVS, p.5).

Ongehoorzame en niet gedisciplineerde rekruten werden teruggestuurd en ze duidden u aan

als verantwoordelijke voor hun terugkeer en (K.K.) zou tijdens een meeting gezegd hebben dat u de

kosten daarvoor diende te betalen (zie gehoor CGVS, p.7). Uw verklaringen bevatten echter

geen concrete incidenten of een persoonlijk conflict met die vrouw. U verklaart immers uitdrukkelijk

dat er afstand was, dat zij in Uganda zat en u in Irak. U voegt toe dat ze niet afwist van uw terugkeer

naar Uganda en niet wist dat u terug was in het land (zie gehoor CGVS, p.7). U verklaart ook dat u

geen contact met haar had na uw terugkeer in Uganda (zie gehoor CGVS, p.8). U stelt later tijdens

hetzelfde gehoor op het Commissariaat-generaal dat u door militairen werd gestopt nabij Natete en dat

het codewoord ‘alpha sierra kilo alpha romeo (askar)’ werd gezegd en dat u hierdoor dacht dat

(K.) erachter zat (zie gehoor CGVS, p.8), maar opnieuw bevatten uw verklaringen geen objectieve,

concrete aanwijzingen dat zij de opdrachtgever zou zijn geweest. U baseert uw beweerde vrees voor

(K.K.) bijgevolg enkel op verklaringen van derden maar niets concreets in uw verklaringen toont dit ook

werkelijk aan. Immers, u verklaarde contact met haar opgenomen te hebben maar wanneer ze uw naam

hoorde zou de vrouw de telefoon neergelegd hebben (zie gehoor CGVS, p.7). Het is niet aannemelijk

dat deze vrouw aan verschillende derden wel zou zeggen dat ze een probleem had met u, maar

hierover niets aan u zelf zou zeggen op zo'n moment. Bovendien baseert u zich bij uw vermeende

arrestatie en daaropvolgende opsluiting door soldaten in Uganda opnieuw enkel op veronderstellingen

en speculaties en onduidelijke verklaringen van derden om te concluderen dat (K.K.) hierachter zat.

Tijdens uw beweerde opsluiting werd u blijkbaar ook niets gezegd over de reden ervan door de mensen

die u opsloten. U maakt gewag van een onbekende stem die u kwam inlichten over het feit dat u in de

problemen zat (zie gehoor CGVS, p.8) maar ook hier blijft u vaag en verduidelijkt u niet wie u dan kwam

waarschuwen zonder enige verdere informatie te geven.

U zou vervolgens naar (M.) gebracht zijn, maar ook hierover kan u merkwaardig genoeg zeer weinig

informatie of uitleg geven. U weet zelfs niet wat er met de chauffeur gebeurd is met wie u samen was

gearresteerd (zie gehoor CGVS, p. 9). Het is niet aannemelijk dat u tijdens de periode dat u bij (M.) was

niet meer zou zijn te weten gekomen over wat er gebeurd was of welk gevaar u zou lopen of met wie u

problemen zou krijgen. Uw verklaring dat u geen vragen stelde omdat (M.) u zei u niet druk te maken

(zie gehoor CGVS, p.9) is totaal onaannemelijk in een dergelijke situatie. Uw gelatenheid op dat

moment tast trouwens de ernst van uw vrees grondig aan.

Verder blijkt uit uw verklaringen dat u geen poging hebt ondernomen om uw zaak ergens te melden

of bescherming te zoeken in Oeganda. U verklaart dat u informatie kreeg van een sergeant (Si.) dat

uw naam werd genoemd in een bijeenkomst (zie gehoor CGVS, p.7) en een officier u hielp te vluchten

uit het verlaten huis (zie gehoor CGVS, p.8), waardoor verwacht kan worden dat u wel enige steun

zou krijgen bij een klacht tegen (K.K.) of een vraag tot bescherming. Er blijkt bovendien uit de

beschikbare informatie op het Commissariaat-generaal dat er reeds een rechtszaak werd

aangespannen tegen het bedrijf Askar Security Service door werknemers die niet correct werden

betaald bij hun diensten in Irak (zie informatie administratieve dossier). Hieruit kan worden afgeleid dat

het voor u niet onmogelijk was om bescherming te zoeken tegen de bedreigingen van (K.K.) en dat ze

niet onaantastbaar is in Oeganda. Aldus hebt u de beschermingsmogelijkheden in uw land van

herkomst niet uitgeput. Nochtans mag van een kandidaat vluchteling verwacht worden dat hij eerst alle

mogelijkheden en alternatieven in zijn land van herkomst zou nagaan en overwegen, alvorens hij

internationale bescherming vraagt.

Overigens dient te worden opgemerkt dat u in de vragenlijst van het Commissariaat-generaal

ingevuld op de Dienst Vreemdelingenzaken dd.23.10.2009 (zie administratieve dossier) nergens

melding maakte van uw professionele activiteiten als veiligheidsagent in Irak en uw problemen met

(K.K.), de baas van het veiligheidsbedrijf Askar Security Service. Wanneer gevraagd werd naar uw

beroep antwoordde u zelfs louter ‘privé-chauffeur’ (zie p.2 van de vragenlijst) en wanneer gevraagd

werd naar de feiten die wijzen op uw vrees of risico bij terugkeer, antwoordde u dat u schrik heeft voor

(M.) en vermeldde u uw verblijf van drie dagen in een verlaten huis (zie p.3 van de vragenlijst). Het

is bevreemdend dat u de essentie van uw asielrelaas niet vermeldde. Na confrontatie met

deze incoherentie antwoordde u dat u het probeerde uit te leggen, maar dat de dossierbehandelaar zei

dat u het niet moest vertellen (zie gehoor CGVS, p.11), wat weinig overtuigend overkomt.

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees voor

vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten of dat u bij een
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eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zou lopen.

De door u neergelegde documenten wijzigen hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet. Het certificate

of appreciation van United States Marine Corps, getekend door (Z.C.P.), dd.8.6.2008, het certificate of

recognition van Al Asad Air Base, getekend door (D.D.) en (Da.A.), dd.26.6.2009, het certificate of

service Uganda People Defense Forces, n°0000066, ingeschreven op 8.7.1998, ontslaan op 11.7.2003

en de foto’s betreffen uw professionele activiteiten als veiligheidsagent in Irak, maar zeggen niets over

eventuele problemen die u daarmee zou gehad hebben.

U legt ten slotte vage verklaringen af over uw reisweg. U verklaart dat (M.) alles regelde, maar u

blijkt niet te weten met welke documenten u reisde (zie gehoor CGVS, p.5 en p.6). U volgde (M.) en

twee blanke mannen, maar u blijkt niet te weten waarom ze naar België kwamen (zie gehoor CGVS,

p.6). Gezien de grote indruk die een vlucht uit het land van herkomst nalaat op een vluchteling, kan

immers verwacht worden dat u een doorleefde en uitgebreidere beschrijving zou kunnen geven van uw

reisweg.

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

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van “de algemene rechtsbeginselen der

zorgvuldigheid (onder meer het redelijkheidsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel)” en de materiële

motiveringsplicht.

In een eerste onderdeel stelt hij dat het loutere feit dat hij enkel via derden vernam dat K.K. hem kwijt wil

geen reden is om het relaas af te wijzen. Niettegenstaande er geen concrete persoonlijke incidenten

waren met K.K. is verzoeker er toch van overtuigd dat hetgeen hem overkwam het gevolg was van zijn

problemen bij Askar Security Services. Zelfs bij afwezigheid van sluitende materiële bewijsstukken van

de concrete gebeurtenissen is er geen reden om aan zijn relaas te twijfelen. Verzoeker geeft een

uiteenzetting omtrent de bewijslast en het voordeel van de twijfel. Hij heeft zijn relaas zo volledig en

coherent mogelijk verteld. Het is niet aangetoond dat zijn verhaal onmogelijk is zodat hij het voordeel

van de twijfel moet genieten, temeer nu aan zijn werkzaamheden voor Askar Security Services met K.K.

aan het hoofd niet kan worden getwijfeld. Verzoeker verwijst naar het internetartikel “Update on

Ugandan guards being exploited in Iraq” en stelt dat K.K. veel invloed heeft in Oeganda.

In een tweede onderdeel betoogt hij dat hij niet weet wat er gebeurde met de chauffeur die samen met

hem werd opgepakt omdat zij van meet af aan werden gescheiden en snel duidelijk was dat ze enkel

verzoeker viseerden. Ook dat verzoeker geen vragen kon stellen aan M. is niet bevreemdend. Van

gelatenheid was geen sprake doch wel van oprechte angst voor hetgeen hem overkwam. Van verzoeker

kan niet worden verwacht dat hij kan antwoorden op de vragen van verweerder.

Verzoeker benadrukt dat K.K. de schoonzus is van generaal S.S., de broer van de president van

Oeganda. Haar invloed mag niet worden onderschat. Ter staving verwijst verzoeker opnieuw naar het

hoger vermelde internetartikel. De verwijzing van verweerder naar een rechtszaak tegen het bedrijf

Askar Security Services bewijst niet het tegendeel. De informatie in het dossier maakt slechts melding

van een mogelijk opgestarte rechtszaak doch hieruit blijkt niet dat deze zaak daadwerkelijk aanhangig

werd gemaakt of wat de uitkomst van de zaak was. Volgens verzoeker zal het bedrijf, gelet op de

invloed van K.K., niet veroordeeld zijn geweest. Het is dan ook duidelijk dat men van hem niet mag

verwachten dat hij bescherming zoekt bij de autoriteiten in zijn land.

Verzoeker heeft bij het invullen van de vragenlijst louter over de laatste dagen voor zijn vertrek naar

België verteld. Het overige zou hij volgens de interviewer tijdens het interview bij het Commissariaat-

generaal (CGVS) kunnen vertellen. Het relaas mag niet louter om deze reden worden afgewezen.

2.1.2. Verzoeker beroept zich in een tweede middel op de schending van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet en “de algemene rechtsbeginselen der zorgvuldigheid (onder meer het

redelijkheidsbeginsel)”.
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De elementen die hij naar voor bracht moeten worden begrepen in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet. Er is duidelijk sprake van een risico op onmenselijke behandeling in hoofde van

verzoeker. Hij zal in Oeganda worden geconfronteerd met dezelfde problemen als voorheen.

2.2.1. Verzoekers eerste en tweede middel worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid, samen

behandeld.

2.2.2. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing 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.

De Raad dient een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom

verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet. Hij

dient niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

Ingevolge artikel 49/3 wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het

kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel

48/4.

2.2.3. Verzoeker dient om de vluchtelingenstatus toegekend te krijgen overeenkomstig artikel 48/3 van

de vreemdelingenwet aan te tonen dat hij wordt vervolgd omwille van één van de in artikel 1, A, (2) van

het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 vermelde gronden, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit,

het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. In casu stelt de commissaris-

generaal terecht vast dat verzoekers verklaringen geen elementen bevatten die erop wijzen dat hij

omwille van één van de voornoemde criteria zou worden vervolgd. De door hem aangehaalde feiten zijn

van private en gemeenrechtelijke aard en vertonen geen nexus met één van de in artikel 1, A, (2) van

het Verdrag van Genève aangehaalde gronden van vervolging zoals deze zijn omschreven in artikel

48/3, § 4 van de vreemdelingenwet. Verzoeker voert dienaangaande evenmin enig verweer of

argumentatie in het voorliggend verzoekschrift. Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat hij een

gegronde vrees voor vervolging koestert in de zin van voornoemd artikel, zoals bepaald in artikel 48/3

van de vreemdelingenwet.

2.2.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling

kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel,

geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

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

bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS

19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas

ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet gaan om

die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Blijkens verzoekers verklaringen bij het CGVS, zoals samengevat in het niet-betwiste feitenrelaas in de

bestreden beslissing, zou de oorzaak van zijn problemen zijn gelegen in zijn werkzaamheden als

veiligheidsagent in Irak voor het bedrijf Askar Security Services en zou het de baas van dit bedrijf, K.K.,

zijn die hem in negatief daglicht stelt. De geloofwaardigheid van deze verklaringen wordt echter op

fundamentele wijze ondermijnd doordat verzoeker in de vragenlijst nergens enige melding maakte van

zijn professionele activiteiten als veiligheidsagent in Irak of voor Askar Security Services, noch van enig

probleem met K.K. of van het feit dat hij deze persoon zou vrezen (administratief dossier, stuk 8). Hij

stelde aldaar slechts dat hij schrik had voor M., één de van de mannen die hem naar België bracht, en

maakte slechts melding van zijn verblijf van drie dagen in een verlaten huis doch verbond deze
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problemen nergens aan zijn werk voor Askar Security Services en de baas van dit bedrijf (ibid., p.3).

Hiermee geconfronteerd bij het CGVS, ontkende verzoeker herhaaldelijk te hebben gezegd dat hij schrik

had voor M. Dat hij nergens melding maakte van K.K. verklaarde hij door te beweren: “Ik probeerde het

uit te leggen, maar ze zei dat ik het niet moest vertellen” (administratief dossier, stuk 4, p.10-11). In het

verzoekschrift herhaalt hij dat de interviewer bij het invullen van de vragenlijst zou hebben gezegd dat hij

alles bij het CGVS kon vertellen. Deze verklaringen kunnen echter niet overtuigen. Nergens uit de

vragenlijst blijkt dat men verzoeker zou hebben verhinderd verklaringen af te leggen. Integendeel, hij

werd er uitdrukkelijk op gewezen dat hij, weze het in het kort, nauwkeurig moest weergeven waarom hij

bij zijn terugkeer problemen vreest of riskeert en dat hij de voornaamste elementen of feiten moest

weergeven (administratief dossier, stuk 8, p.1). Verweerder stipt in dit kader met recht aan dat van

verzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming vraag van de

Belgische autoriteiten, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn

asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe

aanleiding vormen voor zijn vlucht. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit van

bij het eerste interview, daar op hem de verplichting rust zijn volledige medewerking te verlenen aan de

asielprocedure. Ondanks dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van

alle elementen of feiten te geven, kon van verzoeker, indien zijn werk voor Askar Security Services in

Irak daadwerkelijk aan de grondslag lag van zijn problemen en indien hij daadwerkelijk door de baas

van dit bedrijf, K.K., werd geviseerd, redelijkerwijze worden verwacht dat hij van deze essentiële feiten

minstens melding zou maken. Deze feiten raken immers de kern van zijn relaas en zouden de reden

hebben gevormd voor zijn vlucht. Voormelde vaststelling ondermijnt verzoekers geloofwaardigheid.

Verzoeker heeft niet alleen nagelaten melding te maken in de vragenlijst doch heeft tevens, zoals de

commissaris-generaal met recht motiveert, onvoldoende concrete en objectieve elementen aangehaald

op grond waarvan zou kunnen worden besloten dat hij daadwerkelijk wordt geviseerd door de baas van

Askar Security Services. Verzoeker onderneemt niet de minste poging om de terechte motivering

dienaangaande te weerleggen doch beperkt zich tot de loutere bewering: “Niettegenstaande er geen

concrete persoonlijke incidenten zijn geweest met (K.K.), is verzoeker er van overtuigd dat de

gebeurtenissen die hem zijn overkomen, weldegelijk het gevolg zijn van zijn problemen bij Askar

Security Service”. Waar hij aanvoert dat niet is aangetoond dat zijn verhaal onmogelijk is dient te worden

opgemerkt dat hij in wezen een omkering van de bewijslast betracht. In tegenstelling met wat hij lijkt te

suggereren moet de commissaris-generaal niet bewijzen dat de voorgehouden feiten onwaar of niet

mogelijk zijn. De bewijslast rust in de eerste plaats op de asielzoeker en de commissaris-generaal

neemt zijn beslissing op grond van de feitelijke elementen die hem door de asielzoeker worden

aangereikt. Het louter aanhalen van een risico op ernstige schade is niet afdoende om te besluiten dat

dit risico reëel is. Dit risico dient immers ook steeds getoetst te worden aan enkele objectieve

vaststellingen en verzoeker dient in dit verband het risico in concreto aannemelijk te maken. De

commissaris-generaal is in dit verband op grond van de concrete vaststellingen zoals aangehaald in de

bestreden beslissing terecht tot de conclusie gekomen dat de verklaringen van verzoeker onvoldoende

objectieve of concrete aanwijzingen bevatten dat hij zou worden geviseerd door K.K. of dat hetgeen

hem zou zijn overkomen het gevolg zijn van zijn problemen bij Askar Security Services.

Voorts legde verzoeker incoherente verklaringen af omtrent het incident dat de aanleiding zou hebben

gevormd voor zijn vlucht. In de vragenlijst gaf hij aan dat hij en de chauffeur die hij vergezelde werden

tegengehouden en gearresteerd door verscheidene personen en preciseerde hij dat één ervan was

gekleed als agent en dat de andere in burger waren (ibid., p.3), terwijl hij bij het CGVS eenduidig

verklaarde dat zij werden tegengehouden door militairen en in dit kader voortdurend sprak over “de

soldaten” (administratief dossier, stuk 4, p.8). Voorts verklaarde hij in de vragenlijst omtrent het

gebeurde nadat hij en de chauffeur werden gearresteerd: “We werden gearresteerd. Ze brachten ons

naar een verlaten huis (…)” (administratief dossier, stuk 8, p.3). Bij het CGVS ontkende verzoeker

echter dat de chauffeur ook werd meegenomen en ook in het verzoekschrift beweert hij dat hij en de

chauffeur van meet af aan van elkaar werden gescheiden (rechtsplegingdossier, stuk 1, p.4).

Bovendien kan geen geloof worden gehecht aan verzoekers beweerde reisweg per vliegtuig naar

België. Verzoeker brengt ter staving van deze reisweg vooreerst niet het minste begin van bewijs bij.

Daarenboven legde hij hieromtrent manifest ongeloofwaardige verklaringen af. Zo stelde hij enerzijds

zelf niets te hebben betaald voor zijn reis doch kon hij anderzijds niet verklaren waarom M. zijn reis

gratis zou hebben geregeld. Evenmin kon hij preciseren hoeveel zijn reis zou hebben gekost. Verzoeker
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kon bovendien niet aangeven of en welke documenten voor zijn reis zouden zijn gebruikt, noch op welke

wijze M. zijn reis zou hebben geregeld. Voorts kon hij noch van M., noch van de andere twee mannen

die samen met hem naar België zouden zijn gereisd de volledige naam geven en wist hij niet vanwaar

deze laatste twee mannen afkomstig waren. Evenmin wist hij waarom de drie mannen naar België

reisden. Daarenboven stelde hij niet te weten met welke vliegtuigmaatschappij hij zou hebben gereisd

(administratief dossier, stuk 4, p.5-6; stuk 9, nr. 33-34).

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker, de overige elementen in het

dossier mede in acht genomen, niet aantoont dat in zijn hoofde 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, § 2 van de vreemdelingenwet. Kritiek op de overige, overtollige

motieven aan de grondslag van de bestreden beslissing kan derhalve op zich niet leiden tot een

hervorming van deze beslissing.

2.2.5. Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding

bestaat tussen de motieven en de inhoud van de beslissing. Aangezien de bestreden beslissing blijkens

het voorgaande geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd,

kan de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel niet worden volgehouden.

2.2.6. Verzoeker preciseert in het geheel niet op welke wijze het zorgvuldigheidsbeginsel in casu zou

zijn geschonden. Dit beginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op zijn beslissing op een

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden

beslissing blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het

administratief dossier, meer bepaald het verslag van de DVZ en de vragenlijst en het gehoorverslag van

het CGVS. Verzoeker kreeg de kans zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende

bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal heeft zijn asielaanvraag op een individuele

wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens

van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.

2.2.7. Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

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 tien mei tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


