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nr. 65 966 van 1 september 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 Tsjadische nationaliteit te zijn, op 26 april 2011 heeft
ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van
30 maart 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 28 april 2011 met refertenummer
x.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 17 juni 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 juli 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. FALLON-KUND, en van
attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 24 maart 2010 het Rijk binnen en diende op 26 maart
2010 een asielaanvraag in. Op 30 maart 2011 werd een beslissing tot weigering van de hoedanigheid
van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Het onderhavige
beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
U verklaarde de Tsjadische nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Geshebele. U
bent een etnische Kolokolo en moslim.
Op een niet nader bepaalde avond kwamen 3 mannen naar uw dorp die op doortocht waren. Ze
kregen onderdak voor de nacht bij jullie thuis. Tijdens die nacht regende en waaide het hard. ’s
Ochtends zeiden de mannen dat ze hun kudde kamelen kwijt waren die ze ’s avonds hadden
meegebracht en in opdracht van enkele vooraanstaande figuren hadden gekocht. Enkel de 3 kamelen
die hun persoonlijke bezittingen droegen waren er nog. De mannen zochten rond uw dorp, maar
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kwamen in de namiddag terug zonder kudde. Ze vroegen jullie op mee te zoeken, maar jullie weigerden.
Daarop vertrokken ze. 1 dag later kwamen ze terug naar jullie dorp en vroegen nogmaals om met hen
naar hun kudde te zoeken. Ze suggereerden dat jullie wisten waar de kudde was, maar jullie ontkenden
dat. U had zelfs geen kudde kamelen gezien toen de mannen waren aangekomen, maar enkel de 3
kamelen die hun persoonlijke bezittingen droegen. De kamelendrijvers vertrokken weer en 2 dagen later
kwamen ze terug. Ze zeiden dat de kamelen niet van hen waren en dat deze in opdracht waren gekocht.
Ze dreigden ermee dat de personen voor wie de dieren bestemd waren jullie verantwoordelijk zou
stellen voor de verdwijning. Ze vertrokken opnieuw. 5 dagen later, na het gebed, kwamen 5 auto’s naar
jullie dorp, waarin politieagenten zaten en ook 1 van de personen die de kamelen was kwijtgeraakt. Er
werd in de lucht geschoten en de bewoners van uw dorp kwamen naar buiten. De politie ging naar de
moskee en had een document bij waarop de namen van u en van uw broers Mohamed en Faki stonden,
als zijnde gezochte personen. Mohamed bevond zich in de moskee en werd meegenomen. Uw broer
Faki was met zijn kudde weg. Aanvankelijk wachtten de politieagenten tot hij zou terugkeren, maar
omdat het te lang duurde, vertrokken ze zonder Faki. Hoewel uw naam ook op het document stond,
zeiden ze dat u moest weggaan. Jullie bleven een week zonder nieuws van Mohamed. Via een
ambulante verkoper vernamen jullie dat Mohamed naar het buurdorp Tchika was overgebracht en dat hij
daar in een plaats was vastgehouden die dienst deed als gevangenis. Toen de plaats door regenval
werd vernield en de gevangenen ontsnapten, zou uw broer Mohamed volgens de ambulante verkoper
zijn doodgeschoten. Een maand later kwamen de politieagenten terug met 2 wagens en dezelfde
kamelendrijver die hen de eerste keer had begeleid. Ze namen uw andere broer Faki mee, omdat ze
ervan overtuigd waren dat hij wist waar de kamelen zich bevonden. U vermoedt dat hij ook gedood
werd. Nadien kwamen ze ’s ochtends opnieuw naar jullie dorp en namen u mee naar de detentieplaats
in Tchika. U werd er ondervraagd door iemand die Goran sprak en u diende dwangarbeid te verrichten
en werd dezelfde avond nog vrijgelaten. Nadien kwamen ze terug naar uw dorp en toonden u een kogel,
met de bedreiging dat die voor u bestemd was als u zou blijven zwijgen over de verblijfplaats van de
dieren. Ze kondigden aan dat ze 3 tot 4 dagen later zouden terugkeren. Ze mishandelden u en het
dorpshoofd kwam tussen in een poging de gemoederen te bedaren. Toen ze opnieuw vertrokken waren,
vroeg uw moeder het dorpshoofd om hulp. Hij nam u te paard mee naar een plaats, waar een andere
persoon u op vraag van het dorpshoofd meenam naar Mao. Het dorpshoofd vroeg deze persoon om u
naar Libië te brengen, hetgeen hij ook deed. U ontmoette in Libië iemand die beweerde Soedanees te
zijn. Hij zei dat hij u kon helpen om nog verder te reizen en begeleidde u per boot naar een onbekend
land. Hij bracht u tenslotte naar België, waar u op 26 maart 2010 asiel vroeg.

B. Motivering
Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘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 aannemelijk te maken.
U verklaarde dat u en uw 2 broers door 3 kamelendrijvers en door de politie onterecht
beschuldigd werden van diefstal van een kudde kamelen, nadat deze kamelendrijvers de nacht in jullie
huis hadden doorgebracht en hun kudde ’s ochtends niet meer terugvonden.
Vooreerst kan worden opgemerkt dat de door u aangehaalde feiten op zich geen verband
houden met de Conventie van Genève voor de toekenning van asiel.
U stelt mede verdacht te worden van diefstal van een kudde kamelen en voor uw leven te vrezen
bij terugkeer naar Tsjaad, maar deze feiten zijn van gemeenrechtelijke aard. Uit uw verklaringen
blijkt nergens dat deze eventuele verdenking en de eventueel daaraan gekoppelde gerechtelijke
vervolging geïnspireerd zou zijn door één van de criteria van de Conventie van Genève, met name ras,
godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een sociale groep of politieke overtuiging.
Bovendien komt u niet in aanmerking voor subsidiaire bescherming, vermits de door
u aangehaalde feiten om diverse redenen niet overtuigend zijn.
Vooreerst kan worden opgemerkt dat uw verklaringen over de onterechte beschuldiging van de
diefstal van kamelen op diverse essentiële punten bijzonder vaag zijn.
Zo was u niet in staat om enige precisering te geven over de identiteit (namen) of de regio van
herkomst van de 3 kamelendrijvers die jullie onterecht beschuldigden van diefstal van hun kudde
(gehoor CGVS, p. 8-9), hoewel 1 van hen nadien nog 2 maal met de politie mee kwam naar jullie dorp
(gehoor CGVS, p. 8 en 9). U wist ook niet van waar ze met het vee kwamen (gehoor CGVS, p. 10). U
wist evenmin voor wie de kamelen bestemd waren; u zei dat het om grote personaliteiten ging, maar u
bleek de namen van deze personaliteiten niet te kennen (gehoor CGVS, p. 10). U bleek tevens niet te
weten om hoeveel kamelen het ging en zei dat de kamelendrijvers het aantal niet hadden gepreciseerd
(gehoor CGVS, p. 10), wat toch ook opmerkelijk is, omdat zij de dieren hadden aangekocht en ze ook
waren kwijtgeraakt, zodat het binnen de verwachtingen ligt dat zij toch het aantal zouden hebben
gepreciseerd in het kader van de nasleep van de verdwijning van de dieren. U kon evenmin antwoorden
op de vraag waar de politie vandaan kwam (gehoor CGVS, p. 10) die u van de diefstal beschuldigde.
Het is volstrekt niet aannemelijk dat u onwetend bent over basisgegevens als de namen/herkomst
van de diverse betrokkenen, alsook over de omvang van de kudde en u deze gegevens – hetzij direct
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of indirect - nooit zou hebben opgevangen in de nasleep van de verdwijning van de kudde. U
verklaarde immers dat de 3 kamelendrijvers voor de nacht geherbergd werden in uw familiehuis en dat
jullie hen eten en drinken gaven (gehoor CGVS, p. 9-11) (waardoor men zou mogen veronderstellen dat
u of uw familie toch zouden weten wie deze mensen waren), dat de kamelendrijvers herhaaldelijke
terugkeerden naar jullie dorp om de kudde terug te vinden (gehoor CGVS, p. 7) en dat de politie
herhaaldelijk naar jullie dorp kwam (gehoor CGVS, p. 8-9) in een poging om de diefstal op te lossen.
Uw onwetendheid over de namen van de betrokkenen staat overigens in schril contrast met uw
bewering dat de politie een document bij zich had waarop de namen van uw 2 broers en die van u
gepreciseerd stonden (gehoor CGVS, p. 8) als zijnde de verantwoordelijken voor de verdwijning van de
kudde. Wanneer u gevraagd werd hoe de betrokkenen jullie namen dan te weten kwamen, bleef u het
antwoord schuldig (gehoor CGVS, p. 10).
Bovendien slaagde u er niet in om aannemelijk te maken waarom in het bijzonder u en uw 2
broers verantwoordelijk werden geacht voor de verdwijning van de kudde kamelen.
Wanneer u werd gevraagd waarom u en uw 2 broers verantwoordelijk werden gesteld voor
de verdwijning, verklaarde u dat het de begeleiders van de kudde waren die jullie beschuldigden, met
name zeiden ze ‘het zijn de mensen waar we de nacht hebben doorgebracht’ (gehoor CGVS, p. 10). Er
kan echter worden opgemerkt dat deze loutere eenzijdige beschuldiging elke objectieve grond
mist. Vooreerst stelde u de kudde dieren niet eens te hebben gezien (gehoor CGVS, p. 11) en acht u
het zelfs mogelijk dat de 3 drijvers geen kudde dieren bij zich hadden (gehoor CGVS, p. 11). Bovendien
kan worden opgemerkt dat u tijdens uw asielrelaas ook belangrijke tegenindicaties aanhaalde voor
de onterechte beschuldiging van diefstal van de kudde. Zo stelde u dat de 3 drijvers onderdak voor
de nacht kregen bij jullie familie (gehoor CGVS, p. 11) en dat jullie hen eten en drinken gaven
(gehoor CGVS, p. 9) hetgeen toch duidelijk wijst op de gastvrijheid van uw familie tegenover de
kamelendrijvers, hetgeen weinig verenigbaar is met hun beschuldiging dat jullie hun kudde zouden
hebben ontvreemd. Tevens stelde u dat de 3 kamelen die de persoonlijke bezittingen van de 3 drijvers
droegen er ’s ochtends nog wel waren (gehoor CGVS, p. 11), hetgeen toch een belangrijke
tegenindicatie is voor de beschuldiging dat jullie de kudde kamelen zouden hebben gestolen.
Daarenboven verklaarde u dat het soms gebeurt dat - wanneer een grote kudde begeleid wordt - de
dieren ’s nachts niet vastgebonden worden en de drijvers de kudde ’s ochtends proberen in te halen
(gehoor CGVS, p. 12). U stelde bovendien dat het die nacht had gewaaid en geregend en dat daardoor
wellicht de sporen van de dieren van de kudde waren uitgewist, zodat de drijvers de kudde niet
terugvonden (gehoor CGVS, p. 7 en 12). De beschrijving van het gebrek aan voorzorgsmaatregelen van
de drijvers en van de weersomstandigheden vormen een perfecte verklaring voor het verdwijnen van de
kudde en is bijgevolg een belangrijke tegenindicatie voor diefstal van de kudde. Tot slot blijkt uit uw
verklaringen dat het dorpshoofd (gehoor CGVS, p. 9) en ook de dorpelingen (gehoor CGVS, p. 13) van
jullie onschuld overtuigd waren, zodat men zou verwachten dat zij het voor u en uw broers zouden
hebben opgenomen. U verklaarde hieromtrent dat uw dorpschef en de dorpelingen u niet steunden om
uw onschuld te bewijzen omdat ze bang waren (gehoor CGVS, p. 12-13) – uw dorpschef was bang dat
het probleem zich tegen hem zou keren (gehoor CGVS, p. 11) -, maar u slaagde er niet in om dit
concreet te maken.
Uit dit alles blijkt dat er – objectief gezien – geen enkele indicatie was om uw 2 broers en u van
diefstal te verdenken, doch integendeel, en dat u niet aannemelijk wist te maken waarom de
kamelendrijvers en de politie jullie wel ten onrechte van diefstal beschuldigden. Uw beweringen dat de
politie geen vragen stelt; dat ze zeker zijn van hun stuk; dat ze al zeker zijn van de beschuldigden en dat
ze niet naar jullie luisterden (gehoor CGVS, p. 12), raken kant noch wal, omdat er geen enkele grond,
laat staan zekerheid, was voor jullie schuld. Men zou ook verwachten dat jullie met zoveel
tegenargumenten al het mogelijke zouden hebben gedaan om zowel de drijvers als de agenten te
overtuigen van jullie onschuld, hetgeen echter volstrekt niet blijkt uit uw verklaringen.
Tot slot zijn een aantal van uw verklaringen niet verenigbaar met de ernst van de door u
geschetste situatie.
Zo stelde u dat u en uw 2 broers van bij het begin verdacht werden van de diefstal van de
kamelen (gehoor CGVS, p. 8-9) en dat de politie een document meehad waarop jullie 3 namen stonden
(gehoor CGVS, p. 8). Aanvankelijk arresteerden ze uw oudste broer Mohamed en wilden ze ook uw
andere broer Faki arresteren, maar omdat die op het moment van de komst van de politie niet in het
dorp was, nam de politie enkel Mohamed mee naar een detentieplaats in Tchika (gehoor CGVS, p. 8).
Het is dan ook vreemd dat Faki – die nochtans mee geviseerd werd ter gelegenheid van het eerste
politiebezoek – het klaarblijkelijk niet nodig vond om zich in veiligheid te brengen, vermits hij zich bij het
tweede bezoek van de politie wél in het dorp bevond (gehoor CGVS, p. 8). Vermits de politie hem
eerder al wilde arresteren, zou men toch verwachten dat Faki zou onderduiken. Evenzeer is het vreemd,
dat u zich – na de arrestatie en verdwijning van uw broer Faki (gehoor CGVS, p. 8) – evenmin in
veiligheid bracht, maar integendeel in uw dorp bleef, waar u ter gelegenheid van een derde bezoek van
de politie werd opgepakt en naar een detentieplaats in Tchika werd gebracht, waar u ook dwangarbeid
diende te verrichten (gehoor CGVS, p. 11). Deze manier van handelen is niet verenigbaar met een risico
op het lijden van ernstige schade.
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Uit al het voorgaande blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u bij terugkeer naar uw
land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zou lopen.
U legde geen enkel document voor, zodat noch uw identiteit of regio van herkomst, noch uw
reisweg kunnen worden nagetrokken.

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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,
een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel
uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw
onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van
het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet
louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden
door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker roept als “Enig middel” de “Schending van artikel 52 en 48/3 juncto 62 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet)” in; de “Schending van artikel 1 A(2) van het lnternationaal
verdrag betreffende de status van vluchtelingen dd. 28.07.1951, goedgekeurd bij wet van 26.06.1953”;
de “Schending van artikel 1 (2) van het Protocol betreffende de status van vluchtelingen dd. 31.01.1967,
goedgekeurd bij wet van 27.02.1967”; de “Schending van de motiveringsplicht - zoals bepaald in
artikelen 52 en 62 van de wet van l5 december 1980 betreffendede toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen”; de “Schending van de artikelen 2 en 3 van
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen” en de
“Schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht en van het algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur”.

2.3. De schending van artikel 52 van de vreemdelingenwet kan niet dienstig worden opgeworpen
aangezien de beslissing werd genomen op grond van artikel 57/6 van de vreemdelingenwet dat aan de
commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de bevoegdheid geeft om verzoeker de
vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 en de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel
48/4 van de vreemdelingenwet te weigeren of toe te kennen. Dit onderdeel mist juridische grondslag.

2.4. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat
dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te
stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.
154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund
op alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het
voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve
dossier blijkt verder dat verzoeker werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg zijn
asielmotieven uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken
kon neerleggen en zich kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van zijn
keuze, dit alles in aanwezigheid van een tolk. Verzoeker kreeg bovendien de kans om in zijn vragenlijst
ook nog zelf alle belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal niet
zorgvuldig is tewerk gegaan kan derhalve niet worden weerhouden.

2.5. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te
stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden
beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het
verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering
zodat hij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien
verzoeker de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert
verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt
wordt onderzocht.
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3. Nopens de status van vluchteling

3.1. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke
elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke
elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven (UNHCR, Guide des procédures et
critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, §§195 en 196). De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen 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 voor Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de
bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692). De verklaringen van
de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op
voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,
Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De verklaringen moeten plausibel zijn en niet in strijd met
algemeen bekende feiten.

3.2. Indien verzoeker zijn land van herkomst diende te onvluchten omdat zijn familie ervan werd
beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de verdwijning van een kudde kamelen, en aldus een
zwaarwichtig misdrijf zou hebben gepleegd, en verzoeker net als zijn broers vervolgd werd door de
politie en zijn beide broers werden gearresteerd en vermoedelijk gedood, kan redelijkerwijze verwacht
worden dat verzoeker dergelijke ernstige feiten kan staven. Verzoeker legt geen objectieve elementen
neer en staaft noch zijn identiteit, noch zijn asielrelaas. Verzoeker argumenteert dat hij “is van
Tsjadische afkomst, en meer bepaald van het dorp Geshebele, waar geen administratie bestaat. Er kan
bijgevolg moeilijk van verzoeker geëist worden dat hij enig document aanbrengt teneinde zijn identiteit of
de feiten te staven” en “dat er geen elektriciteit in zijn dorp is en het bijgevolg voor hem onmogelijk is
nog contact te hebben met zijn dorp om bijkomende informatie te vragen”. Dergelijke blote beweringen
doen geen afbreuk aan deze vaststellingen en komen voorts ongerijmd voor met de beweerde gerichte
politievervolging die over schriftelijke gegevens beschikte, wat een administratie en communicatie
veronderstelt.

3.2.1. Verzoekers verklaringen kunnen zijn asielrelaas evenmin staven nu ze op verschillende punten
vaag en ongeloofwaardig voorkomen. Vooreerst kon verzoeker noch de kudde die verdwenen is, noch
de kamelendrijvers en de politieagenten door wie hij belaagd werd overtuigend beschrijven. De
“gewoonte die de dorpelingen hadden reizigers die het dorp passeerden te herbergen alvorens ze
verder reisden” kan niet toelichten waarom verzoeker niet de minste kennis had over hun identiteit en
herkomst niettemin hij meermaals met hen in contact kwam en het conflict dermate zou zijn ontaard dat
het hem ertoe deed besluiten Tsjaad te ontvluchten. Immers, in acht genomen dat zijn ene broer gedood
werd en zijn andere broer spoorloos verdween, dient te worden veronderstelt dat de feiten in
gemeenschap of familie overlegd en besproken werden alvorens verzoeker naar Europa is vertrokken.
Aldus is niet aannemelijk dat verzoeker geen elementaire kennis heeft van de belagers en van de
omvang en waarde van de kudde kamelen die ontvreemd werd, temeer aangezien hij verklaarde
herhaaldelijk benaderd te zijn geweest door zijn belagers en door de politie. Verzoekers onwetendheid
klemt te meer nu hij evenmin kan toelichten hoe zijn belagers wel ongestraft konden handelen en dit
louter veronderstellingen zijn die niet door het dorp werden ondersteund. Verder bleef verzoeker
oppervlakkig over hoe dergelijk conflict normaliter wordt beslecht in zijn omgeving en wist verzoeker
zelfs niet hoe een kamelendiefstal doorgaans wordt bestraft hetzij volgens de gewoonte of volgens de
strafwet (gehoorverslag CGVS, p. 13), wat verzoeker ter terechtzitting herhaalt. Voorts is verzoeker
ongerijmd waar hij aanvankelijk verklaart dat hij “zelf nooit meegemaakt” (gehoorverslag CGVS, p.3)
heeft dat de politie tussenkwam om een conflict te beslechten, terwijl hij naderhand verklaarde dat zijn
familie wel door de politie werd vervolgd, dat er meermaals politieagenten naar zijn dorp kwamen en zijn
twee broers werden gearresteerd. Dergelijke losse beweringen ondergraven de waarachtigheid van de
feiten. Verzoeker biedt aldus geen aannemelijke verklaring voor zijn onwetendheid inzake elementaire
gegevens die de kern raken van zijn asielrelaas. Het asielrelaas komt dan ook voor als een
aaneenschakeling van boute beweringen.

3.2.2. Volledigheidshalve kan worden toegevoegd dat verzoeker niet toelicht waarom zoals de
commissaris-generaal terecht oordeelt, (uitsluitend) zijn familie verantwoordelijk werd geacht voor het
verdwijnen van de kudde hoewel hier geen objectieve grond voor bestond, noch waarom verzoeker en
zijn jongste broer na de arrestatie van hun oudste broer zichzelf niet in veiligheid zouden hebben
gebracht terwijl zij zelf geviseerd werden. Het verzoekschrift komt niet verder dan het louter herhalen
van verzoekers asielrelaas, en bevestigt bovendien uitdrukkelijk de beoordeling door de commissaris-
generaal van de ongeloofwaardigheid van verzoekers verklaringen op dit punt. De Raad ziet niet in dat
wanneer drie kamelendrijvers op doortocht ‘s morgens vaststellen dat hun kudde verdwenen is, zij
zonder aanwijsbare reden de kudde zouden terugvorderen van de onschuldige familie die hen kost en
onderdak gaf. Wat zijn eigen handelswijze na de arrestatie van zijn broers betreft, voert verzoeker
bovendien post-factum toelichtingen aan die geen grondslag vinden in het administratief dossier, nu hij
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bij de commissaris-generaal in dit verband verklaarde dat hij ervan uitging dat hij niet gearresteerd werd
omwille van zijn jonge leeftijd en zijn belagers dachten dat hij niet betrokken was bij de zaak
(gehoorverslag CGVS, p.12). Als dusdanig wordt er geenszins afbreuk gedaan aan de bevindingen van
de commissaris-generaal die steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze worden
uitgewerkt in de bestreden beslissing. De Raad dient dan ook vast te stellen na een grondig
heronderzoek van de stukken uit het administratieve dossier dat de commissaris-generaal terecht tot de
ongeloofwaardigheid van het relaas heeft besloten.

3.3. Ten slotte en daargelaten de vaststelling dat verzoeker geen enkel begin van bewijs aanbrengt van
zijn vervolging en zijn verklaringen evenmin kunnen overtuigen, verduidelijkt verzoeker hoe dan ook niet
dat deze ingegeven is door één van de vijf redenen vermeld in het Verdrag van Genève, te weten
omwille van zijn ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke
overtuiging.

Verzoeker meent verkeerdelijk dat het loutere feit te behoren tot een familie “als personen die behoren
tot een groep met een zelfde origine en dezelfde levenswijze of hetzelfde sociaal statuut, waarbij
familiebanden worden inbegrepen” voldoende is om als een sociale groep te worden beschouwd in de
zin van artikel 48/3 §4 d van de vreemdelingenwet. De commissaris-generaal wijst er terecht op dat de
feiten van gemeenrechtelijke aard zijn. Bovendien verklaarde verzoeker zelf dat conflicten doorgaans
geregeld worden door de ouderen van het dorp, wat hij ter terechtzitting bevestigt en het dorpshoofd en
de dorpelingen overtuigd waren van hun onschuld. Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk
vervolging te vrezen in de zin van de Conventie van Geneve.

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

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van
artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.2. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire
bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoekers verklaringen noch
uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de wet
van 15 december 1980 met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, zoals
ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 15 september 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6
oktober 2006.

5. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

6. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende
partij.
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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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één september tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER K. DECLERCK


