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nr. 94 255 van 21 december 2012

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 19 oktober 2012 heeft

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

20 september 2012.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 november 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 december

2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. LENTZ loco advocaat D.

ANDRIEN en van attaché R. LARNO, 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

Volgens uw verklaringen bent u een Fars en bezit u de Iraanse nationaliteit. U bent afkomstig uit

Ahwaz. U hield zich in Iran voornamelijk bezig met muziek en speelde in verschillende bands. Zelf

richtte u ook een band op in Ahwaz. U speelde samen met enkele vrienden op bruiloften. Enkele jaren

geleden werd u, tijdens een optreden op een huwelijksfeest in Ahwaz, samen met alle aanwezigen

gearresteerd door de Niruye Entezami (reguliere politie). Na tussenkomst van uw vader en een belofte

dat u geen muziek meer zou spelen, werd u vrijgelaten. Een zestal maanden voor uw vertrek werd u

samen met uw bandleden opnieuw op een huwelijksfeest in Ahwaz door de Niruye Entezami

gearresteerd. U werd tijdens uw opsluiting geslagen maar kwam uiteindelijk na enkele uren vrij nadat uw
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vader tussenkwam en u beloofde niet meer op te treden. Een gelijkaardige derde arrestatie kon u

vermijden door samen met de bandleden te vluchten. Op 05/10/1388 (Perzische kalender, komt overeen

met 26/12/2009 in de westerse tijdsrekening) vertrok u naar uw vrienden in Teheran om er stiekem

muziek te spelen in een anonieme woning in de wijk Nezamabad. Op de Ashura-dag, vertrok u rond de

middag, samen met uw vrienden, Ali en Jamshid, naar het centrum om te gaan eten. Op het

Enghelabplein verzeilde u ongewild in een manifestatie. Op een bepaald moment zag u dat leden van

de Bassidj (Mobilisatie van Verdrukten) een vrouw aanvielen. U kwam tussen en de vrouw kon

ontsnappen. Er ontstond een gevecht tussen u één van de Bassidj-leden. U wilde vluchten maar raakte

uw heuptas, met uw nationaliteitskaart, telefoon, geld en uw reisticket, kwijt. U liep naar een taxi en

vroeg u naar de woning van uw vriend, A. T. {..}, in Nezamabad te brengen. U vernam ’s avonds van Ali

dat hij naar de woning van zijn vriendin was gevlucht. Vanuit de woning van Ali contacteerde u uw

ouders. Toen uw vader de telefoon opnam legde hij, van zodra hij uw stem hoorde, af. U contacteerde

daarop uw vriend in Ahwaz, S. B. {..}. U vroeg hem uw ouders op te zoeken en na te gaan wat er aan de

hand was. Sam gaf u te kennen dat uw vader u aanraadde niet meer naar Ahwaz terug te keren. Ook

kreeg u de raad om Teheran te verlaten. Na anderhalve maand bij uw vriend, Ali, vertrok u naar uw

tante in Karaj. U vernam intussen dat verschillende ordediensten naar u zochten. Uw vader regelde

intussen een smokkelaar om u het land uit te helpen vluchten. Op 25/12/1388 (16/03/2010) vertrok u

vanuit Teheran naar Khoy. Vanuit Khoy vervolgde u te voet en met verschillende (vracht)wagens van de

smokkelaars uw weg richting België waar u op 29 maart 2010 een asielaanvraag heeft ingediend. Ter

staving van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten neer: uw shenasnameh en een USB-stick

met foto’s van u met een oosterse percussie-instrument en twee filmpjes van een muzikale optreden.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een 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.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u uw reisweg - u zou illegaal vanuit Iran naar België

zijn gereisd - niet aannemelijk hebt kunnen maken. Zo kon u nagenoeg niets vertellen over deze

reisweg. U zou vertrokken zijn vanuit Teheran en met een personenauto van een smokkelaar zou u naar

een dorp in Khoy zijn gegaan. De naam van het dorp was u echter onbekend. Vanuit dit onbekende

dorp in Khoy zou u hebben gewandeld naar een ander dorp waarvan u wederom de naam niet kende. U

had ook geen enkel idee in welk land u na het oversteken van de Iraanse grens was

terechtgekomen. Geconfronteerd met uw verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken, waarbij u

beweerde via Turkije te hebben gereisd (zie verklaringen DVZ, reisroute, vraag 34) ontkende u uw

aanvankelijke verklaringen. Uiteindelijk stelde u dat u vermoedde dat het om Turkije kon gaan omdat op

het water dat u te drinken kreeg Turkije stond geschreven, maar ontkende uiteindelijk te weten of u in

Turkije bent geweest. Ook de naam van het land waar u in de tweede vrachtwagen zou zijn gestapt was

u onbekend. Bevraagd over de afspraken die met de smokkelaar werden gemaakt omtrent uw reisroute,

stelde u enkel dat daarover niet werd gesproken. Verder beweerde u tussen een lading in een

vrachtwagen te zijn gezet. Gevraagd welke lading het was verklaarde u dit niet te weten. Ook wist u niet

of de twee vrachtwagens waarmee u reisde onderweg werden gecontroleerd (gehoor CGVS 26/09/2011

p.7,8).

Voorts dient te worden opgemerkt dat u er niet in geslaagd bent ook maar enig overtuigend (begin

van) bewijs van uw beweerde problemen (convocatie, gerechtelijk stuk, informatie van de rechtbank) in

Iran aan te brengen. U weet zelfs niet of er reeds een gerechtelijke procedure tegen u werd opgestart,

noch weet u waarvan u concreet beschuldigd wordt. Meer nog, u verklaarde dat u daar helemaal niet

aan denkt en dat u zich van die zaken niets aantrekt (CGVS 26/09/2011 p. 14). Toen u gevraagd werd

of uw familie dan reeds een advocaat had geraadpleegd om in Iran meer informatie te bekomen omtrent

uw zaak, stelde u dat uw familie dit nog niet gedaan had. Toen u naar de reden hiervoor gevraagd

werd, repliceerde u enkel dat uw familie daar geen geld voor heeft (CGVS 26/09/2011 p. 15). Dat u niet

over bovenstaande informatie beschikte, hoewel het hier om elementen gaat die integraal deel uitmaken

van de kern van uw vrees voor vervolging door de Iraanse autoriteiten, is een houding die geenszins

in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de

Conventie van Genève of een vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Er kan immers van een asielzoeker redelijkerwijze

verwacht worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die

verband houden met de kern van zijn vluchtrelaas. Uw houding en gebrek aan interesse staan geheel

haaks op een vrees voor vervolging vanwege de autoriteiten van uw land van herkomst.

Daarenboven dient te worden gewezen op een aantal ernstige tegenstrijdigheden tussen

uw opeenvolgende verklaringen voor het Commissariaat-generaal. Zo beweerde u aanvankelijk dat u

rond de middag, samen met uw twee vrienden Ali en Jamshidi, naar buiten bent gegaan om iets te gaan
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eten en u toevallig in de manifestatie bent terechtgekomen waar u slaags bent geraakt met de

bassidj (gehoor CGVS 26/09/2011 p.11). Op uw gehoor op 10 september 2012 stelde u plots dat u

onderweg was van bij uw vriend Ali uit Nezamabad naar een andere vriend waarmee u muziek wilde

maken. U zou toevallig in een manifestatie zijn terechtgekomen en slaags zijn geraakt met de Bassidj. U

was niet vergezeld van uw vrienden (gehoor CGVS 10/09/2012 p.2,6). Hierbij aansluitend dient nog te

worden opgemerkt dat het erg merkwaardig is dat u voor de Dienst Vreemdelingenzaken uitdrukkelijk

stelde dat u twee dagen na uw aankomst in Teheran heeft deelgenomen aan een manifestatie op

Ashura dag (zie vragenlijst Commissariaat-generaal vraag 5). Tijdens uw gehoor voor het

Commissariaat-generaal ontkende u te hebben deelgenomen aan een manifestatie op de Ashura-dag.

U beweerde plots enkel toevallig in het tumult van de betoging te zijn terechtgekomen (gehoor CGVS

26/09/2011 p.10,11).

Ook stelde u tijdens uw eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal dat u van uw vriend, S. B.

{..}, via facebook, vernam dat uw vader was meegenomen voor een ondervraging (gehoor CGVS

26/09/2011 p.14). Tijdens uw tweede gehoor ontkende u plots deze verklaringen en stelde u expliciet

dat uw vader nooit voor een ondervraging was meegenomen (gehoor CGVS 10/09/2012 p.3).

Wat betreft uw twee aanhoudingen op (huwelijks)feesten waar u muziek speelde –het type muziek die

u er speelde zou zijn verboden in Iran-, dient te worden vastgesteld dat u na elke arrestatie,

zonder verdere juridische gevolgen, bent vrijgelaten (gehoor CGVS 26/09/2011 p.8,9). Het bestaan van

deze beperkingen op zich volstaan overigens niet om ten aanzien van u een vrees voor vervolging of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade te weerhouden. De door u aangehaalde

beperkingen betreffen algemene in de Islamitische Republiek geldende rechtsregels. In dit verband kan

nog worden opgemerkt dat het recht op de eerbiediging van het privé-leven niet absoluut is. Het

opleggen van beperkingen aan bovenvernoemde rechten behoort tot de soevereine bevoegdheid van

de verscheidene nationale staten. De eerbiediging van het privé-leven moet/kan in de verschillende

staten slechts worden uitgeoefend binnen welomschreven voorwaarden en/of binnen welbepaalde

(wettelijke) grenzen. Eventuele problemen hieromtrent behoren tot de gemeenschappelijke sfeer en

ressorteren aldus niet zonder meer onder het toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie of de

bepalingen inzake subsidiaire bescherming.

De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen.

Uw shenasnameh bevestigt uw identiteit en nationaliteit. Deze staan niet ter discussie. Evenmin

wordt getwijfeld aan het feit dat u muziek speelt.

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. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en van artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli

2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen.

2.2. Vooreerst wijst de Raad erop dat verzoekende partij de aangevoerde schending van artikel 27 van

het koninklijk besluit van 11 juli 2003 op geen enkele manier toelicht in haar verzoekschrift. Om als

middel in aanmerking genomen te worden moet immers naast de geschonden geachte bepaling of het

geschonden geachte beginsel in het verzoekschrift verduidelijkt worden hoe en waarom verzoekende

partij de bewuste bepaling of het bewuste beginsel door de bestreden beslissing geschonden acht.

Geen enkele toelichting wordt evenwel teruggevonden. Het middel is in de aangegeven mate niet

ontvankelijk.

2.3. De Raad wijst er voorts op dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in

beginsel rust bij de asielzoeker zelf. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning

vraagt, moet hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om

het relaas te staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; RvS 16 februari

2009, nr. 190.508; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanig-

heid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law

of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet
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in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). 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 (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin

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

2.4. Verzoeker stelt dat hij niet veel kan vertellen over zijn reisweg omdat hij in drie verschillende vracht-

wagens heeft gereisd. Zo was hij verborgen en kon hij de weg niet zien. Wanneer hij van vrachtwagen

veranderde was het altijd nacht. Hij kon niet zien waar hij was. Daarom kan verzoeker niet bevestigen

dat hij via Turkije heeft gereisd. Dit is geen tegenstrijdigheid. Hij heeft de reisweg niet gezien maar

vermoedde dat hij via Turkije heeft gereisd omdat het de enige oplossing was. Verzoeker verwijst

vervolgens naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarin gesteld wordt dat het

ontbreken van de geloofwaardigheid van het asielrelaas, op zich nog niet betekent dat men zich de

vraag niet dient te stellen of er in fine sprake is van een gegronde vrees.

2.5. De Raad wijst erop dat een kandidaat-vluchteling de verplichting heeft om zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag en het is aan hem/haar om de nodige

feiten en alle relevante elementen aan te brengen aan de commissaris-generaal zodat deze kan

beslissen over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van verzoekende partij dat zij zo

gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van haar identiteit, leefwereld en

asielrelaas. De asielinstanties mogen van een kandidaat-vluchteling correcte verklaringen en waar

mogelijk documenten verwachten over diens leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden,

diens identiteit en nationaliteit, plaats(en) van eerder verblijf en de door hem afgelegde reisroute

(richtlijnconforme interpretatie van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet met artikel 4, lid 1

en 2 van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004). De Raad is van oordeel dat van een

persoon die uit ernstige vrees voor vervolging zijn land van herkomst verlaat en op illegale wijze op weg

is naar Europa, redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij alert is omdat hij op elk moment riskeert te

worden tegengehouden. Het is dan ook een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van

verzoekende partij dat zij geen nadere verklaringen kon afleggen omtrent haar reisweg.

Verzoekers verklaring voor zijn gebrekkige kennis over de reisweg, namelijk dat hij steeds onderge-

doken in de vrachtwagen zat en het veranderen van vrachtwagen ’s nachts gebeurde als het donker

was, kan geen verantwoording zijn voor zijn totaal gebrek aan kennis omtrent de door hem gevolgde

reisweg, zoals de namen van de dorpen waar hij met de auto en te voet doorheen is gereisd, de lading

in één van de vrachtwagens en de vraag of de vrachtwagens al dan niet werden gecontroleerd.

Verzoekers verdere betoog dat hij niet tegenstrijdig is geweest over de vraag of hij al dan niet door

Turkije is gereisd, met name omdat hij in de vrachtwagen zat en het aldus niet weet doch slechts

vermoedt, kan geen afbreuk doen aan de vaststelling dat verzoeker initieel uitdrukkelijk verklaarde door

Turkije gereisd te zijn om tijdens een later gehoor volledig in tegenstrijd hiermee te stellen dat hij het niet

weet en slechts vermoedt. Verzoekers flagrante onwetendheid samen met de vastgestelde tegenstrijdig-

heid aangaande zijn reisweg doet mede ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

2.6. De Raad wijst er voorts op dat het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden

van ernstige schade op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van

de verzoekende partij moet tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar

aanwezig moet zijn maar ook moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie

ook: P.H. KOOIJMANS, Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is

slechts sprake van objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen

van de vrees bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees

voor vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

2.7. Verzoeker herhaalt zijn asielmotieven en verwijst in dit verband naar een aantal (media-)artikelen

waaruit de problemen van muzikanten in Iran zouden blijken. Verzoeker voegt bovendien bij zijn ver-
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zoekschrift twee Belgische attesten toe vanwege het centrum “Le Merisier” waaruit zijn muzikale profiel

zou blijken. Verzoeker meent dat de commissaris-generaal overeenkomstig artikel 48/3, §5 van de

vreemdelingenwet rekening had moeten houden met deze sociale kenmerken die verzoeker worden

toegeschreven. Verzoeker zou immers tot een sociale groep behoren waardoor hij voor zijn leven vreest

in zijn land van herkomst.

2.8. Waar verzoekende partij in haar betoog een summiere samenvatting geeft van het door haar

voorgehouden asielrelaas wijst de Raad erop dat het louter herhalen van de asielmotieven echter niet

van aard is om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 4 januari 2006, nr.

153.278; RvS 10 maart 2006, nr. 156.221). Het komt derhalve aan verzoekende partij toe om de

motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen,

waartoe zij, zoals verder blijkt, in gebreke blijft.

De Raad wijst er vooreerst op dat in de bestreden beslissing geenszins wordt betwist dat verzoeker

muziek speelt (zie laatste paragraaf voor de conclusie in de bestreden beslissing). De attesten die

verzoeker dienaangaande voorlegt van het centrum “Le Merisier” zijn dan ook niet dienstig nu zij enkel

stellen dat verzoeker muziek speelt, niet meer en niet minder. Wat wel betwist wordt door de

verwerende partij is dat verzoeker omwille van het spelen van verboden muziek in zijn land van

herkomst vervolgd zou worden en/of een reëel risico op ernstige schade zou lopen. Waar verzoeker

aldus verwijst naar een algemene situatie in zijn land van herkomst aan de hand van (media-)artikelen,

wijst de Raad er op dat een dergelijke verwijzing zonder een concreet verband aan te tonen met zijn

individuele en persoonlijke situatie (RvS 24 januari 2007, nr. 167.854), niet volstaat om aan te tonen dat

verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging

dient in concreto te worden aangetoond. Inzake de beperking op verzoekers vrijheid om verboden

muziek te spelen, erkent de verwerende partij het bestaan van dergelijke beperkingen, maar is ze

terecht van oordeel dat deze tot de soevereine bevoegdheid van de nationale staten behoren en als

dusdanig niet volstaan om ten aanzien van verzoeker te kunnen besluiten tot het bestaan van een

persoonlijke en gegronde vrees.

De verwijzing naar artikel 48/3, § 5 van de vreemdelingenwet – waarin wordt gesteld dat verzoekende

partij niet noodzakelijk in werkelijkheid de kenmerken van één van de criteria van artikel 1 van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dient te vertonen doch het volstaat dat deze haar door

de actor van de vervolging wordt toegeschreven – is daarom niet dienstig, meer in het bijzonder omdat

verzoekers asielrelaas als ongeloofwaardig werd beschouwd en verzoeker er niet slaagt dit relaas in zijn

geloofwaardigheid te herstellen.

2.9. Verzoeker benadrukt voorts dat hij geen gerechtelijke problemen kende omdat hij telkens een

papier heeft getekend waarin hij beloofde geen verboden muziek meer te zullen spelen. Hij stelt dat er

ook nu geen procedure loopt voor deze problemen. Verzoeker kan hiervan geen documenten neer-

leggen, eenvoudigweg omdat de politie deze niet aflevert. Via internetcontacten zou hij te weten zijn

gekomen dat de politie hem nog steeds zoekt en dat zijn ouders geconvoceerd zijn en hun huis werd

doorzocht. Hij benadrukt vervolgens dat hij wel toevallig in de manifestatie is terechtgekomen en dat zijn

vader niet werd meegenomen voor ondervraging. Ten slotte stelt verzoeker dat de commissaris-

generaal voor het overige twijfelachtige interviewtechnieken gehanteerd heeft en verwijst hij in dit

verband naar een rapport van het UNHCR van 2004 alsook naar een schrijven van het BCHV van maart

2009 en naar een arrest van de Raad. Verzoeker meent dat hem het voordeel van de twijfel dient te

worden toegekend en vraagt dat hem de vluchtelingenstatus, minstens het statuut van subsidiair

beschermde, wordt toegekend.

2.10. Waar verzoeker stelt dat hij geen gerechtelijke problemen kent maar problemen met de politie

heeft, wijst de Raad erop dat verzoeker met dit aposteriori argument geen afbreuk kan doen aan de

motivering dat hij niet weet of er een gerechtelijke procedure tegen hem werd opgestart. Immers werd

deze vraag uitdrukkelijk aan verzoeker gesteld waarbij hij verklaarde dit niet te weten en daar ook niet in

geïnteresseerd te zijn (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 4, p. 14). Het thans gevoerde

betoog van verzoeker vindt geen steun in de stukken van het administratief dossier. Ook het blote

betoog dat de politie nog steeds naar hem op zoek is en zijn ouders geconvoceerd hebben, kan geen

afbreuk doen aan de tijdens het gehoor vastgestelde desinteresse van verzoeker in zijn problemen, die

terecht afbreuk doet aan de voorgehouden vrees voor vervolging.

Waar verzoeker benadrukt dat hij toevallig in de manifestatie is terechtgekomen en dat zijn vader niet

werd meegenomen voor ondervraging, merkt de Raad op dat het volharden in één versie van de feiten
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niet van die aard is om de vastgestelde tegenstrijdigheden hierover op te heffen. De Raad benadrukt

bovendien dat verzoekers tegenstrijdige verklaringen over deze voor zijn relaas relevante elementen

ernstig afbreuk doen aan de algehele geloofwaardigheid ervan. Immers mag verwacht worden dat hij

over dergelijke duidelijke feiten, namelijk het al dan niet toevallig of bewust deelnemen aan een

manifestatie en het al dan niet meegenomen zijn van zijn vader voor verhoor, eenduidige verklaringen

kan afleggen.

2.11. Waar verzoeker vervolgens de gehanteerde methode van interviewen bekritiseert zonder ook

maar enigszins concreet aan te tonen in welke mate de gehanteerde interviewtechnieken de nodige

objectiviteit misten, kan hij evenmin overtuigen. Verzoeker beperkt zich immers tot het louter citeren van

een aantal rapporten en een arrest, maar laat na in concreto aan te tonen dat de in casu vastgestelde

ongeloofwaardigheid van zijn relaas niet overeind zou blijven. Zoals hoger vastgesteld, is verzoeker er

niet in geslaagd de vastgestelde ongeloofwaardigheid in een ander daglicht te plaatsen. Het voordeel

van de twijfel kan enkel worden toegekend indien men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen, hetgeen in casu geenszins het geval is.

2.12. Verzoeker heeft zijn asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin

geloof worden gehecht aan de door verzoeker aangehaalde vrees voor vervolging in overeenstemming

met de criteria van het vluchtelingenverdrag waardoor hij zich zodoende ook niet langer kan steunen op

de elementen aan de basis van zijn relaas teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van een

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

artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in zijn land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen in

het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

2.13. De Raad is van oordeel dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens of tastbare stukken

aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige

motieven, die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet worden weerhouden.
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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 eenentwintig december tweeduizend en

twaalf door:

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN S. DE MUYLDER


