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nr. 225 337 van 28 augustus 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. RECTOR

J. P. Minckelersstraat 164

3000 LEUVEN

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 Vietnamese nationaliteit te zijn, op 19 augustus 2019

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

staatlozen van 8 augustus 2019.

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 augustus 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

26 augustus 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Op 9 juli 2019 wordt verzoeker, die verklaart van Vietnamese nationaliteit te zijn, door de grensinspectie

te Zaventem aangetroffen met een paspoort met een vervalst visum. Op 10 juli 2019 wordt hij

vastgehouden in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats en verzoekt hij om internationale

bescherming. Op 8 augustus 2019 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing die op 9 augustus 2019 aan

verzoeker per drager wordt betekend.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Vietnamees afkomstig uit de provincie Quang Binh. Bij uw geboorte

vertrokken uw ouders naar het buitenland en werd u achtergelaten bij uw grootouders die tot uw zes jaar

voor u zorgden. Nadien gingen zij elders wonen en bleef u alleen achter in de ouderlijke woonst en werd

u geholpen door een vrouw die een bekende was van de familie. In juli 2018 moest u uw huis verkopen

omdat uw ouders schulden waren aangegaan voor een bedrag van 2 miljard Dong bij de lokale

Vietnamese maffia. U kreeg één miljard Dong voor uw huis en betaalde dit aan de maffia. Na de

verkoop van uw huis ging u op straat leven. In maart 2019 vond de maffia u en zij eisten dat u nu

19 miljard Dong zou betalen. Door de woekerrente was de schuld immers verhoogd tot tien keer het

verschuldigde bedrag. U kon dat echter niet betalen en werd vervolgens door de maffia geslagen. U kon

met hulp van omstaanders ontkomen en werd opgenomen in het ziekenhuis voor verzorging. Uit schrik

dat de maffia u ook in het ziekenhuis zou vinden, vertrok u uit het hospitaal. U diende ook een klacht in

bij de politie die een proces verbaal opmaakte maar voor de rest nog geen maatregelen had genomen.

Vervolgens vluchtte u naar Lao Bao in de provincie Quantri, ongeveer zo een 200 km verder gelegen

dan de provincie Quang Binh. Ook daar wist de maffia u te vinden en werd u nog een twee keer

geslagen. Sinds uw vijftiende heeft u gewerkt en van het geld dat u gespaard had kon u een reis naar

het buitenland te betalen. Uit vrees voor de maffia besloot u om Vietnam te verlaten. Via Laos bereikte u

met de bus Thailand. Vanuit Vietnam werd de bus door de maffia tot in Bangkok achtervolgd.

Aangekomen in het busstation in Bangkok kon u aan de maffia ontkomen. U nam de skytrain tot in de

luchthaven van Bangkok en nam daar een vlucht naar België. In België werd u tegengehouden en

opgepakt omdat u met een vals Duits visum reisde. Nadat u werd opgepakt vroeg u hier in België asiel

aan. U legde geen documenten neer ter ondersteuning van uw verklaringen. In uw dossier bevond zich

een beperkte kopie van uw paspoort met het vervalste Duitse visum.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Gezien u aan de luchthaven bent tegengehouden met een vals Duits visum in uw paspoort wordt er in

uw geval een versnelde procedure toegepast.

Er dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u Vietnam diende te verlaten uit

een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Geneefse Conventie en dat u bij een eventuele

terugkeer naar Vietnam alsnog dergelijk bedoelde vrees meent te moeten koesteren of een reëel risico

op ernstige schade zoals omschreven in de Wet over de Subsidiaire bescherming zou lopen.

Vastgesteld dient te worden dat de door u aangehaalde problemen (problemen met de maffia) van

louter interpersoonlijke aard zijn en die niet ressorteren onder de Vluchtelingenconventie die voorziet in

het verlenen van internationale bescherming aan personen die hun land van herkomst dienen te

verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging omwille hun nationaliteit, etnie, politieke of religieuze

overtuigen of het behoren tot een socciale groep.

Voorts heeft u ook niet aangetoond dat u bij een eventuele terugkeer naar Vietnam een reëel risico op

ernstige schade zou lopen zoals omschreven in artikel 48/4 § 2 b) van de Wet over de Subsidiaire

Bescherming.

Zo kan vooreerst worden vastgesteld dat er ernstig kan getwijfeld worden aan de geloofwaardigheid van

uw relaas. Zo zijn uw verklaringen over de schuld die uw ouders zijn aangegaan eerder vaag en niet

altijd consistent. Zo weet u niet te vertellen wanneer uw ouders dat geld geleend hebben bij de maffia.

Gezien het tijdstip van het aangaan van de schuld toch belangrijk is bij de berekening van de interesten

die moeten betaald worden is het op zijn minst eigenaardig te noemen dat u niet weet te vertellen

wanneer uw ouders deze lening hebben gedaan (zie notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5).
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U beweerde verder dat uw ouders 2 miljard Dong van de maffia geleend hadden en dat de maffia u

vroeg om 2 miljard Dong terug te betalen. Opgemerkt dat het toch wel eigenaardig is dat de maffia geen

woekerrente zouden eisen verklaarde u dan weer dat u tien keer het geleende bedrag moest

terugbetalen, wat uitkomt op 20 miljard Dong. Wat betreft het totaal van het terug te betalen bedrag zijn

uw opeenvolgende verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal

echter niet eensluidend. Voor de Dienst Vreemdelingenzaken vertelde u dat u 20 keer de schuld moest

terug betalen en voor het Commissariaat-generaal dat u tien keer het geleende bedrag moest terug

betalen (zie notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5). Verder is het opmerkelijk dat u beweerde dat u

uw huis moest verkopen in juli 2018 om de schuld af te betalen en reeds 1 miljard Dong had afbetaald,

wat impliceert dat de uitstaande schuld nog slechts één miljard Dong bedroeg. Toch vroeg de maffia u in

maart 2019 nog 20 miljard Dong. Overwegende dat u reeds 1 miljard Dong van de totale schuld van 2

miljard Dong had betaald en u 10 keer de som van de uitstaande schuld moest afbetalen kan worden

aangenomen dat u slechts 10 miljard Dong diende te betalen. Wanneer u daarmee werd geconfronteerd

stelde u dat u slechts 19 miljard Dong moest betalen omdat die 1 miljard die reeds betaald was van de

20 miljard werd afgetrokken, wat dan weer tegenstrijdig is met uw eerdere verklaringen dat u 20 miljard

Dong diende te betalen (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 6).

Verder kunnen er nog vraagtekens worden geplaatst omtrent de geloofwaardigheid van uw problemen

met de maffia. Zo verklaarde u dat u om aan de maffia te ontkomen verhuisde naar Lao Bao in Quang

Tri een provincie ongeveer een 200 km gelegen van Quang Binh. Toch zou de maffia u reeds na een

paar dagen in Lao Bao hebben gevonden. Hoe de maffia u reeds na een paar dagen in Lao Bao heeft

gevonden kunt u niet verklaren en blijft een raadsel, temeer u stelde dat u nooit in Lao Bao was

geregistreerd (zie notities van het persoonlijk onderhoud, p. 8). Verder kunnen uw verklaringen hoe de

maffia u tot in Bangkok achtervolgde moeilijk overtuigen. Dat de maffia u vanuit Vietnam via Laos tot in

Bangkok de ganse tijd met de auto heeft achtervolgd is moeilijk te geloven. Ook uw ontsnapping in

Bangkok aan de maffia lijkt weinig geloofwaardig. Ofschoon u nooit in Bangkok bent geweest slaagt u er

toch in om te ontsnappen aan uw belagers in een busstation waarvan u de naam niet kent. U zou

vervolgens een halte van de skytrain zijn binnengelopen waar toevallig een skytrain aankwam die naar

de luchthaven vertrok. Dit alles komt dan ook weinig aannemelijk over.

Uit wat voorafgaat kan worden besloten dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw ingeroepen

vluchtmotieven.

In de hypothese dat er toch nog enig geloof kan worden gehecht aan uw relaas, quod non, dan moet

nog worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u geen beroep kunt doen op een

redelijke bescherming van de Vietnamese autoriteiten. U beweerde immers naar de politie te zijn

gestapt nadat u voor het eerst werd geslagen. De politie zou van uw klacht een proces verbaal hebben

opgemaakt, wat er aldus op wijst dat de politie zeker niet afkerig stond om u een redelijke bescherming

te geven. Dat de politie nog geen resultaten heeft geboekt wil niet zeggen dat zij ook geen inspanningen

levert om u een redelijke bescherming te geven. Bovendien moet in dat verband worden opgemerkt dat

u in uw klacht bij de politie ook eerder karig bent geweest met het geven van informatie. Van de maffia

kon u enkel zeggen dat er een man “Cuty” bij betrokken is. De geringe informatie die u aan de politie gaf

maakt de taak van de politie zeker niet gemakkelijker. Verder moet nog worden opgemerkt dat u ook

geen begin van bewijs kunt voorleggen van de klacht die u bij de politie heeft neergelegd.

Tot slot is er ook geen enkele reden waarom u uw ingeroepen problemen die louter van lokale aard zijn

niet zou kunnen ontwijken door u elders in Vietnam te vestigen. U beweerde dat de maffia u ook in Lao

Bao na enkele dagen heeft teruggevonden, wat zoals hierboven reeds werd uiteengezet als

ongeloofwaardig werd bevonden. Niets houdt u echter tegen om zich te vestigen in grote

miljoenensteden zoals Hanoi en Saigon. Dat de maffia u ook daar zou weten te vinden is ook weer niet

geloofwaardig en niet meer dan een blote bewering. Bovedien bent u een gezonde jongeman en is er

geen enkele reden waarom u in de grote Vietnamese metropolen geen menswaardig bestaan zou

kunnen opbouwen in plaats van te vertrekken naar het buitenland.

U heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat u uw land van herkomst heeft verlaten omdat er in uw

hoofde een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie zou bestaan, noch dat u in

geval van een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals

bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. U brengt geen elementen aan waaruit

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

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

Ik vestig uw aandacht op het feit dat het beroep tegen deze beslissing overeenkomstig artikel 39/57, §1,

2e lid, 2° van de Vreemdelingenwet binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing dient te worden ingediend.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In wat zich aandient als een enig middel laat verzoeker gelden dat de commissaris-generaal ten

onrechte heeft besloten dat hij niet aan de definitie van het begrip vluchteling, zoals bepaald in

artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te

Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève) zou

voldoen.

Vervolgens geeft verzoeker een beknopte theoretische uiteenzetting over de bewijsregels in het kader

van een asielprocedure.

Daarna betoogt verzoeker als volgt:

“C. Gebrek aan details

Verweerster verwijt verzoeker onvoldoende details te kunnen geven aangaande de lening die door zijn

ouders werd aangegaan bij de Vietnamese maffia.

Nochtans heeft verzoeker op een zeer consequente en duidelijk wijze gepraat over zijn problemen met

de Vietnamese maffia. Dit kan alleen maar bijdragen aan de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

Wat betreft zijn schuld bij de maffia, argumenteert verzoeker dat het niet hoeft te verbazen dat hij niet

weet wanneer zijn ouders de lening aangingen. Hij was immers niet degene die de lening aanging. Ook

heeft hij de maffia hierover geen vragen durven stellen.

Verder benadrukt hij dat hij, in tegenstelling tot wat wordt voorgehouden in de bestreden beslissing, wél

duidelijk heeft aangegeven hoe hij exact moest terugbetalen. Omdat de terugbetaling zo lang op zich liet

wachten was er nu een tienvoud van het initiële bedrag verschuldigd, met name 20 miljard Dong in

plaats van 2 miljard Dong.

De woning werd verkocht voor 1 miljard Dong. De opbrengt van de verkoop ging integraal naar de

maffia.

Na de verkoop van de woning eiste de maffia met andere woorden nog steeds 19 miljard Dong van

verzoeker.

D. Vervolging door maffia na verhuis

Verweerster acht het ongeloofwaardig dat de maffia binnen enkele dagen zou hebben kunnen

achterhalen naar waar precies verzoeker was gevlucht.

Verzoeker zelf heeft hierover verklaard dat hij denkt dat de maffia hem achtervolgd heeft. Hoe zij er

precies in zijn geslaagd om hem terug te vinden, weet hij niet.

Het feit dat iets onwaarschijnlijk is, betekent nog niet dat het onmogelijk is.

E. Afwachten resultaat strafonderzoek

Verweerster stelt dat verzoeker het resultaat van zijn strafklacht had moeten afwachten alvorens weg te

vluchten.

Dit was ook verzoekers initiële bedoeling. Hij wilde in LAO BAO onderduiken totdat de Politie een

oplossingv oro hem had gevonden. Toen hij echter ook daar benaderd werd door de maffia en tot

tweemaal toe in elkaar geslagen besefte hij dat hij niet kon wachten op het resultaat van het onderzoek.

De Politie weigerde immers maatregelen te nemen om zijn veiligheid te garanderen.

Ook is het een algmeen bekend feit dat de Politie en het gerechtelijk apparaat zich vaak schuldig maken

aan corruptie. Dit maakte dat verzoeker niet veel hoop had op een goede afloop.
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F. Verhuis naar elders in VIETNAM.

Tenslotte wordt in de bestreden beslissing nog opgemerkt dat verzoeker zich aan zijn lokale problemen

had kunnen onttrekken door zich elders in zijn land te vestigen

Het feit dat verzoeker al enkele dagen na zijn verhuis naar een volledige andere provincie 200 km

verderop opnieuw werd aangevallen, is het beste bewijs dat verzoeker geen intern vluchtalternatief

heeft. Waar hij ook naartoe gaat, de maffia zal hem vinden.”

Ten slotte besluit verzoeker dat de argumenten van de commissaris-generaal zwak zijn en perfect

kunnen worden weerlegd, nu de commissaris-generaal hem op geen enkele incoherentie kon

betrappen. Hij meent dan ook dat hij het voordeel van de twijfel dient te genieten.

2.2. Stukken

Als bijlage aan het verzoekschrift wordt het rapport “Vietnam: Nature and extent of police corruption,

specifically reports of police requiring payment of bribes in order to process and investigate complaints

by the public” van het Immigration and Refugee Board of Canada als nieuw stavingstuk gevoegd.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

2.3.1.1. Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) over volheid van rechtsmacht. 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 een Raad voor Vreemdelingen-betwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06,

nr. 2479/001, p. 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 verzoeker

daarop.

2.3.1.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale

bescherming van verzoeker in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van

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

48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2. De bewijslast

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU van het

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn

2011/95/EU) en artikel 13, eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de

Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking

van de internationale bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU), en bijgevolg in het licht

van deze Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte beoordeling van feiten en omstandigheden in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.
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Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden voor de toekenning van internationale bescherming, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet (zie: HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, naast de door de verzoeker

afgelegde verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met

alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing

inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die

gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit, alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker.

2.3.3. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Verzoeker verklaart zijn land van herkomst ontvlucht te zijn omwille van problemen die hij er kende met

de lokale Vietnamese maffia, bij wie zijn ouders schulden hadden openstaan.

Zoals in de bestreden beslissing terecht wordt gesteld, zijn deze problemen van louter interpersoonlijke

aard en ressorteren zij niet onder het Verdrag van Genève, dat voorziet in het verlenen van

internationale bescherming aan personen die hun land van herkomst dienen te verlaten uit een

gegronde vrees voor vervolging omwille hun ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde

sociale groep of hun politieke overtuiging.

Verzoeker brengt geen concreet element bij ter weerlegging van de voormelde motivering.

Deze motivering vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt door de Raad

overgenomen.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

2.3.4. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

2.3.4.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker op deze gronden geen

subsidiaire bescherming vraagt.

2.3.4.2. Wat betreft de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, b), van de

Vreemdelingenwet, oordeelt de Raad, in navolging van de commissaris-generaal, dat verzoeker niet
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heeft aangetoond dat hij bij een eventuele terugkeer naar Vietnam een reëel risico op ernstige schade

zou lopen zoals omschreven in deze bepaling.

Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoeker geen documenten bijbrengt die zijn vluchtrelaas kunnen

staven. Bijgevolg moet worden nagegaan of de verklaringen van verzoeker voldoende consistent,

precies, volledig en aannemelijk zijn opdat de relevante elementen van zijn relaas geloofwaardig kunnen

worden geacht.

Te dezen stelt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing op goede gronden vast dat er ernstig

kan worden getwijfeld aan de geloofwaardigheid van verzoekers relaas nu zijn verklaringen over de

schuld die zijn ouders zijn aangegaan eerder vaag en niet altijd consistent zijn. Hij licht dit als volgt toe:

“Zo weet u niet te vertellen wanneer uw ouders dat geld geleend hebben bij de maffia. Gezien het

tijdstip van het aangaan van de schuld toch belangrijk is bij de berekening van de interesten die moeten

betaald worden is het op zijn minst eigenaardig te noemen dat u niet weet te vertellen wanneer uw

ouders deze lening hebben gedaan (zie notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5). U beweerde

verder dat uw ouders 2 miljard Dong van de maffia geleend hadden en dat de maffia u vroeg om

2 miljard Dong terug te betalen. Opgemerkt dat het toch wel eigenaardig is dat de maffia geen

woekerrente zouden eisen verklaarde u dan weer dat u tien keer het geleende bedrag moest

terugbetalen, wat uitkomt op 20 miljard Dong. Wat betreft het totaal van het terug te betalen bedrag zijn

uw opeenvolgende verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal

echter niet eensluidend. Voor de Dienst Vreemdelingenzaken vertelde u dat u 20 keer de schuld moest

terug betalen en voor het Commissariaat-generaal dat u tien keer het geleende bedrag moest terug

betalen (zie notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5). Verder is het opmerkelijk dat u beweerde dat u

uw huis moest verkopen in juli 2018 om de schuld af te betalen en reeds 1 miljard Dong had afbetaald,

wat impliceert dat de uitstaande schuld nog slechts één miljard Dong bedroeg. Toch vroeg de maffia u in

maart 2019 nog 20 miljard Dong. Overwegende dat u reeds 1 miljard Dong van de totale schuld van

2 miljard Dong had betaald en u 10 keer de som van de uitstaande schuld moest afbetalen kan worden

aangenomen dat u slechts 10 miljard Dong diende te betalen. Wanneer u daarmee werd geconfronteerd

stelde u dat u slechts 19 miljard Dong moest betalen omdat die 1 miljard die reeds betaald was van de

20 miljard werd afgetrokken, wat dan weer tegenstrijdig is met uw eerdere verklaringen dat u 20 miljard

Dong diende te betalen (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 6).”

Door in het verzoekschrift louter te stellen dat “het niet hoeft te verbazen dat hij niet weet wanneer zijn

ouders de lening aangingen”, nu hij “niet degene (was) die de lening aanging” en hij “de maffia hierover

geen vragen (heeft) durven stellen”, slaagt verzoeker er niet in de voorgaande motieven, die steun

vinden in het administratief dossier, te weerleggen of te ontkrachten. De commissaris-generaal wijst er

terecht op dat het tijdstip waarop de schulden werden aangegaan belangrijk is bij de berekening van de

interesten die daarop betaald moeten worden. Voorts kan verzoeker niet worden gevolgd waar hij in het

verzoekschrift voorhoudt dat wel duidelijk heeft aangegeven hoeveel hij exact moest terugbetalen. Hij

geeft in thans zijn verzoekschrift aan dat hij, omdat de terugbetaling zo lang op zich liet wachten, nu een

tienvoud van het initiële bedrag verschuldigd was, met name 20 miljard Dong in plaats van 2 miljard

Dong. Nochtans had hij op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaard dat hij de schuld van zijn ouders

nog moet afbetalen, maar dan “20 keer meer” (administratief dossier (hierna: adm. doss.), stuk 9,

Vragenlijst), wat iets geheel anders is dan een “tienvoud” van het bedrag. Verzoeker stelt thans nog in

het verzoekschrift dat de maffia, nadat hij hen 1 miljard Dong betaald had na de verkoop van zijn huis,

nog steeds 19 miljard Dong van hem eiste. Nochtans verklaarde hij op het Commissariaat-generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen dat hij zijn huis verkocht in juli 2018 en dat de maffia van hem in

maart 2019 20 miljard Dong vroeg (adm. dossier, stuk 4, Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6).

Dat verzoeker nadien, hiermee geconfronteerd, verklaarde dat hij 19 miljard Dong moest betalen, doet

geen afbreuk aan de vastgestelde inconsistenties in zijn verklaringen. De vaststelling dat verzoeker

tegenstrijdige verklaringen aflegde, ondergraaft op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van zijn

asielrelaas.

Wat betreft de problemen van verzoeker met de lokale Vietnamese maffia, wijst de commissaris-

generaal in de bestreden beslissing vervolgens nog op goede gronden op het volgende:

“Verder kunnen er nog vraagtekens worden geplaatst omtrent de geloofwaardigheid van uw problemen

met de maffia. Zo verklaarde u dat u om aan de maffia te ontkomen verhuisde naar Lao Bao in Quang

Tri een provincie ongeveer een 200 km gelegen van Quang Binh. Toch zou de maffia u reeds na een

paar dagen in Lao Bao hebben gevonden. Hoe de maffia u reeds na een paar dagen in Lao Bao heeft

gevonden kunt u niet verklaren en blijft een raadsel, temeer u stelde dat u nooit in Lao Bao was

geregistreerd (zie notities van het persoonlijk onderhoud, p. 8).
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Verder kunnen uw verklaringen hoe de maffia u tot in Bangkok achtervolgde moeilijk overtuigen. Dat de

maffia u vanuit Vietnam via Laos tot in Bangkok de ganse tijd met de auto heeft achtervolgd is moeilijk

te geloven. Ook uw ontsnapping in Bangkok aan de maffia lijkt weinig geloofwaardig. Ofschoon u nooit

in Bangkok bent geweest slaagt u er toch in om te ontsnappen aan uw belagers in een busstation

waarvan u de naam niet kent. U zou vervolgens een halte van de skytrain zijn binnengelopen waar

toevallig een skytrain aankwam die naar de luchthaven vertrok. Dit alles komt dan ook weinig

aannemelijk over.”

Door louter te herhalen dat hij niet weet hoe de maffia erin geslaagd is hem te vinden en te stellen dat

het feit dat iets onwaarschijnlijk is nog niet betekent dat het onmogelijk is, slaagt verzoeker er niet in de

voorgaande vaststellingen, die pertinent zijn en steun vinden in het administratief, te weerleggen of te

ontkrachten. Deze motieven blijven dan ook onverminderd overeind en worden door de Raad tot de

zijne gemaakt.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in dezen is

voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet

en dat verzoeker de door hem aangehaalde vervolgingsfeiten niet aannemelijk maakt.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of

de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Vietnam zou hebben gekend.

2.3.4.3. Wat betreft de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat er geen elementen voorhanden zijn waaruit blijkt dat er in

Vietnam 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 zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van

de Vreemdelingenwet.

2.3.4.4. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land (en regio) van herkomst een reëel

risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

2.3.5. 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.
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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 achtentwintig augustus tweeduizend

negentien door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT D. DE BRUYN


