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nr. 236 380 van 4 juni 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. HARDY

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

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 Cubaanse nationaliteit te zijn, op 30 september 2019

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

staatlozen van 28 augustus 2019.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 4 mei 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 mei 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat I. FONTIGNIE loco advocaat J.

HARDY en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen heeft u de Cubaanse nationaliteit en bent u afkomstig van Havana. In 1989

trouwde u met G.G.N., de vader van uw dochter M.L.G., van wie u later scheidde. In 1996 ging u uw zus

M.L.M. bezoeken in Canada en leerde u de Poolse Canadees J.T. kennen. In 2011 trouwde u met J.T.

die in Canada bleef. Ongeveer acht jaar geleden ging uw dochter M.L.G. naar België om bij haar

echtgenoot L.P. te zijn.

In januari 2014 vond u in het huis dat uw moeder u naliet een kistje met hierin een dertigtal gouden

muntstukken en een gouden kruis. Drie dagen na uw vondst vertelde u erover aan uw buurjongen L.C..

U vertelde later aan uw jongere broer I. over uw muntstukken.
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Iemand zei u dat de muntstukken van grote waarde waren en drong er op aan dat u ze verkocht. Enkele

dagen voor 27 april 2014 verkocht u de dertig muntstukken en het gouden kruis voor 50.000 euro. Op 2

juni 2014 ging u naar België om uw dochter en kleindochter te bezoeken. Tijdens uw verblijf in België

ging uw zus Marisbel naar Cuba om er een complot te smeden met uw andere broers en zussen zodat

ze u het geld en het huis van uw moeder afhandig konden maken. Op 2 september 2014 ging u terug

naar Cuba. Twee weken later werd u door de politie gearresteerd en een week lang op het

politiekantoor gehouden omdat uw zus de politie 2.000 dollar had betaald om u valselijk van diefstal te

beschuldigen. Zonder enig bewijs moest de politie u vrijlaten. Een week later moest u acht uur op het

politiekantoor blijven. Vanaf dan werd u elke week uitgenodigd om verhoord te worden en telkens moest

u er van 8 uur tot 12 uur, 13 uur of 17 uur wachten. U kreeg telefonische oproepen waarin u met

ontvoering en de dood bedreigd werd en in februari 2015 werd u geslagen door een persoon die u niet

kent en door een persoon op een motorfiets. U diende klacht in bij de politie en u zocht onderdak bij een

dame genaamd Mercedes die u drie maanden lang in een kamer liet blijven. Deze vrouw bracht u in

contact met een pastoor met de vraag of u daar kon verblijven. In mei 2015 verkocht u uw huis voor

60.000 euro.

Op 22 juni 2015 reisde u met het vliegtuig naar België waar u dezelfde dag aankwam.

Op 30 januari 2019 doorzocht de Belgische politie uw woning om een u onbekende reden. De politie

nam drie gsm’s in beslag, alsook uw geboorteakte, documenten betreffende een prostitutiebuurt en

geldtransacties, informatie over geldtransfers en 93.000 euro cash. Omdat u geen geld meer had,

diende u een verzoek om internationale bescherming in op 15 februari 2019.

U vreest bij terugkeer naar Cuba vermoord te worden door uw familieleden die uw goud willen.

Bovendien vreest u de felle zon in Cuba en de corruptie die in heel Cuba heerst.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u een kopie van enkele bladzijden van

uw vervallen paspoort neer, alsook een kopie van uw geboorteakte, een kopie van enkele documenten

over uw huis in Cuba, een kopie van de geboorteakte van J.T., een kopie van uw klacht bij de Cubaanse

politie, een kopie van de inventaris bij de PV opgesteld door de Belgische politie naar aanleiding van de

huiszoeking verricht in uw appartement in België, een kopie van uw bankkaart, een kopie van de

verblijfstitel van uw dochter in België en een kopie van het Cubaanse paspoort van uw dochter.

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.

Na grondig onderzoek van al uw verklaringen en alle stukken in uw administratief dossier dient

geconcludeerd te worden dat u noch het vluchtelingenstatuut, noch het subsidiair beschermingsstatuut

kan worden toegekend.

U stelt dat u niet terug kunt keren naar Cuba omdat iedereen die afweet van uw goud, waaronder uw

familie en de politie, u willen doden (notities persoonlijk onderhoud CGVS d.d. 22/05/2019, p. 5). U zou

tevens niet terug kunnen keren omwille van de corruptie in het land (CGVS, p. 9) en omdat u een

gevoelige huid heeft (CGVS, p. 9).

Vooreerst is uw gedrag allesbehalve in overeenstemming met een dergelijke vrees of risico. U kwam

aan in België op 22 juni 2015 (CGVS, p. 6) maar wachtte tot 6 februari 2019 om een verzoek om

internationale bescherming in te dienen (CGVS, p. 7). Van een persoon die daadwerkelijk een risico op

vervolging en/of ernstige schade in zijn land van herkomst loopt mag redelijkerwijze worden verwacht

dat hij, na aankomst in landen die de Conventie van Genève hebben ondertekend en die de

beschermingsmodaliteiten die erin voorzien zijn toepassen, zo snel mogelijk een beroep doet op deze

beschermingsmogelijkheden. Dat u meer dan drie jaar wachtte om een verzoek om internationale

bescherming in te dienen en dit pas deed nadat u problemen kreeg met de Belgische politie, is aldus

niet verenigbaar met een dergelijke vrees of risico. Uw verklaring hiervoor, dat u geen verzoek om

bescherming indiende omdat u toch genoeg geld had maar zich momenteel in een moeilijke positie

bevindt omdat de politie uw geld in beslag heeft genomen (CGVS, p. 8), verandert niets aan deze

vaststelling en wijst er net sterk op dat u louter om socio-economische motieven een

beschermingsstatuut verzoekt.

Voorts moet erop gewezen worden dat op een verzoeker de verplichting rust om van bij aanvang van de

asielprocedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek,

waarbij het aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij de

asielinstanties, zodat deze kunnen beslissen over het verzoek. De asielinstanties mogen van een

verzoeker correcte verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten, in het bijzonder over zijn
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identiteit, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf en de door hem afgelegde reisroute, alsook over zijn

precieze vluchtmotieven. Uit uw verklaringen blijkt duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze

medewerkingsplicht. In de eerste plaats kan er geen geloof worden gehecht aan uw verklaringen

omtrent uw paspoort. U beweert dat u in januari 2018 na het vervallen van uw vorig paspoort naar de

Cubaanse ambassade bent gegaan om een nieuw paspoort te bekomen maar dat u dit verloor op de

trein eind november 2018 (CGVS, p. 7). U beweert dat u geen tijd had om een foto te nemen van uw

nieuw paspoort (CGVS, p. 7) en dat u tijd noch geld had om een nieuw paspoort aan te vragen (CGVS,

p. 6). Geen van dit alles is geloofwaardig. Incoherent hiermee verklaart u immers ook dat u er niet van

houdt om met een paspoort op straat te lopen en daarom altijd foto’s en kopieën neemt van alles zodat

u de originelen niet kunt verliezen (CGVS, p. 7). Dat u in de elf maanden dat u uw nieuw paspoort zou

gehad hebben geen tijd zou hebben gehad om ook hier een foto van te nemen, kan niet overtuigen.

Anderzijds is het opmerkelijk dat u uw origineel paspoort dan net wel bij had terwijl u louter wat spullen

ging halen bij een vriend in Nijvel (CGVS, p. 7). U deed evenmin een aangifte van het verlies van uw

paspoort (CGVS, p. 12), noch trachtte u de NMBS te contacteren omdat u toch een nieuw zou

aanvragen (CGVS, p. 13). Over deze beweerde nieuwe aanvraag zijn uw verklaringen absoluut niet

overtuigend. U beweert dat u er geen tijd voor had en het bovendien 90 euro kost (CGVS, p. 6). Daar u

beweert geen werk uit te voeren in België (CGVS, p. 12) maar de politie wel 93.000 euro in beslag nam

bij u thuis, kan er noch aan uw excuus dat u te weinig tijd zou hebben gehad, noch aan uw excuus dat

het te duur was, enig geloof worden gehecht. De vaststelling dat u dan ook geen geloofwaardige

verklaringen aflegt over uw paspoort en aldus geen zicht biedt op uw werkelijke identiteit, uw eventuele

ondernomen reizen en verblijfplaatsen de afgelopen jaren, doet dan ook sterk afbreuk aan uw algemene

geloofwaardigheid.

Ook uw verklaringen omtrent de huiszoeking van de politie ondermijnen uw algemene

geloofwaardigheid. Zo dient vooreerst te worden opgemerkt dat u, hoewel u tijdens het onderhoud bij

het CGVS meermaals gevraagd werd om de verklaringen die u had afgelegd bij de Belgische politie

naar aanleiding van de huiszoeking van uw appartement door te sturen naar het CGVS (CGVS, p. 11,

25) en u hiervoor ruimschoots de tijd kreeg, dit naliet te doen. Het enige dat u doorstuurde was een

inventaris van in beslag genomen goederen door de Belgische politie. U beweert vervolgens dat de tolk

bij de politie niet zo goed Spaans sprak (CGVS, p. 11) en dat ze uw verklaring over hoe u aan het in

beslag genomen geld kwam verkeerd noteerden (CGVS, p. 12). Hoewel u de agenten zou hebben

gezegd dat u uw huis en goud had verkocht, zouden ze genoteerd hebben dat u twee huizen, kledij en

een wagen had verkocht, zonder enige vermelding van goud (CGVS, p. 12). Het is uiteraard weinig

ernstig dat een Spaanstalige tolk bij de politie het Spaanse woord voor goud niet zou kennen.

Bovendien kan niet eens nagegaan worden welke verklaringen genoteerd werden omdat u naliet deze

neer te leggen. Uw verklaringen bij het CGVS komen evenwel in het geheel niet overeen met de

beperkte documenten van de politie die u wel neerlegt. Hieruit blijkt immers dat er in uw appartement

niet enkel 93.000 euro in cash in beslag werd genomen maar eveneens drie smartphones, informatie

over de prostitutiebuurt en werkschema’s van meisjes. Dit zijn sterke indicaties dat u niet de waarheid

vertelt over de herkomst van dit geld, hetgeen nochtans de crux van uw asielmotieven uitmaakt (CGVS,

p. 5, 8, 9). Uw ongeloofwaardige verklaringen over uw identiteit, over uw activiteiten in België en de door

de politie in beslag genomen goederen doen aldus reeds sterk afbreuk aan de geloofwaardigheid van

uw verklaringen over uw beweerde conflict in Cuba.

Vervolgens ondermijnen ook enkele bijzonderheden de geloofwaardigheid van uw asielmotieven. Zo is

het merkwaardig dat u de naam van de pastoor niet kent waar u heen werd gestuurd door de vrouw die

u niet langer een onderkomen kon geven (CGVS, p. 15). Ook vreemd is dat niet kunt zeggen hoe oud

de door u gevonden munten waren (CGVS, p. 13). U zou wel geweten hebben dat het gouden munten

betrof – waardoor men zou verwachten dat u pogingen zou ondernomen hebben om de waarde van

deze munten te achterhalen – wat u naliet te doen. U liet de munten zelfs niet eens schatten (CGVS, p.

16) en verkocht ze omdat u tevreden was met het bod van vijftigduizend euro (CGVS, p. 15). Verwacht

mag worden dat de vinder van gouden munten toch enigszins moeite zou doen om de waarde van de

door hem gevonden munten correct in te schatten, aangezien ze misschien een veelvoud waard konden

zijn. Ook verbaast het dat u aanhaalt dat uw werkelijke problemen zouden begonnen zijn na uw

terugkomst uit België op 2 september 2014, waarna u door de politie werd lastig gevallen,

doodsbedreigingen kreeg en uw leven werd onmogelijk gemaakt (CGVS, p. 16), maar u nog wachtte tot

22 juni 2015 om Cuba opnieuw te verlaten (CGVS, p. 6) terwijl u met uw duizenden euro’s zeker in staat

moet zijn geweest om het land onmiddellijk na de start van uw vervolgingsproblemen te verlaten. Deze

vaststelling wordt zelfs nog versterkt door uw bewering dat u uiteindelijk het land verliet met 150.000

euro op zak (CGVS, p. 13). Dat u toch zolang wachtte om het land te verlaten doet sterk afbreuk aan de

geloofwaardigheid van de doodsbedreigingen.

Evenmin maakt u de samenwerking en omkoping tussen uw zus en de politie om u aan te klagen en te

laten vervolgen aannemelijk. Zo beweerde u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u soms twee
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tot drie keer per week naar de politie moest en u zelfs één keer drie dagen lang in het commissariaat op

een bank hebt doorgebracht, in september 2014 (vragenlijst CGVS d.d. 19/04/2019, vraag 1). Bij het

CGVS stelt u echter na verschillende ontwijkende antwoorden dat u éénmaal een week hebt

doorgebracht bij de politie (CGVS, p. 18-19) en vanaf dan elke week werd opgeroepen om dan een

halve werkdag of een volledige werkdag op het kantoor te wachten (CGVS, p. 19-20). Geconfronteerd

met uw tegenstrijdige verklaringen bij de DVZ, stelt u dat u drie dagen in één eenheid had doorgebracht

en vervolgens twee dagen in een andere (CGVS, p. 20). Niet alleen komt deze post factum verklaring

nog steeds niet overeen met een week, het verklaart niet waarom u dit niet eerder vertelde toen u

gevraagd werd naar de plek waar u werd vastgehouden (CGVS, p. 18). Dergelijke incoherente

verklaringen ondermijnen dan ook de geloofwaardigheid van uw verklaringen omtrent deze

gebeurtenissen.

Voorts geeft u aan dat u klacht indiende bij de politie omwille van een dreigtelefoon en dat de politie de

dader vond, die vervolgens naar uw broer I. zou verwezen hebben (CGVS, p. 24). Vreemd genoeg kan

u deze gebeurtenis niet plaatsen in de tijd behalve dat het lang geleden gebeurde (CGVS, p. 24) en de

enige indicatie dat het om uw broer I. ging, zou zijn dat deze als enige alles wist (CGVS, p. 24). De

kopie van uw klacht bij de politie die u neerlegt is echter niet alleen van bijzonder slechte kwaliteit en

niet leesbaar, louter het feit dat u of uw buurjongen L.C. klacht zou hebben ingediend bij de politie zegt

niets over de waarachtigheid van de gebeurtenissen aangezien een klacht enkel de verklaringen van de

klager omschrijft. Dit document volstaat dan ook niet om de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid te

herstellen. Bovendien betreft het enkel een kopie, waardoor de echtheid ervan niet kan worden

nagegaan.

Tot slot dient te worden opgemerkt dat, indien er al enig geloof zou worden gehecht aan de verkoop van

uw gouden munten en kruis voor 50.000 euro, quod non, het niet geloofwaardig is dat u vanuit Cuba

naar België vluchtte met in totaal 150.000 euro (CGVS, p. 13). Zo is het niet geloofwaardig dat u ook

60.000 euro ontving voor de verkoop van het huis dat u door uw moeder had gekregen en waarin u de

gouden munten vond. Zo wilde niemand van uw familie – normale werkende mensen met niet veel geld

(CGVS, p. 23) – enkele jaren voordien het huis omwille van de slechte staat (CGVS, p. 17). Ook al

hebben u en uw dochter dit opgeknapt (CGVS, p. 8), nog steeds lijkt deze verkoopprijs

buitenproportioneel in de door u geschetste context. Ook tonen de documenten over uw huis aan dat de

waarde ervan 10.618 “Moneda Nacional” was, hetgeen overeenkomt met iets meer dan 442 CUC of iets

minder dan 400 euro, ver verwijderd van die beweerde 60.000 euro. Het lijkt weinig geloofwaardig dat

men met zo een groot prijsverschil de Cubaanse overheid om de tuin zou kunnen leiden om zo de

Cubaanse belastingen te ontduiken zoals u beweert (CGVS, p. 17). U verklaart nog dat een gemiddelde

dokter in Cuba 40 dollar per maand verdient en u ongeveer 10 dollar per maand verdiende met de

verkoop van kleren (CGVS, p. 22), terwijl u sinds 2003 nooit meer gewerkt zou hebben (CGVS, p. 20). U

kent bovendien niet eens de naam van de koper, een zeeman, van uw huis en zijn echtgenote, op wiens

naam het huis kwam te staan (CGVS, p. 17). Ook al zou u werkelijk 500, 600 of 1000 euro per maand

gekregen hebben van uw Pools-Canadese echtgenoot (CGVS, p. 16), is het onmogelijk dat u zelfs

samen met de winst van uw munten aan een totaalbedrag van 150.000 euro kwam waardoor u

problemen zou gekend hebben met iedereen in Cuba. Daarbij kan, zoals hierboven reeds vermeld, nog

gewezen worden op het feit dat u tegen de Belgische politie zou gezegd hebben dat u twee huizen en

een auto heeft verkocht om dit geld te bekomen maar dit verkeerd werd opgeschreven (CGVS, p. 12).

Uit dit alles moet besloten worden dat u er niet in bent geslaagd een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Tot slot verwijst u naar het feit dat Cuba corrupt zou zijn en dat u lijnrecht tegen het Cubaanse politieke

beleid staat dat corrupt is (CGVS, p. 9). Deze blote bewering moet sterk genuanceerd worden gezien u

nooit politieke activiteiten uitvoerde (CGVS, p. 9) en u nooit met politiek bezig was omdat de regering

toch niet deed wat ze zou moeten doen (CGVS, p. 10). Uit uw algemene verklaring dat de mensen in

Cuba corrupt zijn, kan geenszins afgeleid worden dat u vervolging zou vrezen of een risico zou lopen op

ernstige schade. Een dergelijke verwijzing van algemene aard is op zich namelijk niet voldoende om

aan te tonen dat u nood zou hebben aan internationale bescherming. U dient immers uw vrees voor

vervolging of het bestaan van een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming in concreto aan te tonen en u blijft desbetreffend in gebreke.

Wat betreft uw bewering dat u niet terug kunt keren naar Cuba omdat u een zonnegevoelige huid heeft,

moet worden vastgesteld dat dit motief op zich niet ressorteert onder de criteria van de

Vluchtelingenconventie, die voorziet in internationale bescherming voor personen die een gegronde

vrees voor vervolging koesteren wegens hun ras, nationaliteit, religie, hun behoren tot een sociale groep

of hun politieke overtuiging. Evenmin houdt voormeld motief verband met de bepalingen van de definitie

van subsidiaire bescherming.
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De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande vaststellingen niet beïnvloeden. De kopie van vier

bladzijden uit uw vervallen paspoort zeggen niets over uw verblijfplaatsen of reizen aangezien het

slechts vier bladzijden betreft en het paspoort vervallen is. Bovendien legt u ongeloofwaardige

verklaringen af over het verlies van uw paspoort en de aanvraag van een nieuw paspoort waardoor er

ernstige vraagtekens moeten geplaatst worden bij uw werkelijke verblijfplaatsen de afgelopen jaren. De

kopie van uw geboorteakte, van de geboorteakte van J.T., van uw bankkaart, van de Belgische

verblijfstitel van uw dochter en van het paspoort van uw dochter zeggen louter iets over uw identiteit, die

van J.T. en die van uw dochter. Aldus hebben zij geen invloed op uw beweerde problemen in uw

thuisland. Het gekopieerde document over uw huis is onvolledig, van bijzonder slechte kwaliteit, werd

reeds aangehaald om de ongeloofwaardigheid van uw relaas aan te tonen en de enige leesbare data

hierop lijken aan te wijzen dat het dateert van 2013. De klacht bij de Cubaanse politie en de inventaris

van de Belgische politie werden hierboven reeds besproken.

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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 30 september 2019 een “appreciatiefout en schending van

artikelen 48/3 t.e.m. 48/7 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen” aan.

Waar de commissaris-generaal meent dat verzoekster een laattijdig verzoek om internationale

bescherming indiende, legt zij uit dat “toen ze in België aankwam ze genoeg geld [had] om zich te

vestigen in België met haar familie […] en ze dacht (ten onrechte) dat dit haar terugkeer naar Cuba ging

vermijden” en dat zij pas na de huiszoeking in haar appartement en het verliezen van haar geld “zich

gedwongen voelde om een asielaanvraag in te dienen omwille van haar problemen met haar familie en

de Cubaanse autoriteiten”. Zij stelt dat zij de procedures en de verplichtingen die op haar schouder

rusten niet begrijpt, dat zij haar advocaat niet eens op de hoogte bracht van het persoonlijk onderhoud

en dat zij haar dochter had gevraagd “om de documenten te sturen die ze dacht pertinent waren, maar

ze heeft niet alles gestuurd (e.g. verklaringen afgelegd bij de politie)”. Volgens verzoekster kan haar

“nalatigheid niet als een gebreke aan haar collaboratieplicht worden geïnterpreteerd”.

Verzoekster voert aan dat zij wel heeft geprobeerd om de waarde van haar goudvondst te bepalen,

maar dat het niet zo was dat “verzoekster aan iedereen in haar omgeving kon vragen om een advies om

de waarde van het goud te bepalen”, gezien zij “heel voorzichtig [moest] zijn en discreet [moest] blijven

omdat ze heel weinig mensen vertrouwde”, reden waarom “toen ze de mannen ontmoet die bereid

waren haar goud te verkopen voor 50.000C - wat een enorm hoeveelheid geld vertegenwoordigd

aangezien de beperkte middelen van verzoekster - ze er niet lang aan getwijfeld [heeft]”. Zij benadrukt

dat zij niet vrij was “om met haar goud rond te lopen om deze te laten schatten vooraleer deze te

verkopen”.

Wat betreft de ondervragingen en detentie(s) bij de politie, wijst verzoekster erop dat zij “sinds

september 2014 tot haar vertrek herhaaldelijk naar het commissariaat werd opgeroepen en dat ze,

omwille van de stress en zenuwachtigheid dat het leverde, geen precieze herinnering heeft van deze

gebeurtenissen” en dat haar verklaringen aldus “met flexibiliteit” moeten worden geanalyseerd. Zij

meent dat haar verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal “in

essentie [overeenstemmen] wat betreft het feit dat haar eerste oproeping bij de politie langer dan één

dag duurde en dat ze daarna meerdere keren zich moest begeven naar het commissariaat, soms

meerdere keren per week”.

Waar de commissaris-generaal besluit dat de verkoopprijs van verzoeksters huis buitenproportioneel is,

blijkt volgens haar “uit de documenten die verzoekster heeft neergelegd dat het een huis met vier

kamers in La Havana betreft, en dat het verkoopprijs daarvoor ongeveer hetzelfde is dan de normale

prijs voor zulke goederen (Zie aanboden van huizen met 4 kamers in La Havana op

https://www.detrasdelafachada.com, stuk 3)”. Zij geeft toe dat zij de naam van de kopers niet kent

omdat zij “in zulke staat van angst [was] gedurende de laatste maanden die haar definitieve vlucht

vanuit Cuba voorafgaand dat haar cognitieve vermogen om zich van alle details te herinneren beperkt
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is” en omdat ze de koper “slechts één keer heeft ontmoet”. Zij voegt hieraan toe dat zij wél andere

“pertinente informatie omtrent de verkoop van het huis, die de geloofwaardigheid van dit gebeurtenis

staaft, [heeft] kunnen weergeven tijdens haar gehoor”.

Verzoekster ontkent iets te maken te hebben met de zaak in België waarvoor bij haar thuis een

huiszoeking werd gedaan. Zij stelt dat “de politie haar woning [heeft] doorgezocht nadat de ex-partner

van het Braziliaanse huisgenoot haar bij de politie aangaf voor prostitutie”, maar dat zij niet de eigenaar

is “van de documenten betreffende een prostitutiebuurt en geldtransacties die in haar appartement

werden gevonden en in beslag genomen”, waardoor de commissaris-generaal “daarvoor geen

weigeringsmotief op deze elementen [kan] staven aangezien haar verantwoordelijkheid niet eens is

aangetoond”. Zij voegt haar verklaringen bij de politie bij het verzoekschrift.

Zij meent dat zij wél “gedetailleerde verklaringen [heeft] afgelegd mbt het verlies van haar paspoort in de

trein in november 2018” en voert aan “dat had verzoekster een nieuw paspoort aangevraagd en daarop

zitten te wachten tijdens haar asielprocedure had het CGVS dit element zeker tegen haar gebruikt”.

Verzoekster benadrukt haar familiale banden met een westerse man en wijst op haar verklaringen

tijdens het persoonlijk onderhoud waar zij aangaf “dat zij bedreigd werd door andere Cubaanse en door

de overheid omwille van haar familiale banden met een Westerse persoon”. Zij voert aan “dat

verzoekster vervolgd werd omdat zij behoort tot de sociale groep van mensen die nauwe banden

hebben met Westerse personen” doch dat dit niet aan bod komt in de bestreden beslissing.

Aangaande de bescherming door de autoriteiten in Cuba, wijst verzoekster op “een rapport van Canada:

Immigration and Refugee Board of Canada van 2012, die meerdere bronnen compileert” waaruit zou

blijken dat “corruptie op alle niveau’s van macht aanwezig is in Cuba”. Hierdoor is het, aldus

verzoekster, “zeker niet mogelijk om van effectieve bescherming van de nationale overheden te spreken

om verzoekster te beschermen tegen de aangehaalde vervolgingsfeiten”.

Verzoekster besluit dat “zij behoort tot de sociale groep van rijke mensen en diegene die nauwe banden

hebben met Westerse personen, en dat ze om deze reden al het doelwit vormde van serieuze

bedreigingen uit hoofde van haar familieleden en de Cubaanse politie”.

Verzoekster vraagt “haar het statuut van vluchteling te erkennen of de subsidiaire bescherming toe te

kennen” en in ondergeschikte orde de bestreden beslissing te vernietigen.

2.2. Stukken

Bij het verzoekschrift voegt verzoekster “Aanboden van huizen met 4 kamers in La Havana op

https://www.detrasdelafachada.com”, “PV opgesteld door de politie” en “Rapport van Canada:

Immigration and Refugee Board of Canada van 2012”.

Bij aanvullende nota van 14 juni wenst verzoekster twee nieuwe documenten aan haar dossier toe te

voegen met name een ”Document die al neergelegd werd maar meer leesbaar over het huis van

verzoekster” (1) en “een honorarium-overeenkomst met advocaat in Cuba” (2).

Ter terechtzitting legt verzoekster de originelen neer van deze documenten alsook een vertaling van

stuk (2).

2.3. Over de gegrondheid van het beroep

2.3.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de verzoekster om internationale bescherming toekomt

om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van haar
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verzoek om internationale bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet 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. 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 de nood aan internationale

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. Vooreerst merkt de Raad op dat verzoekster betreffende haar identiteit een fotokopie van enkele

bladzijden van een vervallen paspoort en een fotokopie van haar geboorteakte neerlegt. Verzoeksters

verklaringen dat zij in januari 2018 een nieuw paspoort verkreeg bij de Cubaanse ambassade in België

maar dit verloor op de trein eind november 2018 (notities van het persoonlijk onderhoud (hierna:

notities), p. 7), zijn ongeloofwaardig. Immers, verzoekster heeft nagelaten het verlies van haar paspoort

aan te geven bij de politie of bij de NMBS (notities p. 12-13). Bovendien ziet de Raad niet in waarom

verzoekster geen fotokopieën van dit nieuwe paspoort kan voorleggen, gezien zij zelf verklaarde dat zij

er niet van houdt om met een authentiek paspoort op straat te lopen en zij daarom steeds foto’s en

fotokopieën neemt van dergelijke documenten (notities, p. 7). De beweringen dat zij geen tijd en geld

had om hierna een nieuw paspoort aan te vragen (notities, p. 6) en bijgevolg ten tijde van het persoonlijk

onderhoud, 6 maanden later, op 22 mei 2019 nog steeds geen paspoort kon voorleggen, is evenzeer

ongeloofwaardig, daar zij verklaarde geen werk uit te voeren in België en er bij haar thuis 93 000 euro

werd gevonden. Uit het voorgaande kan dan ook enkel blijken dat verzoekster een paspoort achterhoudt

waardoor ze zo de hierin vervatte informatie over haar identiteit, verblijfplaatsen en reizen voor de

Belgische asielinstanties verborgen houdt. Ook blijkt dat verzoekster onjuiste verklaringen aflegt over

haar financiële situatie – in zoverre deze al een reden had moeten zijn om geen nieuw paspoort aan te

vragen, indien haar vorige paspoort verloren was. Een dergelijke houding en navenante verklaringen zijn

dan ook een negatieve indicatie met betrekking tot haar geloofwaardigheid en een uiting van haar onwil

tot medewerking.

2.4.2. Verzoekster verklaart niet te kunnen terugkeren naar Cuba uit vrees voor de personen die weet

hebben van haar goud, voor de corruptie in het land en voor de felle zon. Ter terechtzitting stelt

verzoekster dat ze haar familie vreest en een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend

omdat ze een bevel had gekregen om het land te verlaten en in België wil blijven.

2.4.3. Waar verzoekster haar stellingen over de corruptie benadrukt (waarvoor zij ook verwijst naar “een

rapport van Canada: Immigration and Refugee Board of Canada van 2012, die meerdere bronnen

compileert” waaruit zou blijken dat “corruptie op alle niveau’s van macht aanwezig is in Cuba”) en haar

beweerde tegenkanting tegen het (corrupt) beleid in Cuba, waardoor zij niet naar haar land zou kunnen

terugkeren, volstaan dergelijke loutere verwijzingen naar de algemene situatie in het land van herkomst

geenszins om aan te tonen dat verzoekster Cuba werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Verzoekster laat

tijdens het persoonlijk onderhoud en in haar verzoekschrift na deze vrees voor vervolging in concreto

aan te tonen, temeer daar zij nooit politieke activiteiten had, zelfs niet met politiek bezig was (notities, p.

9-10) en voor de problemen met haar zus nooit met de politie in aanraking zou geweest zijn.

2.4.4. Verzoeksters vrees voor familie en anderen die het door haar gevonden goud willen en in het

verzoekschrift wordt aangehaald dat “zij behoort tot de sociale groep van rijke mensen […], en dat ze

om deze reden al het doelwit vormde van serieuze bedreigingen uit hoofde van haar familieleden en de

Cubaanse politie”, merkt de Raad op dat geen geloof wordt gehecht aan (zie infra) verzoeksters relaas

over het goud, de acties van haar zus en van de politie en de herkomst van haar geld. Verzoekster blijft

bij loutere beweringen.

Bovendien zijn “rijke mensen” geen sociale groep in de zin van artikel 48/3, § 4, d) nu rijkdom geen

aangeboren kenmerk is, laat staan een gemeenschappelijke achtergrond betreft dat niet gewijzigd kan

worden.

2.4.5. De Raad stelt vast dat verzoeksters motieven van persoonlijke en familiale aard zijn, en voor

zover een klacht tegen verzoekster werd neergelegd, van louter gemeenrechtelijke aard. Deze houden

geen verband met één van de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie, zijnde ras,
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nationaliteit, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Ook ter

terechtzitting kon geen link met de criteria van de vluchtelingenconventie worden aangetoond.

2.4.6. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de

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

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.5.1. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit haar verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.5.2. Verzoekster heeft problemen met haar familie die menen dat verzoekster onterecht het huis van

hun moeder heeft toegeëigend en de gouden munten. De Raad herhaalt dat niet kan worden ingezien

hoe dergelijke familiale problemen een nood om internationale bescherming kan rechtvaardigen.

2.5.3. Bovendien, nog daargelaten dat verzoekster bij loutere beweringen blijft, is het opvallend dat zij

niet kon zeggen hoeveel de door haar op januari 2014 gevonden munten waard waren (notities, p. 13,

15-16) terwijl verzoekster zich diende te vergewissen van de echtheid van haar munten en de waarde

ervan. Dit is immers een logische stap nu verzoekster uiteindelijk overging tot de verkoop ervan in april

2014. Waar in het verzoekschrift wordt aangevoerd dat het niet zo was dat “verzoekster aan iedereen in

haar omgeving kon vragen om een advies om de waarde van het goud te bepalen”, gezien zij “heel

voorzichtig [moest] zijn en discreet [moest] blijven omdat ze heel weinig mensen vertrouwde”, en zij

aldus niet vrij was “om met haar goud rond te lopen om deze te laten schatten vooraleer deze te

verkopen”, kan de Raad enkel vaststellen dat verzoekster kennelijk wel contact zocht en had met

iemand die haar vertelde dat de munten van grote waarde waren (“Uiteindelijk kwam ik in contact met

een man en toonde hem 1 munt. Hij zei dat het goud was van heel goede kwaliteit met heel veel waarde

en hij wilde het verkopen.”; notities, p. 13), alsook met de uiteindelijke koper van het goud (“Uiteindelijk

kwam ik in contact met een vrouw die mij verstopte in een huis want die man was mij het leven moeilijk

aan het maken. Die vrouw sprak met een pastoor van een kerk met de vraag of ik daarheen kon want

het was moeilijk voor haar mij verborgen te houden. Die man kwam met een aanbod. Hij zei dat hij

50.000 dollar wilde geven.”; notities, p. 14). De Raad ziet dan ook niet in waarom het voor verzoekster

onmogelijk zou zijn geweest om op vier maanden tijd de munten te laten schatten.

2.5.4. Ook verzoeksters verklaringen over de demarches van haar zus die de politie omkocht, zijn niet

aannemelijk. Zo vertelde verzoekster bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat zij soms twee tot drie keer

per week naar de politie moest en dat zij één keer drie dagen lang in het commissariaat op een bank

hebt doorgebracht, in september 2014 (vragenlijst DVZ, vraag 3.1), terwijl zij op het persoonlijk

onderhoud liet optekenen dat zij éénmaal een week had doorgebracht bij de politie (notities, p. 18-19) en

vanaf dan elke week werd opgeroepen om dan een halve werkdag of een volledige werkdag op het

kantoor te wachten (notities, p. 19-20). Dergelijke uiteenlopende verklaringen kunnen bezwaarlijk

overtuigen. Waar in het verzoekschrift wordt aangevoerd dat haar verklaringen bij de Dienst

Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal “in essentie [overeenstemmen] wat betreft het feit

dat haar eerste oproeping bij de politie langer dan één dag duurde en dat ze daarna meerdere keren

zich moest begeven naar het commissariaat, soms meerdere keren per week” en dat zij “sinds

september 2014 tot haar vertrek herhaaldelijk naar het commissariaat werd opgeroepen en dat ze,

omwille van de stress en zenuwachtigheid dat het leverde, geen precieze herinnering heeft van deze

gebeurtenissen”, antwoordt de Raad dat verzoekster geen onwetendheden worden verweten, doch wel

het afleggen van tegenstrijdige verklaringen. Bovendien werd bij aanvang van het interview op de Dienst

Vreemdelingenzaken benadrukt aan verzoekster “U moet steeds de waarheid vertellen. Valse of onjuiste

verklaringen kunnen tot gevolg hebben dat uw asielaanvraag wordt verworpen. geloof niet diegenen die

u aanraden om feiten toe te voegen, uit te vinden of anders voor te stellen.” (vragenlijst DVZ,

voorafgaand advies) en werd bij aanvang van het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal

gezegd: “Het is belangrijk dat u volledig meewerkt. Ik kan u niet helpen als u niet volledig eerlijk bent

over alles wat ik u vraag.” (notities, p. 2). Van verzoekster kon dan ook verwacht worden dat zij, indien

zij “omwille van de stress en zenuwachtigheid dat het leverde, geen precieze herinnering heeft van deze

gebeurtenissen”, zoals wordt beweerd in het verzoekschrift, dit als dusdanig zou hebben aangegeven,
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wat zij echter heeft nagelaten door incoherente informatie te debiteren. Ook wanneer zij tijdens het

persoonlijk onderhoud geconfronteerd werd met haar andersluidende verklaringen dienaangaande bij de

Dienst Vreemdelingenzaken, liet verzoekster na om aan te geven dat zij het eigenlijk niet (meer) wist,

maar gaf zij nog een derde afwijkende versie van de feiten (“Omdat ik drie dagen in 1 eenheid zat en

erna twee dagen in een andere eenheid. Want ze konden mij niet aanklagen omdat ik niets had gedaan

en op sommige kantoren zijn er eerlijke agenten. Ze konden mij niet aanklagen dus plaatsten ze mij over

naar een ander kantoor.”; notities, p. 20). Uit verzoeksters verklaringen kan dan ook enkel worden

afgeleid dat zij haar relaas wijzigt en bijstelt, maar dat zij de feiten niet werkelijk heeft beleefd.

2.5.5. Dat verzoekster de door haar aangehaalde feiten niet werkelijk heeft meegemaakt, wordt tevens

bevestigd door de vaststellingen dat zij de klacht die zij zou hebben neergelegd bij de politie geenszins

in de tijd kan situeren (notities, p. 24) en dat zij de naam van de pastoor niet kende die haar onderdak

bood (notities, p. 15). Hieruit kan enkel blijken dat verzoekster losse feiten aanhaalt een deze niet kan

situeren in haar leven.

2.5.6. Nog daargelaten de beweringen van de commissaris-generaal en in het verzoekschrift

(“Aanboden van huizen met 4 kamers in La Havana op https://www.detrasdelafachada.com”) over de

waarde van het huis, merkt de Raad op dat verzoekster de koper van haar huis niet kon noemen

(notities, p. 17), een onwetendheid die bezwaarlijk verschoond kan worden door de uitleg in het

verzoekschrift dat zij “in zulke staat van angst [was] gedurende de laatste maanden die haar definitieve

vlucht vanuit Cuba voorafgaand dat haar cognitieve vermogen om zich van alle details te herinneren

beperkt is” en dat ze de koper “slechts één keer heeft ontmoet”.

2.5.7. Waar in het verzoekschrift haar band met een westerse man worden benadrukt en gewezen wordt

op haar verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud waar zij aangaf “dat zij bedreigd werd door

andere Cubaanse en door de overheid omwille van haar familiale banden met een Westerse persoon”,

kan de Raad enkel vaststellen dat verzoeksters verklaringen zich beperkten tot hypothetische en

algemene stellingen over corruptie bij de autoriteiten en afpersing van mensen met buitenlandse

connecties: “Toen mijn zus nog kleren opstuurde, ze stuurde koopwaar uit Canada in een koffer naar mij

zodat ik die kon verkopen. Om dat te doen kwam iemand naar mijn huis, altijd een Canadees. Als de

politie er van wist, doen ze huiszoeking. In Cuba is er de CDR ze houden alles in de gaten van mensen

die binnen en buitenkomen. Als een niet-Cubaan het land binnenkomt, brengen ze de politie op de

hoogte. Als het gebeurde, brachten ze de politie op de hoogte. De politie komt dan af, ze hebben ook

honger en verdienen geen geld dus komen ze naar het huis van mensen om hen af te persen. […]

Omdat ik getrouwd was met een buitenlander en het land niet had verlaten, ik bleef in Cuba wonen en

voor de politie was het voldoende om mijn leven te controleren. In de hoop er profijt uit te halen dat ik

hen spullen zou geven. De zonechef hield zich daarmee bezig, wilde voordeel halen. Mensen getrouwd

met buitenlanders, familie in het buitenland, met hen werd er altijd profijt uit gehaald. Het is een arm

land, als ze de mogelijkheid krijgen geld uit te persen gaan ze die grijpen en de politie is corrupt.”

(notities, p. 22). Nergens verwees zij naar concrete (corruptie-)incidenten omwille van haar beweerde

huwelijk met een westerse man, hoewel zij meermaals aangemaand werd om haar persoonlijke

problemen in dit verband te vertellen (“Behalve dat u naar de politie moest gaan verschillende keren,

nog bedreigingen of problemen met broers en zussen gehad? [...] U draait rond de pot, vertel wat er

gebeurd is. [...] Zoals ik al zei ben ik op de hoogte van de algemene situatie. U moet zeggen wat er met

u persoonlijk gebeurde. [...] Is dat gebeurd met u ja of nee? [...] Eerste keer wanneer? [...] Hoeveel

betaalde u? [...] U begint opnieuw algemene zaken te vertellen in plaats van persoonlijke waardoor we

bijna geen tijd meer hebben.”; notities, p. 22-23) waarna zij uiteindelijk toegaf dat zij niets had moeten

betalen (notities, p. 23). Ook bij de Dienst Vreemdelingenzaken vertelde zij enkel over buitenlanders die

haar zus in huis haalde, maar waarvan verzoekster altijd kon aantonen dat zij er niets mee te maken

had (vragenlijst DVZ, vraag 3.7), maar liet zij na enige persoonlijke problemen aan te halen omwille van

haar familiale banden met een westerse man.

2.5.8. Dat verzoekster in werkelijkheid geen vrees voor vervolging koesterde sinds de problemen

begonnen na haar terugkomst uit België in september 2014 of omwille van haar familiale banden met

een westerse man, blijkt nog uit de vaststelling dat zij tot 22 juni 2015 in Cuba bleef (notities, p. 6)

alvorens het land te ontvluchten. Uit haar verklaringen blijkt immers dat zij toen sinds april 2014 over

duizenden euro’s beschikte (van de verkoop van het goud) en uiteindelijk met 150 000 euro naar België

kwam (waarvan slechts 60 000 euro van de verkoop van haar huis in mei 2015) en zij dus kennelijk over

ruim voldoende financiële middelen beschikte om haar land te ontvluchten indien haar leven in gevaar

was.
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2.5.9. Ook de vaststelling dat verzoekster, die sinds 22 juni 2015 in België was, meer dan 3 jaar (tot 6

februari 2019) wachtte om een verzoek om internationale bescherming in te dienen (notities, p. 6-7),

wijst erop dat zij geen vrees koestert ten aanzien van Cuba. Waar in het verzoekschrift wordt

aangevoerd dat “toen ze in België aankwam ze genoeg geld [had] om zich te vestigen in België met

haar familie […] en ze dacht (ten onrechte) dat dit haar terugkeer naar Cuba ging vermijden” en dat zij

pas na de huiszoeking in haar appartement en het verliezen van haar geld “zich gedwongen voelde om

een asielaanvraag in te dienen omwille van haar problemen met haar familie en de Cubaanse

autoriteiten”, mag redelijkerwijze worden verwacht dat een persoon die beweert vervolgd te worden in

zijn land van herkomst en die de bescherming van het Vluchtelingenverdrag of de subsidiaire

bescherming inroept, dat hij bij zijn aankomst of kort daarna bij de autoriteiten van het onthaalland een

verzoek om internationale bescherming indient. Dat zij de procedures en de verplichtingen die op haar

schouder rusten niet begrijpt, zoals in het verzoekschrift wordt aangevoerd, kan haar nalatigheid

evenmin verschonen. Verzoekster is een volwassen zelfstandige vrouw, getrouwd met een Poolse

Canadees en moeder van een dochter die al meer dan 8 jaar in België verblijft. Van verzoekster kon wel

degelijk verwacht worden dat zij zich, na het beweerdelijk ontvluchten van een levensgevaarlijke situatie

in Cuba, minstens zou informeren over de wijze waarop zij de door haar ingeroepen internationale

bescherming zou kunnen verkrijgen. Dit klemt te meer nu de asielproblematiek zeer vaak in het nieuws

is en dat verzoekster zich wel degelijk bewust was van het feit dat vreemdelingen niet zonder meer

jarenlang ongedocumenteerd in België konden verblijven. Het feit dat verzoekster 3 jaar wachtte om een

verzoek in te dienen, is dan in casu wel degelijk een indicatie dat zij internationale bescherming niet

dringend noodzakelijk achtte en ondergraaft als dusdanig de door haar geschetste vervolging.

2.5.10. Gezien geen geloof wordt gehecht aan de door verzoekster aangehaalde vervolgingsfeiten in

Cuba, is de stelling in het verzoekschrift dat het “zeker niet mogelijk [is] om van effectieve bescherming

van de nationale overheden te spreken om verzoekster te beschermen tegen de aangehaalde

vervolgingsfeiten” (onder verwijzing naar “een rapport van Canada: Immigration and Refugee Board of

Canada van 2012, die meerdere bronnen compileert” waaruit zou blijken dat “corruptie op alle niveau’s

van macht aanwezig is in Cuba) niet dienstig.

2.5.11. De foto van een klacht, die verzoekster “al lang geleden” zou hebben ingediend na een nachtelijk

dreigtelefoontje en waarna de politie de dader zou hebben gevonden (notities, p. 24), kan haar

asielrelaas niet ondersteunen. Een dergelijke klacht steunt hoogstens op verzoeksters eigen

verklaringen en heeft bijgevolg geen objectieve bewijswaarde. Bovendien betreft dit stukken slechts een

(slecht leesbare) foto van een document, waaraan de Raad geen bewijswaarde hecht omdat deze door

knip- en plakwerk gemakkelijk te vervalsen zijn (RvS 24 maart 2005, nr. X, X; RvS 25 juni 2004, nr. X,

X).

2.5.12. Uit de op het Commissariaat-generaal neergelegde “inventaire des objects emportes” van de

Belgische politie kan inderdaad blijken dat in het appartement waar verzoekster verbleef 93 000 euro

cash, drie smartphones, informatie over de prostitutiebuurt en werkschema’s van meisjes in beslag werd

genomen. Uit het “PV opgesteld door de politie”, toegevoegd aan het verzoekschrift, blijkt dat

verzoekster elke betrokkenheid bij de (organisatie van) prostitutie in het appartement ontkent. De Raad

kan het verzoekschrift bijtreden waar wordt gesteld dat de commissaris-generaal “geen weigeringsmotief

op deze elementen [kan] staven aangezien haar verantwoordelijkheid niet eens is aangetoond”.

Anderzijds is het aan verzoekster om aan te tonen dat deze feiten tot een gerechtelijke vervolging kan

leiden in Cuba die ingegeven is door de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Dit

is niet het geval.

2.5.13. De overige door verzoekster op het Commissariaat-generaal voorgelegde stukken - enkele

bladzijden van haar vervallen paspoort, haar geboorteakte, een Cubaanse bankkaart op naam van

verzoekster, het Cubaans paspoort van haar dochter, de Belgische verblijfstitel van haar dochter en de

geboorteakte van haar partner - betreffen enkel identiteitsgegevens van verzoekster, haar dochter en

haar partner, met name gegevens die als dusdanig niet betwist worden. Het document aangaande

verzoeksters huis het quasi onleesbare stuk (bij de aanvullende nota en ter terechtzitting neergelegd)

waarvan ook geen vertaling wordt aangebracht kan hoogstens aantonen dat zij in 2013 een huis bezat,

maar kan haar asielrelaas niet staven. De vaststelling dat verzoekster een advocaat heeft geraadpleegd

in Cuba is evenmin dienstig nu hieruit niet kan blijken waarom deze advocaat werd ingeschakeld, wat de

resultaten waren en hoe dit in huidige procedure nuttig kan zijn.

2.5.14. Verzoekster brengt thans geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander

licht kunnen werpen op de asielmotieven.
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Zij beperkt zich in haar verzoekschrift voor het overige tot het herhalen van het asielrelaas en het geven

van gefabriceerde post-factum verklaringen, het formuleren van boute beweringen en het maken van

persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te

voeren die de voorgaande conclusies kunnen weerleggen.

2.5.15. Wat betreft verzoeksters vrees voor de felle zon in Cuba, gelet op haar zongevoelige huid

(notities, p. 9), kan de Raad enkel vaststellen dat eventuele problemen door de zon niet uitgaan van,

noch worden veroorzaakt door, een van de actoren voorzien/opgenomen in artikel 48/5 § 1 van de

Vreemdelingenwet, waardoor verzoeksters beweerde vrees evenmin valt onder het toepassingsgebied

van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan die ertoe kunnen besluiten dat er redenen zijn in

de zin van artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet die verzoekster kunnen verhinderen terug te

keren naar Cuba.

2.5.16. Er wordt niet aangevoerd dat in is Cuba een situatie heerst zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over algemeen

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

Verzoekster voert aldus geen elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij in geval van

een terugkeer naar Cuba een reëel risico op ernstige schade zou lopen. Integendeel verzoeksters

verzoek om internationale bescherming komt voor als een oneigenlijk gebruik van huidige procedure, te

meer ze ter terechtzitting stelt dat ze een bevel had gekregen om het land te verlaten en in België wil

blijven.

2.6. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.6.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.6.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier juni tweeduizend twintig door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


