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nr. 246 018 van 11 december 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. MEUGENS

Jaarbeurslaan 19/31

3600 GENK

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 21 augustus 2020

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

staatlozen van 22 juli 2020.

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 6 oktober 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 november

2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN, loco advocaat F.

MEUGENS, en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker dient op 19 november 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Hij wordt

gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS) op

3 juli 2020.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)

neemt op 22 juli 2020 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Havana, Cuba en u heeft de Cubaanse nationaliteit. De

laatste vijf jaar had u uw eigen informaticazaak in Havana waar u elektronische toestellen herstelde. In

de zomer van 2018 reisde u een maand in Polen rond en verbleef u ook vijf dagen bij vrienden in

Brugge. Na uw terugkeer naar Cuba in juli 2018 besloot de huurbaas van uw zaak dat u daar niet kon

blijven. Omdat er in Cuba geen langlopende huurcontracten bestaan, kon zij dat beslissen. U verliet het

pand op 25 juli 2018 en zocht een ander pand in dezelfde buurt zodat u uw klanten niet zou verliezen. U

vond een ander pand, maar de eigenares had geen vergunning om u dat legaal te verhuren. De

overheid wou immers het pand renoveren en wou daarom aan de eigenares niet de juiste documenten

verschaffen. U besloot echter om het erop te wagen en het pand illegaal te huren. Er kwamen geregeld

inspecteurs langs omwille van deze situatie die u dan een boete gaven die varieerde tussen de 10 en 20

dollar. U probeerde een oplossing te vinden voor uw situatie en ging een gesprek aan met de dienst die

verantwoordelijk was voor deze renovatie. Er werd u echter gezegd dat er geen onmiddellijke oplossing

was, dat u zou moeten verhuizen en dat de herstellingen die zouden moeten gebeuren lang zouden

duren. U begreep echter niet waarom u het gelijkvloers niet kon blijven huren – omdat dit in goede staat

was – terwijl de bovenverdiepingen gerenoveerd zouden worden. U kreeg op deze vraag echter geen

antwoord. Wanneer u eind juli 2019 met uw collega-huurder – die een kapperszaak in hetzelfde lokaal

had - een gesprek had over uw frustratie hierover, ving een klant van u, genaamd El Picci, dit op. Hij

sprak u aan over UNPACU (Unión Patriótica de Cuba), een verboden oppositiepartij, en dat zij

binnenkort een bijeenkomst zouden hebben over de problemen die de privésector kent. U zou daar uw

probleem kunnen voorleggen. Omdat u van de overheidsdiensten geen antwoord kreeg op uw vraag,

ging u in half augustus op zijn aanbod in. U hoopte dat daar mensen zouden zijn, bijvoorbeeld van de

overheidsdienst “fysieke planning”, die u een oplossing konden bieden voor uw probleem. Op 28

augustus kwam El Picci u halen in uw winkel en gingen jullie samen naar de woning waar de

bijeenkomst zou plaatsvinden. Jullie werden binnengelaten en u nam plaats in de hoek terwijl El Picci

vooraan plaatsnam. Een kwartier of twintig minuten later hoorde u dat er buiten geroepen werd en dat er

op de deur werd gebonsd. De deur werd ingebeukt waarop de politie binnenkwam en de aanwezigen

begon te slaan. U kon ontsnappen via het raam van het toilet waarna u via de daken en een gang op de

straat kwam en naar huis ging. U vertelde alles tegen uw moeder die u zei voorlopig niet naar uw werk

terug te keren. Hoewel de politie geen documenten of bewijzen tegen u had, besloten jullie enkele

dagen af te wachten. Enkele maanden eerder had u echter al een reis geboekt naar Tsjechië waarbij u

op 30 augustus 2019 zou vertrekken. U wou in eerste instantie door de gebeurtenissen niet meer

vertrekken, maar omdat uw moeder zei dat ze niets over u hadden en u reeds voor deze reis betaald

had, besloot u dan toch te gaan. Op 30 augustus 2019 reisde u dan naar Tsjechië waar u op 31

augustus 2019 toekwam. Op de derde of vierde dag dat u daar was, werd u gecontacteerd door uw

moeder. Het hoofd van de politiesector waar jullie woonden was langsgekomen en had naar u gevraagd

om een verhoor af te nemen. Uw moeder vroeg hem waarom, maar hij zei dat dit geclassificeerd was.

Ze vertelde hem dat u op reis was, maar hij geloofde dit niet en zei dat ze u zelf op uw werk en tot in uw

geboorteplaats Holguin zouden komen zoeken. Vijf dagen na uw aankomst in Tsjechië reisde u door

naar Berlijn, Duitsland waar u kennissen had. U wou een verzoek tot internationale bescherming

indienen in Duitsland, maar u vond hierover geen informatie. Intussen kreeg uw moeder op 11

september 2019 een eerste dagvaarding voor u en op 16 september 2019 een boete omdat u niet inging

op de dagvaarding. Op 14 oktober 2019 ontving uw collega-huurder dagvaarding op uw naam in het

lokaal waar uw zaak gevestigd was, alsook een boete op 17 oktober 2019 omdat u evenmin was

ingegaan op deze dagvaarding. Uw zus betaalde de boetes met uw identiteitskaart en uw familie kende

hierdoor verder geen problemen meer. Na twee maanden namen uw vrienden die in België wonen met

u contact op dat u hier in België een verzoek tot internationale bescherming kon indienen. Op 9

november 2019 kwam u aan in België en op 19 november 2019 diende u een verzoek tot internationale

bescherming in. U vreest bij een terugkeer naar Cuba gearresteerd te worden.

Ter staving van uw identiteit en of uw verzoek tot internationale bescherming legde u volgende

documenten neer: uw origineel paspoort, een kopie van uw geboorteakte; een kopie van een akte

betreffende uw burgerlijke staat; kopieën van twee dagvaardingen, d.d. 11 september 2019 en 14

oktober 2019 en twee daarbij horende boetes, d.d. 16 september 2019 en 17 oktober 2019; uw originele

documenten betreffende uw reis naar Praag; foto’s van uw dagvaardingen en boetes in Cuba en een

betalingsbewijs d.d. 22 juli 2019.
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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 bent er immers niet in 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.

U vreest bij een terugkeer naar Cuba gearresteerd te worden door de politie omdat u aanwezig was op

een bijeenkomst van UNPACU.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat uit uw verklaringen blijkt dat u noch in Tsjechië, noch in

Duitsland een verzoek tot internationale bescherming heeft ingediend. Nochtans beweerde u reeds

tijdens uw verblijf in Tsjechië ervan op de hoogte te zijn dat u gezocht werd door de politie in Cuba. U

stelde zelf naar Duitsland gereisd te zijn met het doel om daar internationale bescherming aan te vragen

(CGVS, p. 6, 10, 16). Uw verklaringen dat u dit evenwel niet deed omdat dat u geen kennissen had in

Tsjechië en dat u in Duitsland – hoewel u hier twee maanden bij kennissen verbleef - niet veel informatie

vond over het onderwerp (CGVS, p. 6, 16), overtuigen allerminst. Immers van een persoon die

daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige schade in zijn land van herkomst mag redelijkerwijze

worden verwacht dat hij na aankomst in een veilig derde land zo snel mogelijk een beroep doet op de

bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van bescherming en zich omtrent de mogelijkheden daartoe

informeert. Dat u geen internationale bescherming vroeg in Tsjechië en of Duitsland, is dan ook een

houding die geenszins in overeenstemming kan worden gebracht met een gegronde vrees voor

vervolging of ernstige schade.

Verder dient gewezen te worden op een aantal merkwaardigheden en incoherenties die de

geloofwaardigheid van uw vrees verder aantasten. Zo stelde u dat El Picci u eind juli 2019 voorstelde

om de problemen die u kende met de overheid, omwille van het lokaal waar uw zaak was, te bespreken

op een bijeenkomst van UNPACU (CGVS, p. 9). Het is echter merkwaardig dat een persoon met wie u

nog niet eerder gesproken had, u meteen aansprak om mee te komen naar een bijeenkomst van

UNPACU, een in Cuba verboden oppositiepartij (CGVS, p. 14). U was evenmin op de hoogte of er

voorzorgsmaatregelen werden genomen ten opzichte van u – iemand die nieuw was – en of ten

opzichte van eventuele veiligheidsrisico’s (CGVS, p. 14-15). Ook uw collega-huurder was op ervan op

de hoogte dat u naar een bijeenkomst zou gaan van UNPACU. Hij wenste echter niet mee te gaan

omdat hij geen risico wou nemen dat de politie daar zou kunnen verschijnen. Gevraagd of u dan had

nagedacht over de mogelijke gevolgen van uw aanwezigheid op zo’n bijeenkomst, stelde u dat u dat niet

had gedaan (CGVS, p. 14). Het is echter bevreemdend gezien het klimaat ten opzichte van

oppositiepartijen in Cuba dat er zowel door u als door El Picci zo onachtzaam werd omgegaan met de

mogelijke risico’s die hiermee gepaard gaan. Verder stelde u dat u had ingestemd om mee te gaan naar

deze bijeenkomst omdat u geen antwoord kreeg bij de overheidsdiensten op uw vraag waarom het

nodig was het hele gebouw te renoveren gezien het gelijkvloers in goede staat was. U zag dan ook niet

in waarom de eigenaar van het pand geen vergunning kreeg om het legaal te verhuren (CGVS, p. 12).

Er dient hierbij vastgesteld te worden dat de bevoegde overheidsdiensten u wel degelijk op de hoogte

hadden gebracht dat u het pand diende te verlaten voor de renovatie en dat het mogelijk was – hoewel

u er niet meteen één vond op dezelfde plek - een ander pand legaal te huren (CGVS, p. 11-12). Het is

dan ook bijzonder merkwaardig dat u – die nooit eerder met de politieke oppositie in Cuba te maken had

en aangaf geen connectie te hebben met deze partij (CGVS, p. 12-13, 17) – zich voor dergelijke zaak

zou wenden tot een in Cuba verboden oppositiepartij, te meer u aangaf dat u wist dat deze partij u geen

oplossing zou kunnen bieden (CGVS, p. 10). Uw verklaring dat u hoopte daar mensen te ontmoeten die

werkzaam waren bij de “fysieke planning” en misschien een oplossing voor u hadden (CGVS, p. 10),

snijdt in alle redelijkheid geen hout. U informeerde immers nooit bij El Picci of zulke mensen hier wel

aanwezig zouden zijn. Integendeel, u gaf zelf aan dat dit een vermoeden was (CGVS, p. 13). Gevraagd
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dan waarom mensen die voor de Cubaanse autoriteiten werken aanwezig zouden zijn op een

bijeenkomst van een verboden politieke oppositiepartij, stelde u enkel wie voor de overheid werkt ook

corrupt kan zijn en dat u eventueel een oplossing tegen betaling zou kunnen bekomen (CGVS, p. 13-

14). Deze bewering houdt evenmin steek, gezien u eerder aangaf dat de bijeenkomst van UNPACU net

zou gaan over problemen waarmee de privésector te maken krijgt (CGVS, p. 13).

Het is eveneens merkwaardig dat hoewel u angst had na deze bijeenkomst van UNPACU op 28

augustus 2019, u wel op 30 augustus 2019 aan de hand van uw paspoort vertrok vanuit de luchthaven

van Havana voor een reis naar Tsjechië (CGVS, p. 14, 16). U gaf aan dat uw moeder u vroeg niet te

gaan werken en enkele dagen af te wachten zodat de politie u niet op een abrupt moment zou vinden.

Het houdt evenwel dan ook geen steek dat uw moeder u dan even later wel aanraadde om twee dagen

later toch te vertrekken op uw reis – waarbij u uw persoonsgegevens aldus kenbaar zou maken aan de

autoriteiten op de luchthaven - omdat ze geen bewijzen tegen u hadden (CGVS, p. 10). Ten slotte dient

er gewezen te worden op incoherenties die werden vastgesteld in uw verklaringen betreffende het

moment waarop de sectorchef van de politie bij uw moeder langskwam in Cuba tijdens uw afwezigheid..

Zo stelde u bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat u twee dagen na uw vertrek van uw moeder en zus te

horen kreeg dat de sectorchef van de politie op zoek was naar u om een verklaring af te leggen op het

commissariaat (Vragenlijst CGVS bij DVZ, vraag 5). Op het Commissariaat-generaal verklaarde u

aanvankelijk dat het hoofd van de sector op 6 september, of wel zeven dagen na uw vertrek, bij uw

moeder was langsgegaan en haar vroeg waar u was (CGVS, p. 7). Even later stelde u dan dat het

ongeveer de derde dag was deze sectorchef achter u informeerde (CGVS, p. 10), om daarna opnieuw

naar die 6e september te verwijzen (CGVS, p. 16). Geconfronteerd met uw tegenstrijdige verklaringen

hierover, stelde u dan dat u het zich niet herinnerde, maar dat het de 6e of de 8e was, om dan

uiteindelijk te stellen dat u hierover bericht kreeg de derde of vierde dag dat u in Praag was (CGVS, p.

16). Het louter aanpassen van uw verklaringen volstaat dan ook niet voor bovenstaande duidelijke

tegenstrijdigheid.

Gelet op voorgaande elementen dient er te worden vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht

aan uw deelname aan een bijeenkomst van UNPACU en de daaropvolgende problemen met de

Cubaanse politie en heeft u bijgevolg geenszins een nood aan internationale bescherming aannemelijk

gemaakt.

De door u neergelegde documenten kunnen geen ander licht werpen op bovenstaande appreciatie. Uw

identiteit noch uw reisweg via Tsjechië worden hier betwist. Wat betreft de dagvaardingen en boetes

dient te worden opgemerkt dat deze enkel bewijskracht hebben indien deze kaderen in een

geloofwaardig relaas, wat in casu niet het geval is. Bovendien laten de dagvaardingen en boetes

geenszins toe af te leiden naar aanleiding van welke feiten deze werden uitgevaardigd. Het

betalingsbewijs dateert van 22 juli 2019 en betreft dus geenszins uw problemen die begonnen in

augustus 2019.

U vroeg om een kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud van 03/07/2020. Deze kopie van de

notities van het persoonlijk onderhoud werd u ter kennis gebracht op 07/07/2020. Tot op heden heeft het

Commissariaat-generaal geen opmerkingen van u of uw advocaat ontvangen met betrekking tot de

inhoud van deze notities. Het Commissariaat-generaal is zich bewust van de moeilijkheden die zich

kunnen voordoen en die nog kunnen ontstaan in de context van maatregelen die door de huidige

coronavirusepidemie worden gerechtvaardigd. Het Commissariaat-generaal is echter verplicht zo snel

mogelijk een beslissing te nemen over uw verzoek om internationale bescherming. Bijgevolg heeft het

Commissariaat-generaal, omdat u zich in een situatie van afzondering bevindt die u verhindert zich te

laten bijstaan door externe partijen (maatschappelijk werker of andere vertrouwenspersoon, advocaat,

tolk, enz.) om eventuele opmerkingen te maken, besloten een beslissing te nemen over uw verzoek om

internationale bescherming, maar geen beroep te doen op de toepassing van artikel 57/5quater, § 3,

vijfde lid, van de wet van 15 december 1980, om u de mogelijkheid te bieden uw eventuele opmerkingen

te maken wanneer dat mogelijk is, en onder betere voorwaarden. U kunt dus alle opmerkingen maken

die u nuttig acht in het kader van een eventueel beroep tegen deze beslissing bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen.

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.”
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2. Het verzoekschrift en stukken

2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de motiveringsplicht zoals vervat in

artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).

Verzoeker tracht de weigeringsmotieven in de bestreden beslissing te weerleggen aan de hand van

volgende argumentatie:

“In casu werd er door het Commissariaat-Generaal vooreerst in twijfel getrokken dat de heer F.G.(...)

geen daadwerkelijk risico zou lopen op vervolging of ernstige schade in zijn land van herkomst

Met betrekking tot dit argument is het van belang dat de heer F.G.(...) niet gevlucht is uit Cuba, maar dat

hij pas op de hoogte werd gebracht van zijn risico’s op het moment dat hij zich in een veilig land,

Tsjechië, bevond. De heer F.G.(...) is niet uit Cuba gevlucht omwille van een risico, maar loopt wel een

risico bij de terugkeer.

Op het moment dat hij kennis kreeg van zijn risico was zijn vakantie lopende waardoor het niet

onmiddellijk noodzakelijk was om meteen een asielaanvraag in te dienen. Daarnaast is hij niet op

illegale of onbekende wijze de Europese Unie binnengekomen waardoor hij ook niet verplicht was om in

het land van aankomst zijn aanvraag in te dienen. De periode van zijn vakantie stond hem toe om een

beredeneerde keuze te maken en een asielaanvraag in te dienen in een land waar hij ook op afdoende

wijze werd geïnformeerd over de procedure hieromtrent. De mogelijkheid tot hulp van zijn vrienden in

België waren hierbij een beslissend element voor hem.

Bovendien is het niet bij wet verplicht om binnen een bepaalde termijn na kennisname van risico’s een

asielaanvraag in te dienen.

Het al dan niet vergissen van precieze datum waarop men 10 (!) maanden voorafgaand aan de

ondervraging contact heeft gehad kan op generlei wijze beslissend zijn om de geloofwaardigheid van

iemand te beoordelen, laat staan dat een dergelijke vergissing voldoende zou zijn om de materiële

motiveringsplicht van een bestuurshandeling te kunnen dragen. Zeker niet wanneer de ondervraging al

enkele uren gaande is en vermoeidheid optreedt.

Wat betreft de “merkwaardigheden en incoherenties”

Door het Commissariaat-Generaal wordt beargumenteerd dat er “merkwaardigheden en incoherenties”

zouden zijn die de geloofwaardigheid van zijn vrees zouden aantasten.

Door het Commissariaat-Generaal wordt beweerd dat de heer F.G.(...) el Pichi nog nooit gezien of

gesproken zou hebben. Dit is echter niet wat er in de nota’s van het verhoor wordt vermeld. De heer

F.G.(...) heeft enkel beweerd dat hij de echte naam van el Pichi niet kent. Bovendien staat er letterlijk in

de nota’s van het verhoor van 3 juli 2020 geschreven: “hij kwam regelmatig bij me langs omdat hij info

nodig had, audiovisueel, films, muziek” (nota’s CGVS, p-13, zie stuk 12). El Pichi was bijgevolg een

vaste klant, hetgeen ook niet in twijfel werd getrokken door het CGVS. Als vaste klant is het aannemelijk

dat el Pichi op de een of andere manier kennis heeft gekregen van de bezorgdheden en vrezen van de

heer F.G.(...). De heer F.G.(...) besprak zijn problemen omtrent het vinden van een lokaal om te huren,

het verwisselen van lokaal,... ook met zijn collega (R.R.T.(…)) die het beroep van barbier uitoefende in

hetzelfde lokaal en dus ook dezelfde problemen had. Als vaste klant heeft el Pichi de conversaties dan

ook probleemloos kunnen opvangen. De problemen van de heer F.G.(...) zijn ook net die zaken die van

belang zijn voor het cliënteel en waarover dus meer dan waarschijnlijk onderling gesproken wordt.

Door het Commissariaat-Generaal wordt beweerd dat het geen steek houdt dat de heer F.G.(...) naar de

bijeenkomst is gegaan, ervan uitgaande dat hij zou weten dat de politieke partij geen oplossing zou

kunnen bieden. De heer F.G.(...) hoopte echter om mensen tegen te komen die hem, al dan niet op

corrupte wijze, zouden kunnen helpen. El Pichi had de heer F.G.(...) er ook van verzekerd dat er op de

bijeenkomst mensen aanwezig zouden zijn die het niet eens waren met het politieke en economische

systeem van Cuba en het staatsbestuur van de particuliere sector en de “fysieke planning”. Hij had de

hoop dat deze mensen hem zouden kunnen helpen aangezien zij ook in de positie zitten het probleem

informeel op te lossen door het geven of aanpassen van documenten,...

Het Commissariaat-Generaal is ook van mening dat de heer F.G.(...) onachtzaam is omgegaan met de

risico’s.

Zoals blijkt uit de nota’s van het CGVS (p. 15), vonden er bij het verhoor wat misverstanden plaats met

betrekking tot de voorzorgsmaatregelen en leek de heer F.G.(...) de vraag niet goed te begrijpen. De

heer F.G.(...) heeft effectief bij el Pichi gepolst of er gevaar bestond voor de politie. El Pichi had hem

hierbij verzekerd dat de bijeenkomst zou plaatsvinden in een huis op de Suarezstraat tussen Monte en

Corrales, Havana, Cuba (stuk 6) waar er geen risico was. Gezien zijn wanhoop om het probleem

opgelost te zien, was hij bereid om mee te gaan naar de bijeenkomst op 28 augustus 2019. El Pichi
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haalde hem ‘s middags op van zijn werk en ze gingen samen naar de vergadering. Toen hij bij het huis

kwam waar de bijeenkomst zou plaatsvinden, klopte hij op de deur en opende iemand de deur die tegen

el Pichi zei dat ze naar binnen moesten gaan. Aan het begin van de vergadering raadde el Piche hem

aan om op de laatste rij te gaan zitten terwijl el Pichi zelf op de eerste rij ging zitten.

Het enige wat de heer F.G.(...) verweten kan worden, is, in beperkte mate, een gebrek aan

voorzichtigheid bij zijn beslissing zelf om de vergadering van UNPACU bij te wonen. Gezien zijn

wanhoop en uitzichtloze situatie is dit echter niet abnormaal. Ook dit argument is manifest onvoldoende

om de materiële motiveringsplicht van een bestuurshandeling in casu te kunnen dragen.

Zoals blijkt uit de verklaringen van de heer F.G.(…), betwist hij ook niet dat de overheid hem heeft laten

weten dat hij het pand zou moeten verlaten wegens verbouwingswerken. Hij begreep echter niet

waarom hij zijn lokaal op de gelijkvloers zou moeten verlaten terwijl de werken plaats zouden vinden op

de derde verdieping. Hij zocht dan ook naar informatie op welke manier hij (gedeeltelijk) zou kunnen

ingaan tegen die beslissing. Al dan niet op de conventionele wijze.

Wat betreft het vertrek uit Cuba

Tenslotte beargumenteert het Commissariaat-Generaal dat het merkwaardig is dat de heer F.G.(...) met

zijn paspoort vanuit de luchthaven van Cuba vertrok voor zijn reis naar Cuba. Die beslissing is echter

een geheel persoonlijke inschatting van zijn situatie en kan in dezelfde omstandigheden voor iedere

persoon een andere uitkomst hebben.

De heer F.G.(...) had zijn vakantie al maanden voor zijn vertrek gepland en keek ernaar uit om zijn

vrienden in Europa terug te zien. Zeker aangezien het zo moeilijk is om het eiland te verlaten (duur en

traag proces) en Cuba een nogal afgezonderd karakter heeft.

Na de inval van de politie bij de bijeenkomst was de eerste reactie van de heer F.G.(...) ook om zijn

vakantie niet op te nemen uit schrik dat hij onderschept zou worden. Zijn moeder overtuigde hem om

toch op vakantie te gaan aangezien hij al zo veel geld had betaald en hij eigenlijk niet eens een misdrijf

begaan heeft. Bij de inval heeft de politie hem ook niet onderschept en hij rekende erop dat zijn identiteit

nog onbekend zou zijn bij de politie. De heer F.G.(...) is immers 2 dagen na de bijeenkomst vertrokken

naar Europa. Het is weinig waarschijnlijk dat een politie-onderzoek naar de identiteit van getuigen en

aanwezigen binnen de 2 dagen afgerond zou zijn en dat de politie al luchthavens gaat inschakelen bij

het opsporen van een aanwezige waarvan men voor de rest geen gegevens heeft. Zoals blijkt uit de

verklaringen, kende de heer F.G.(...) ook niemand behalve el Pichi waardoor ook weinig mensen in staat

geweest zullen zijn om zijn gegevens mee te delen aan de politie.

Het was ook pas de derde dag na zijn aankomst in Europa dat hij te weten kwam dat de politie hem had

opgezocht.

Zoals eerder gesteld, zijn de “incoherenties” met betrekking tot het vermelden van de juiste datum

waarop men contact heeft gehad met familie na 10 maanden niet abnormaal. Zeker niet wanneer de

ondervraging al een paar uur bezig is. Bovendien blijkt ook uit de verklaringen van de heer F.G.(...) dat

hij bijzonder regelmatig contact heeft met familie en vrienden via Whatsapp en Messenger. Wanneer

men bijna dagelijks contact heeft met familie en vrienden, wordt het voor iedereen moeilijk om na 10

maanden te weten op welke dag hij of zij juist kennis hebt gekregen van een welbepaald feit.

Het kan niet dat de geloofwaardigheid van de heer F.G.(...) afhangt van het vermelden van de precieze

datum waarop hij contact heeft gehad met zijn moeder, 10 maanden in het verleden.

Er dient ook opgemerkt te worden dat er geen “incoherenties” zijn met betrekking tot de feiten die er wel

toe doen: waar hij leefde, op welke manier hij hoogte kreeg van de bijenkomst, hoe hij naar daar is

geraakt, hoe de bijeenkomst eraan toe ging, wat er gezegd werd, hoe hij gevlucht is, op welke manier hij

kennis heeft gekregen van het feit dat de politie hem zoekt,...

Bovendien worden de risico’s die de heer F.G.(...) meent te lopen in Cuba ook niet betwist, maar zelfs

impliciet bevestigd in de beslissing van het Commissariaat-Generaal.”

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in

samenhang met de artikelen 2, 3, 5, 8 en 9 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten

van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM).

Hij werpt op dat hij bij een terugkeer naar Cuba folteringen riskeert, alsook willekeurige detentie in

gevangenissen en werkkampen en het verlies van zijn onderneming.

In een derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in

samenhang met de artikelen 3, 8 en 9 van het EVRM.

Hij is de mening toegedaan dat hij voldoet aan de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidiaire

bescherming overeenkomstig artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij houdt voor dat het grote risico

op mensonwaardige behandeling bij terugkeer naar Cuba niet wordt betwist en wordt ondersteund door

objectieve waarnemingen zoals ook blijkt uit de resolutie van het Europees Parlement 2019/2929, B-
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0202/2019 van 26 november 2019. Hij vervolgt dat de Belgische staat kennis heeft van deze

wanpraktijken in Cuba, gelet op de bewoordingen van de beslissing van het CGVS.

Tot slot wijst verzoeker er op dat hij oprechte inspanningen heeft geleverd om zijn aanvraag te staven.

2.2. Verzoeker voegt volgende documenten bij ter ondersteuning van het verzoekschrift:

- stuk 4: foto eerste werkplaats;

- stuk 5: foto tweede en laatste werkplaats;

- stuk 6: foto plaats van bijeenkomst;

- stuk 7: eerste boete en dagvaarding;

- stuk 8: tweede dagvaarding en boete;

- stuk 9: ticket Flixbus van 4 september 2019;

- stuk 10: ticket Flixbus van 9 november 2019;

- stuk 11: bijlage 26 van 19 november 2019;

- stuk 12: notities CGVS persoonlijk onderhoud van 3 juli 2020;

- stuk 13: bevestiging Rode Kruis van verblijfplaats in opvangcentrum van 12 juni 2020.

3. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

3.1. Verzoeker verklaart dat hij bij een terugkeer naar Cuba zal worden gearresteerd door de politie

omdat hij aanwezig was op een bijeenkomst van UNPACU (Uníon Patriótica de Cuba), een verboden

oppositiepartij.

3.2. Verzoeker heeft in het kader van zijn beschermingsverzoek verschillende documenten voorgelegd.

In de motieven van de bestreden beslissing kan worden gelezen dat de bij de Dienst Vreemdelingen-

zaken (hierna: de DVZ) voorgelegde documenten inhoudelijk werden beoordeeld door de commissaris-

generaal. Hij motiveert als volgt: “Uw identiteit noch uw reisweg via Tsjechië worden hier betwist. Wat

betreft de dagvaardingen en boetes dient te worden opgemerkt dat deze enkel bewijskracht hebben

indien deze kaderen in een geloofwaardig relaas, wat in casu niet het geval is. Bovendien laten de

dagvaardingen en boetes geenszins toe af te leiden naar aanleiding van welke feiten deze werden

uitgevaardigd. Het betalingsbewijs dateert van 22 juli 2019 en betreft dus geenszins uw problemen die

begonnen in augustus 2019.”

Deze beoordeling is pertinent en vindt steun in het administratief dossier. De Raad stelt vast dat

verzoeker deze beoordeling niet betwist.

Met betrekking tot de bij het verzoekschrift gevoegde stukken, kunnen de volgende bemerkingen

worden gemaakt.

De foto’s van verzoekers werkplaatsen en van de plaats van bijeenkomst, kunnen eenvoudig worden

geënsceneerd en bieden geen garantie over de authenticiteit van wat wordt afgebeeld noch kunnen ze

worden geverifieerd. Bovendien valt hieruit niet af te leiden dat verzoeker aanwezig was op een

bijeenkomst van UNPACU noch dat hij hierom wordt geviseerd door de Cubaanse autoriteiten. Om deze

redenen kan aan dergelijke foto’s dan ook maar een heel beperkte bewijswaarde worden toegekend en

volstaan deze op zich niet om een internationale beschermingsstatus toe te kennen.

De foto’s van de ontvangen dagvaardingen en de daarbij horende boetes, heeft verzoeker reeds neer-

gelegd bij de DVZ en zijn reeds inhoudelijk beoordeeld door de commissaris-generaal.

De tickets van Flixbus tonen enkel verzoekers reisweg naar Berlijn en Brugge aan. Verzoekers reis staat

hier niet ter discussie. Hetzelfde geldt voor wat betreft de bevestiging door het Rode Kruis van

verzoekers verblijfplaats in het opvangcentrum op 12 juni 2020. Deze elementen hebben voorts geen

betrekking op zijn vluchtmotieven.

Hoewel verzoeker zich aldus wel heeft ingespannen om documentaire bewijzen voor te leggen, moet de

Raad vaststellen dat deze stukken wegens hun inhoud in deze stand van zaken op zich niet volstaan

om zijn vrees voor vervolging aannemelijk te maken.

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

specifiek en aannemelijk zijn, opdat de relevante elementen van zijn vluchtrelaas, in het licht van de

relevante informatie in verband met zijn land van herkomst en in samenhang met de voorgelegde
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documenten, als geloofwaardig kunnen worden beschouwd.

3.3. De commissaris-generaal besluit op basis van verzoekers verklaringen dat er geen geloof kan

worden gehecht aan zijn beweerde deelname aan een bijeenkomst van UNPACU en de daarop-

volgende problemen met de Cubaanse politie. Hij stelt immers vast dat (i) uit verzoekers verklaringen

blijkt dat hij noch in Tsjechië, noch in Duitsland een verzoek om internationale bescherming heeft

ingediend, (ii) een aantal onaannemelijkheden en incoherenties de geloofwaardigheid van zijn vrees

verder aantasten, (iii) het niet aannemelijk is dat, hoewel hij angst had na deze bijeenkomst van

UNPACU, hij wel met gebruik van zijn paspoort vertrok vanuit de luchthaven van Havana voor een reis

naar Tsjechië, (iv) verzoeker incoherentie verklaringen heeft afgelegd betreffende het moment waarop

de sectorchef van de politie bij zijn moeder langskwam in Cuba tijdens zijn afwezigheid.

In de bestreden beslissing wordt op omstandige wijze gemotiveerd aangaande bovenvermelde vast-

stellingen.

Na lezing van het administratief dossier, stelt de Raad vast dat deze bevindingen van de commissaris-

generaal met betrekking tot het vluchtrelaas, zoals uitgebreid weergegeven in de motieven van de

bestreden beslissing, steun vinden in het administratief dossier, betrekking hebben op de kern van het

vluchtrelaas alsook pertinent en correct zijn.

3.4. Verzoekers bewering niet naar zijn land van herkomst te kunnen terugkeren uit hoofde van een

gegronde vrees voor vervolging kan door de Raad niet worden aangenomen om volgende redenen.

Vooreerst is het gegeven dat verzoeker noch in Tsjechië, noch in Duitsland een verzoek om internatio-

nale bescherming heeft ingediend, terwijl hij beweerde er reeds tijdens zijn verblijf in Tsjechië van op de

hoogte te zijn geweest dat hij in Cuba werd gezocht door de politie, een indicatie dat hij internationale

bescherming niet dringend nodig achtte. Het verweer in het verzoekschrift dat hij pas kennis kreeg van

het risico tijdens zijn vakantie waardoor het niet onmiddellijk noodzakelijk was om een asielaanvraag in

te dienen, dat hij legaal de Europese Unie is binnengekomen waardoor hij niet verplicht was om in het

land van aankomst een aanvraag in te dienen, en dat hij zich eerst afdoende wilde informeren over de

asielprocedure waarbij zijn vrienden in België een beslissende rol speelden, kan niet volstaan om

verzoekers handelen te vergoelijken en vermag dan ook geen afbreuk te doen aan voorgaande

overwegingen. Zoals in de bestreden beslissing terecht wordt opgemerkt, mag van een persoon die

daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige schade in zijn land van herkomst immers redelijker-

wijze worden verwacht dat hij na aankomst in een veilig derde land zo snel mogelijk een beroep doet op

de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van bescherming en dat hij zich informeert omtrent de

mogelijkheden daartoe. Dat verzoeker geen internationale bescherming vroeg in Tsjechië en of

Duitsland, is dan ook een houding die geenszins in overeenstemming kan worden gebracht met een

gegronde vrees voor vervolging of ernstige schade.

Daarnaast kan de commissaris-generaal eveneens worden bijgetreden waar hij wijst op een aantal

onaannemelijkheden en incoherenties die de geloofwaardigheid van verzoekers vrees verder aantasten.

Zo verklaarde verzoeker dat El Picci hem eind juli 2019 voorstelde om de problemen die hij kende met

de overheid, omwille van het lokaal waar zijn zaak was, te bespreken op een bijeenkomst van UNPACU

(AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juli 2020, p. 9). Het is echter niet aannemelijk dat een

persoon met wie verzoeker nog niet eerder had gesproken, hem meteen aansprak om mee te komen

naar een bijeenkomst van UNPACU, een in Cuba verboden oppositiepartij (AD CGVS, notities persoon-

lijk onderhoud 3 juli 2020, p. 14). Waar verzoeker in zijn verzoekschrift lijkt tegen te spreken dat hij nooit

eerder met El Picci had gesproken omdat hij een vaste klant was, kan hij niet worden gevolgd. Op de

vraag of hij contactgegevens had van El Picci antwoordde verzoeker duidelijk: “Nee, ja maar ik kende

hem van zien omdat hij daar info kwam opnemen op het werk, ik sprak hem niet eerder aan, het was

pas wanneer ik met de barbier sprak, dan sprak hij mij aan, dan zei hij, kom met mij mee, we gaan naar

een vergadering.” Dat deze persoon, met wie verzoeker nog nooit eerder persoonlijk had gesproken en

al zeker niet over deze problematiek, hem meteen zou meevragen naar een bijeenkomst van een in

Cuba verboden oppositiepartij, louter en alleen op basis van een conversatie die hij zou hebben

opgevangen tussen hem en zijn collega-huurder, is niet geloofwaardig. In de mate dat verzoeker in zijn

verzoekschrift aangeeft dat het aannemelijk is dat El Picci als vaste klant “op de een of andere manier”

kennis heeft gekregen van verzoekers problemen en conversaties daarover kon opvangen, is dit niet

meer dan loutere speculatie.
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Daarenboven was verzoeker evenmin op de hoogte of er voorzorgsmaatregelen werden genomen ten

opzichte van hem – iemand die nieuw was – noch ten opzichte van eventuele veiligheidsrisico’s (AD

CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juli 2020, p. 14-15). Verzoeker wijt dit aan een misverstand

tijdens het gehoor waarbij hij de vraag niet goed had begrepen en benadrukt dat hij effectief bij El Picci

heeft gepolst of er gevaar bestond voor de politie waarbij hem werd verzekerd dat er geen risico was.

Deze stelling kan hij niet zonder meer worden bijgetreden. Uit nazicht van de notities van het persoonlijk

onderhoud blijkt immers dat verzoeker na herformulering van de vraag of er maatregelen werden

genomen om risico’s te vermijden, de inhoud ervan duidelijk begreep en antwoorde: “Dat weet ik niet

over die voorzorgsmaatregelen, ik was aan het werk, hij is me daar komen ophalen, we gingen samen

naar die bijeenkomst en we gingen rechtstreeks naar die plek.” Bovendien verklaarde verzoeker dat zijn

collega-huurder, die er ook van op de hoogte was dat verzoeker naar een bijeenkomst van UNPACU,

zou gaan echter niet wenste mee te gaan omdat hij geen risico wou nemen dat de politie daar zou

kunnen verschijnen. Gevraagd of verzoeker dan had nagedacht over de mogelijke gevolgen van zijn

aanwezigheid op zo’n bijeenkomst, stelde hij dat hij dat niet had gedaan (AD CGVS, notities persoonlijk

onderhoud 3 juli 2020, p. 14). Het is echter compleet ongeloofwaardig gezien het klimaat ten opzichte

van oppositiepartijen in Cuba dat zowel verzoeker als El Picci zo onachtzaam zou zijn omgegaan met

de mogelijke risico’s die hiermee gepaard gaan. Zijn wanhoop en uitzichtloze situatie zoals door

verzoeker voorgehouden, bieden hiertoe geen verschoning. Bovendien kan een zoektocht naar een

ander huurpand niet worden beschreven als een uitzichtloze situatie, te meer verzoeker reeds van bij

het begin het desbetreffend pand huurde, namelijk sinds augustus 2018, en wist dat hij uiteindelijk een

ander pand zou moeten zoeken (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juli 2020, p. 9, 11). Ook de

overheidsdiensten hadden verzoeker ervan op de hoogte gebracht dat hij het pand diende te verlaten

voor de renovatie en dat het mogelijk was – hoewel hij er niet meteen één vond op dezelfde plek – een

ander pand legaal te huren (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juli 2020, p. 11-12). Waar

verzoeker verwijst naar de bij het verzoekschrift gevoegde foto van de plaats waar deze bijeenkomst

zou hebben plaatsgevonden, herinnert de Raad aan hetgeen onder punt 3.2 werd overwogen.

Verder maakt de commissaris-generaal op goede gronden de volgende bedenkingen: “Verzoeker stelde

u dat u had ingestemd om mee te gaan naar deze bijeenkomst omdat u geen antwoord kreeg bij de

overheidsdiensten op uw vraag waarom het nodig was het hele gebouw te renoveren gezien het

gelijkvloers in goede staat was. U zag dan ook niet in waarom de eigenaar van het pand geen

vergunning kreeg om het legaal te verhuren (CGVS, p. 12). Er dient hierbij vastgesteld te worden dat de

bevoegde overheidsdiensten u wel degelijk op de hoogte hadden gebracht dat u het pand diende te

verlaten voor de renovatie en dat het mogelijk was – hoewel u er niet meteen één vond op dezelfde plek

- een ander pand legaal te huren (CGVS, p. 11-12). Het is dan ook bijzonder merkwaardig dat u – die

nooit eerder met de politieke oppositie in Cuba te maken had en aangaf geen connectie te hebben met

deze partij (CGVS, p. 12-13, 17) – zich voor dergelijke zaak zou wenden tot een in Cuba verboden

oppositiepartij, te meer u aangaf dat u wist dat deze partij u geen oplossing zou kunnen bieden (CGVS,

p. 10). Uw verklaring dat u hoopte daar mensen te ontmoeten die werkzaam waren bij de “fysieke

planning” en misschien een oplossing voor u hadden (CGVS, p. 10), snijdt in alle redelijkheid geen hout.

U informeerde immers nooit bij El Picci of zulke mensen hier wel aanwezig zouden zijn. Integendeel, u

gaf zelf aan dat dit een vermoeden was (CGVS, p. 13). Gevraagd dan waarom mensen die voor de

Cubaanse autoriteiten werken aanwezig zouden zijn op een bijeenkomst van een verboden politieke

oppositiepartij, stelde u enkel wie voor de overheid werkt ook corrupt kan zijn en dat u eventueel een

oplossing tegen betaling zou kunnen bekomen (CGVS, p. 13-14). Deze bewering houdt evenmin steek,

gezien u eerder aangaf dat de bijeenkomst van UNPACU net zou gaan over problemen waarmee de

privésector te maken krijgt (CGVS, p. 13).” Door louter eerder afgelegde en ongeloofwaardig bevonden

verklaringen te herhalen, brengt verzoeker geen concrete elementen noch dwingende argumenten bij

die de desbetreffende bevindingen weerleggen of ontkrachten.

In navolging van de commissaris-generaal acht de Raad het evenmin aannemelijk dat verzoeker,

hoewel hij angst had na deze bijeenkomst van UNPACU op 28 augustus 2019, wel op 30 augustus

2019 met gebruik van zijn paspoort vertrok vanuit de luchthaven van Havana voor een reis naar

Tsjechië. Dat zijn moeder hem overtuigde om toch op vakantie te gaan aangezien hij al zo veel geld had

betaald en hij eigenlijk niet eens een misdrijf heeft begaan, overtuigt niet. Verzoeker verklaarde dat hij

bang was en dat zijn moeder aanvankelijk aangaf niet te gaan werken maar enkele dagen af te wachten

zodat de politie hem niet op een abrupt moment zou vinden (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3

juli 2020, p. 10). Het is ook allerminst aannemelijk dat zijn moeder verzoeker dan even later wel aan-

raadde om twee dagen later toch te vertrekken op zijn reis omdat ze geen bewijzen tegen hem hadden,

waarbij hij zijn persoonsgegevens aldus kenbaar zou maken aan de autoriteiten op de luchthaven. De in

het verzoekschrift ontwikkelde argumentatie dat het weinig waarschijnlijk is dat een politie-onderzoek
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naar de identiteit van getuigen en aanwezigen binnen de twee dagen zou zijn afgerond en dat de politie

al luchthavens gaat inschakelen bij het opsporen van een aanwezige van wie men voor de rest geen

gegevens heeft, kan niet zonder meer worden aangenomen. Vooreerst kan hierbij de bedenking worden

gemaakt, mocht een politie-onderzoek daadwerkelijk zoveel tijd in beslag nemen, waarom zijn moeder

hem dan vroeg niet te gaan werken zodat ze hem niet zouden vinden. Bovendien is dit niet meer dan

een loutere veronderstelling en kan er niet omheen worden gegaan dat verzoeker hierbij toch een aan-

zienlijk risico heeft genomen, louter en alleen om op reis te gaan. Verzoeker verklaarde ten overstaan

van het CGVS dat hij wist dat het over een dissidente partij ging en de bijeenkomst niet toegelaten zou

zijn (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juli 2020, p. 14). Ook deelde hij mee dat dat personen

die tot de UNPACU behoren door de Cubaanse regering worden gezien als delinquenten (AD CGVS,

notities persoonlijk onderhoud 3 juli 2020, p. 17). Dat verzoeker in deze context een dergelijk risico zou

hebben genomen, is een houding die geenszins in overeenstemming kan worden gebracht met een

gegronde vrees voor vervolging of ernstige schade.

De incoherenties die werden vastgesteld in verzoekers verklaringen betreffende het moment waarop de

sectorchef van de politie bij zijn moeder langskwam in Cuba tijdens zijn afwezigheid, doet de

geloofwaardigheid van zijn relaas fiaal teniet. De bestreden beslissing duidt op correcte wijze: “Zo stelde

u bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat u twee dagen na uw vertrek van uw moeder en zus te horen

kreeg dat de sectorchef van de politie op zoek was naar u om een verklaring af te leggen op het

commissariaat (Vragenlijst CGVS bij DVZ, vraag 5). Op het Commissariaat-generaal verklaarde u

aanvankelijk dat het hoofd van de sector op 6 september, of wel zeven dagen na uw vertrek, bij uw

moeder was langsgegaan en haar vroeg waar u was (CGVS, p. 7). Even later stelde u dan dat het

ongeveer de derde dag was deze sectorchef achter u informeerde (CGVS, p. 10), om daarna opnieuw

naar die 6e september te verwijzen (CGVS, p. 16). Geconfronteerd met uw tegenstrijdige verklaringen

hierover, stelde u dan dat u het zich niet herinnerde, maar dat het de 6e of de 8e was, om dan

uiteindelijk te stellen dat u hierover bericht kreeg de derde of vierde dag dat u in Praag was (CGVS, p.

16). Het louter aanpassen van uw verklaringen volstaat dan ook niet voor bovenstaande duidelijke

tegenstrijdigheid.”

Verzoeker houdt voor dat deze incoherenties niet abnormaal zijn, wetende dat deze feiten zich hebben

voorgedaan 10 maanden voorafgaand aan het gehoor bij het CGVS waarbij vermoeidheid optreedt

wanneer de ondervraging al enkele uren gaande is. Dit betoog kan echter niet worden gevolgd. Van

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

Belgische autoriteiten vraagt, mag redelijkerwijs worden verwacht dat hij bij machte is om in elke stand

van het geding een zo juist, precies en waarheidsgetrouw mogelijk vluchtrelaas weer te geven en dat hij

telkenmale coherente en geloofwaardige verklaringen aflegt omtrent de feiten waarvan hij stelt dat deze

ertoe hebben geleid dat hij niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst, ook al hebben deze reeds

enige tijd geleden plaatsgevonden. Ook het argument dat verzoeker vermoeid was, doet geen afbreuk

aan deze plicht (RvS 5 januari 2007, nr. 166.377). Elk gehoorgesprek brengt overigens emoties en

stress met zich mee. Hiermee wordt door de ondervrager terdege rekening gehouden. Bovendien is in

deze geen objectief gegeven voorhanden dat vermoeidheid verzoeker zou hebben verhinderd om zijn

asielrelaas volledig en juist te vertellen. De Raad stelt vast dat het gehoor op een normale wijze heeft

plaatsgevonden en verzoeker geen blijk gaf van enige vermoeidheid. Evenmin maakte verzoeker of zijn

advocaat hierover enige opmerking. Dit argument kan dan ook geen verantwoording bieden voor de

vastgestelde incoherente verklaringen. Deze tegenstrijdigheden hebben overigens betrekking op

elementen die behoren tot de kern van het vluchtrelaas. Ze betreffen bepalende ervaringen in

verzoekers leven, waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij, ook na verloop van de tijd, in

staat is hierover coherente en eenduidige verklaringen af te leggen.

3.5. De Raad treedt de commissaris-generaal bij in zijn beoordeling dat de talrijke onaannemelijkheden,

incoherenties en tegenstrijdigheden in verzoekers verklaringen maken dat er geen geloof kan worden

gehecht aan het vluchtrelaas.

De documenten die verzoeker heeft voorgelegd ter staving van zijn beschermingsverzoek en die zoals

eerder vermeld op zich niet volstaan omwille van hun inhoud, worden aldus niet aangevuld met

voldoende samenhangende, precieze, volledige en aannemelijke verklaringen.

Het geheel aan documenten en verzoekers verklaringen in acht genomen en bezien in hun onderlinge

samenhang, acht de Raad verzoekers vluchtrelaas en zijn vrees voor vervolging niet geloofwaardig.

Verzoeker slaagt er niet in de concrete problemen die hij zou hebben aannemelijk te maken.
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3.6. Het voorgaande volstaat om te besluiten dat niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals

bepaald in artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht vluchtrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de materiële voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen

worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

Een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli

1981, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

4. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

4.1. Gelet op het gegeven dat zijn vluchtrelaas en vluchtmotieven niet voldoende aannemelijk werden

gemaakt, kan verzoeker zich hier niet langer op steunen om aannemelijk te maken dat hij in geval van

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

in artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

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 omdat hij specifiek wordt geviseerd. Verzoeker maakt geen

gewag van andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Cuba zou hebben gekend.

De Resolutie van het Europees Parlement over Cuba, en meer bepaald de zaak van José Daniel Ferrer,

waarnaar verzoeker in zijn verzoekschrift verwijst en waarin onder meer bezorgdheden worden geuit

omtrent de aanhoudende vervolgingen, pesterijen en aanvallen ten opzichte van vreedzame

dissidenten, onafhankelijke journalisten, mensenrechtenverdedigers en politieke opposanten in Cuba,

heeft geen betrekking op verzoeker en kan geenszins volstaan om aan te tonen dat hij bij een terugkeer

naar zijn land van herkomst daadwerkelijk zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd of dat er wat

hem betreft een reëel risico bestaat op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming. Verzoeker dient zulks in concreto aannemelijk te maken en slaagt hierin niet.

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

voert verzoeker geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in geval van

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

in voormeld artikel, noch beschikt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende

informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

4.3. Aldus toont verzoeker niet aan dat er in zijn geval 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, a), b) of c) van de Vreemdelingenwet.

De Raad ontwaart in het rechtsplegingsdossier evenmin andere elementen waaruit zou moeten blijken

dat verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

5. In de mate dat verzoeker aanvoert dat de artikelen 2 en 3 van het EVRM worden geschonden, dient

te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze is beperkt tot het

onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

6. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker werd gehoord op het CGVS. Tijdens dit persoonlijk

onderhoud kreeg hij de mogelijkheid zijn vluchtmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten kracht bij te

zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en was hij in de mogelijkheid zich te laten

bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Spaans machtig is. De Raad

stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft

gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het

land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. De stelling dat de commissaris-generaal

niet zorgvuldig is te werk gegaan, kan derhalve niet worden bijgetreden.

7. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de

grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een

substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°
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van de Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal. De overige aangevoerde schendingen kunnen

hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

8. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker niet als vluchteling kan worden

erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komt voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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 elf december tweeduizend twintig door:

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


