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nr. 100 642 van 9 april 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Mauritiaanse nationaliteit te zijn, op

21 december 2012 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 21 november 2012.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 4 maart 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 april 2013.

Gehoord het verslag van toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DE SCHUTTER, die loco advocaat L. VANHEE verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Mauritiaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Quatre Bornes.

U werd op 26 februari 1961 geboren te Mauritius en woonde er steeds in de stad Quatre Bornes. Op

14 maart 1986 huwde u met A.P. (...). Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren: N.P. (...) en A.P. (...).

Op 26 oktober 1998 stierf uw echtgenoot, A.P. (...), aan een ziekte. Ongeveer 6 tot 7 jaar geleden

verhuisde uw zus, L.M. (...), naar België. Uw moeder stelde voor dat u uw zus in België, L.M. (...), zou

gaan bezoeken. U stemde in en besloot omwille van toeristische redenen naar België te reizen. U nam

op 15 februari 2012 een vlucht van een u onbekende luchtvaartmaatschappij naar de luchthaven
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Charles de Gaulle in Parijs (Frankrijk) alwaar u op 16 februari 2012 arriveerde. Vervolgens reisde u per

trein naar België alwaar u op 16 februari 2012 arriveerde. U logeerde bij uw zus, L.M. (...), in België en

hielp haar in het huishouden. U besloot dat België een goed land was en wilde niet meer terugkeren

naar uw land van herkomst. Op 18 september 2012 vroeg u asiel aan.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten voor: een National Identity Card

(nr. J260261 43 0504 7) op naam van P. U. J. (…) uitgereikt op 27 juni 1986, een Mauritiaans paspoort

op naam van P. U. (…) (nr. 1282432) uitgereikt op 24 augustus 2011, een Certified Extract of Birth op

naam van J. U. (…) geboren op 26 februari 1961 en uitgereikt op 8 juni 2012, een Certified Extract of a

Death Entry op naam van P. A. uitgereikt op 15 februari 2012, een Certified Extract of a Marriage Entry

uitgereikt op 16 februari 2012 en een Belgische verblijfstitel (nr. B 0841164) op naam van uw zus L.M.

(...) uitgereikt te Brugge op 23 september 2010.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een 'gegronde vrees voor vervolging',

zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of een 'reëel risico op het lijden van ernstige schade', zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk heeft gemaakt.

Er dient te worden vastgesteld dat de redenen voor uw vertrek uit Mauritius, geen verband houden

met één van de redenen die de Vluchtelingenconventie van Genève voorziet.

U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten omwille van toeristische redenen

(CGVS gehoorverslag p. 5). Zo stelt u dat u uw zus L.M. (...) in België bezocht waarna u besloot

niet terug te keren naar uw land van herkomst omdat het hier goed is in België (p. 5) en uw zus u vroeg

in België te blijven (p. 5). De door u aangehaalde redenen – minder goede leefomstandigheden in uw

land van oorsprong en de vraag van uw zus – zijn echter allemaal van praktische en private aard en

houden geen verband met de Conventie van Genève voor de toekenning van asiel. Deze

motieven rechtvaardigen evenmin de toekenning van subsidiaire bescherming.

Uit uw verklaringen blijkt dat u louter omwille van toeristische motieven Mauritius verliet (p. 5) en

u verklaarde verder nooit problemen gekend te hebben in Mauritius (p. 5), nooit problemen gehad

te hebben met de autoriteiten in Mauritius (p. 5), geen problemen met medeburgers gehad te hebben

in Mauritius (p. 5) en geen problemen van algemene aard te hebben in Mauritius (p. 5). U voegde hier

aan toe voor niemand een ‘vrees voor vervolging’ te koesteren in Mauritius (p. 5).

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen. Wat betreft de

door u voorgelegde National Identity Card (nr. J260261 43 0504 7) op naam van P. U. J. (…) uitgereikt

op 27 juni 1986, het door u voorgelegde Mauritiaans paspoort op naam van P. U. (…) (nr. 1282432)

uitgereikt op 24 augustus 2011, het door u voorgelegde Certified Extract of Birth op naam van J. U. (…)

geboren op 26 februari 1961 en uitgereikt op 8 juni 2012, het door u voorgelegde Certified Extract of a

Death Entry op naam van P. A. (…) uitgereikt op 15 februari 2012 en het door u voorgelegde Certified

Extract of a Marriage Entry uitgereikt op 16 februari 2012 kan gesteld worden dat uw identiteit,

nationaliteit en burgerlijke status geenszins betwist worden. Wat betreft de door u voorgelegde

Belgische verblijfstitel (nr. B 0841164) op naam van uw zus, L.M. (...), uitgereikt te Brugge op 23

september 2010 kan gesteld worden dat uw familiebanden evenmin betwist worden.

Op basis van voorgaande vaststellingen kan niet gesteld worden dat u aannemelijk heeft gemaakt dat u

uw land uit ‘vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten of

dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zou lopen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
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de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), van het redelijkheidsbeginsel en van de

materiële motiveringsplicht.

De Raad wijst erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij de

asielzoeker zelf rust. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij

aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te

staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr.

163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van

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

Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in

strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

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

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

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

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

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

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

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

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

De verzoekende partij citeert een rapport uit 2004 waaruit zou blijken dat geweld tegen vrouwen en

meer bepaald huishoudelijk geweld veelvuldig voorkomt in Mauritius.

De verzoekende partij verwijst naar de algemene situatie in Mauritius en naar algemene mensenrechten

rapporten. De loutere verwijzing naar en neerlegging van rapporten van algemene aard over de

toestand van het land van herkomst zonder een concreet verband aan te tonen met haar individuele en

persoonlijke situatie (RvS 24 januari 2007, nr.167.854), bewijst persoonlijke vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of dat in hare hoofde een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat niet. Dit risico dient in concreto te worden

aangetoond en de verzoekende partij blijft hier in gebreke.

De Raad stelt vast dat verzoekster tijdens haar gehoor nooit aangehaald heeft dat zij het voorwerp was

van huishoudelijk geweld in haar land van herkomst. Verzoekster verklaarde uitdrukkelijk tijdens het

gehoor dat zij nooit problemen had in Mauritius (gehoor, p. 5). Terecht stelt de bestreden beslissing: “Uit

uw verklaringen blijkt dat u louter omwille van toeristische motieven Mauritius verliet (p. 5) en

u verklaarde verder nooit problemen gekend te hebben in Mauritius (p. 5), nooit problemen gehad

te hebben met de autoriteiten in Mauritius (p. 5), geen problemen met medeburgers gehad te hebben

in Mauritius (p. 5) en geen problemen van algemene aard te hebben in Mauritius (p. 5). U voegde hier

aan toe voor niemand een ‘vrees voor vervolging’ te koesteren in Mauritius (p. 5).”

De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de
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persoon van burgers als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of

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

Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen april tweeduizend dertien door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken.

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


