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nr. 116 127 van 19 december 2013

in de zaak RvV X

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Indiase nationaliteit te zijn, op 26 september

2013 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen van 23 augustus 2013.

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 29 oktober 2013 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 15 november 2013.

Gelet op de beschikking van 2 december 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 december

2013.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat G. KLAPWIJK.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 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) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“Uit de bestreden beslissingen blijkt dat verzoekers de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus werden geweigerd omdat hun asielrelaas ongeloofwaardig is.

De Raad stelt vast dat alle motieven waarop de commissaris-generaal zich baseert om te besluiten tot

de ongeloofwaardigheid van het relaas duidelijk blijken uit de stukken in het administratief dossier en dat

deze motieven deugdelijk zijn. Verzoekers brengen in hun verzoekschrift geen valabele argumenten bij

die de desbetreffende vaststellingen weerleggen of er een aannemelijke verklaring voor geven. Zij
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beperken zich tot het herhalen van eerder afgelegde en ongeloofwaardig bevonden verklaringen, het

formuleren van algemene beweringen en het op algemene wijze minimaliseren van enkele van de

vaststellingen van de bestreden beslissingen.

In tegenstelling tot wat verzoekers thans voorhouden, vormen de door hen als bijlage aan hun

verzoekschrift gevoegde kopieën van hun huwelijksakte en van de geboorteakten van hun kinderen

geenszins een begin van bewijs van hun identiteit of nationaliteit. Aan gemakkelijk door knip-en

plakwerk te manipuleren fotokopieën wordt immers geen bewijswaarde gehecht (cf. RvS, 24 maart

2005, nr. 142.624; RvS, 25 juni 2004, nr. 133.135). Bovendien kunnen documenten zoals een

geboorteakte of een huwelijksakte weliswaar bepaalde gegevens verschaffen zoals een identiteitskaart,

doch tonen zij niet aan dat de drager van het document de persoon is die omschreven wordt in het

document wegens het gebrek aan een foto die de fysieke band kan vaststellen. Dergelijke akten vormen

dan ook geen identiteits- of nationaliteitsbewijs. Verzoekers leveren aldus, in weerwil van de

medewerkingsplicht die op hen rust, geen bewijs van hun identiteit of nationaliteit, nochtans zeer

essentieel elementen in de asielprocedure.

Waar verzoekers thans in hun verzoekschrift opwerpen dat verzoekster wel degelijk heeft gesteld te zijn

bedreigd door haar broer toen deze haar in Banglore kwam bezoeken, wijst de Raad erop dat dit bezoek

blijkens hun beider verklaringen afgelegd op het Commissariaat-generaal, in het begin van hun verblijf in

Banglore plaatsvond, ongeveer een zes- à achttal maanden na hun vertrek uit Hayderabad, en dit

slechts eenmalig was en er zich tijdens hun verblijf in Banglore van 2006 tot 2011 verder geen

incidenten hebben voorgedaan. In de bestreden beslissingen wordt dienaangaande dan ook terecht

gesteld dat “mocht” verzoeksters broer verzoekster (daadwerkelijk) “hebben willen wreken, dan mag het

toch opmerkelijk worden genoemd dat hij hiertoe in die jaren geen enkele poging zou hebben

ondernomen”.

Waar verzoekers thans laten gelden dat het feit dat “zij inderdaad na enige jaren weer terugkeren naar

de Hyderabad en dat deze beslissing mogelijks kan zijn ingegeven door het vermoeden dat inmiddels

de gemoederen bij de families zouden zijn bedaard” en dat “mogelijks verzoekers mogelijks door de

families van verzoekers naar Hyderabad werden gelokt onder het voorwendsel dat hun huwelijk op geen

verzet meer zou stuitten en dat zij in alle veiligheid konden terugkomen”, acht de Raad het vooreerst

opmerkelijk (te moeten vaststellen/vast te stellen) dat verzoekers klaarblijkelijk niet (meer) juist weten

welke juist de reden was waarom zij in maart 2011 na een jarenlang verblijf in Banglore, waar zij buiten

het eenmalig bezoek van verzoeksters broer geen problemen kenden, beslisten om naar Hyderabad,

oftewel de haard van hun problemen, terug te keren. De Raad stelt ook vast dat verzoekers voorheen

op het Commissariaat-generaal onderling uiteenlopende en incoherente verklaringen aflegden omtrent

de reden waarom ze in 2011 teruggingen naar Hyderabad. Immers, waar verzoeker in dit verband

verklaarde dat hij en zijn vrouw, thans verzoekster, hoopten dat hun families hun standpunt zouden

bijstellen als ze hun kinderen zouden zien, verklaarde verzoekster op haar beurt dat ze hun dochters

(er) in de school wilden laten studeren. Van het feit dat zij (mogelijks), zoals ze thans in hun

verzoekschrift poneren, door hun families naar Hyderabad zouden zijn gelokt, maakten ze eerder geen

gewag. Hun incoherente verklaringen omtrent de reden van hun terugkeer naar Hyderabad en, meer in

het bijzonder, het feit dat zij gezien hun vooropgestelde vrees voor eerwraak de ingrijpende beslissing

namen om Banglore te verlaten en terug te keren naar Hyderabad, zonder zich enigszins te

vergewissen van de houding van hun families, een handelen/beslissing die geenszins strookt met hun

voorgehouden vrees, ondermijnen op ernstige wijze de geloofwaardigheid en de ernst van hun

verklaarde vrees voor vervolging.

Van iemand die een daadwerkelijke vrees voor vervolging heeft, kan worden verwacht dat hij zich zo

snel mogelijk in veiligheid wenst te brengen en dus ook onmiddellijk de bescherming van de autoriteiten

inroept van zodra dit mogelijk is. Verzoekers laten in hun verzoekschrift de overweging uit de bestreden

beslissingen dat zij na hun aankomst in België twee maanden hebben gewacht alvorens asiel aan te

vragen en hun verklaringen omtrent de reden waarom zij hiermee zolang wachtten onderling

tegenstrijdig zijn, volledig ongemoeid. Zij ondernemen geen enkele poging om dit pertinente motief uit

de bestreden beslissingen te ontkrachten of te weerleggen.

Het door verzoekers als bijlage aan hun verzoekschrift gevoegde artikel van The Times -waarin gewag

wordt gemaakt van een koppel dat gevlucht was omdat hun relatie verboden werd door hun families,

terugkeerde na een smoes van de familie van de vrouw dat ze toch konden trouwen als ze

terugkeerden, doch bij hun terugkeer door die familie werd vermoord- doet niets af aan het feit dat het,

zo wordt in de bestreden beslissing terecht vastgesteld, erg opmerkelijk is dat verzoekster gedurende

hun verblijf van maart 2011 tot september 2011 door haar familie volledig ongemoeid werd gelaten,

terwijl zij (het is die) de eer van haar familie draagt, doch haar familie zich louter richtte op enerzijds

haar man, thans verzoeker, door deze valselijk te beschuldigen en anderzijds op hun kinderen ten

aanzien van wie bedreigingen werden geuit. Hoe dan ook is het, zo oordeelde de commissaris-generaal
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terecht, erg opmerkelijk dat verzoekers ondanks de dreigementen en ook/zelfs na de beweerde

arrestatie van verzoeker desalniettemin in Hyderabad bleven wonen. Een dergelijke houding staat

haaks op hun beweerde vrees voor vervolging.

De Raad wijst er ook op dat een verwijzing naar algemene rapporten en artikels niet volstaat om aan te

tonen dat men in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem/haar

betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en

verzoekers blijven hier in gebreke.

Hun relaas is ongeloofwaardig en kan als dusdanig geen aanleiding geven tot het in aanmerking nemen

van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingrechtelijke zin, noch van een reëel risico op

ernstige schade in de zin van de subsidiaire bescherming.

Verzoekers voeren geen elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij in geval van een

terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zouden lopen 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.

Deze vaststellingen volstaan om de in het verzoekschrift aangevoerde middelen niet verder te

onderzoeken, omdat dergelijk onderzoek in elk geval tot geen ander besluit betreffende de gegrondheid

van de asielaanvraag kan leiden.

Bijgevolg lijken verzoekers niet aan te tonen dat zij redenen hebben om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade lopen in geval van terugkeer

naar India.”

1.2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens

is met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de

verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop

in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet precies gewezen wordt,

hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

1.3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

1.3.2. Artikel 39/59, §2 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”

Ten aanzien van de verzoekende partij is dit een onweerlegbaar vermoeden. Naar analogie met de

(vaste) rechtspraak van de Raad van State inzake artikel 4, vierde lid van het koninklijk besluit van 5

december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State (RvS 16 juni

1998, nr. 74.288) mag ten aanzien van de niet verschijnende noch vertegenwoordigde verwerende partij

worden aangenomen dat er het vermoeden geldt dat deze partij instemt met de vordering, maar dat de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen er evenwel niet in alle omstandigheden toe gehouden is op dat

vermoeden in te gaan. Dit zal met name niet het geval zijn wanneer hij tot de vaststelling komt dat de

vordering duidelijk niet voldoet aan de ontvankelijkheids- of gegrondheidsvoorwaarden (zie G.

DEBERSAQUES en F. DE BOCK, “Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen”, Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 2007, nr. 49).

1.4.1. In casu blijkt uit de bespreking hieronder dat aan de grondvoorwaarden niet is voldaan, omdat de

verzoekende partijen niet aantonen dat zij redenen hebben om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade lopen in geval van terugkeer

naar India.

1.4.2. Ter terechtzitting, alwaar zij uitdrukkelijk uitgenodigd worden te reageren op de in de beschikking

van 29 oktober 2013 opgenomen grond, betogen de verzoekende partijen dat zij een artikel hebben
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neergelegd waaruit blijkt dat de analyse van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen niet correct is. Zij wijzen er op dat uit dit artikel duidelijk blijkt dat eerwraak in India niet alleen

kan gezuiverd worden door wraak te nemen op de vrouw, zodat er in het geval van verzoekende partijen

wel degelijk sprake kon zijn geweest van een situatie waarin ook de echtgenoot werd bedreigd. De

verzoekende partijen verduidelijken dat hun angst voor de familie groter werd met de geboorte van hun

kinderen en dat de familie hen overal in India zou kunnen vinden en zij veiligheid willen voor hun

kinderen.

1.4.3. De Raad is van oordeel dat het betoog van de verzoekende partijen geen afbreuk doet aan de in

de beschikking opgenomen gronden. Vooreerst dient te worden vastgesteld dat er zich tijdens het

‘ondergedoken’ verblijf in Banglore van 2006 tot 2011 geen ernstige incidenten hebben voorgedaan,

terwijl de broer van verzoekster op de hoogte was van hun verblijfplaats en hij hen daar zelfs bezocht.

Waar verzoekers in hun verzoekschrift opwerpen dat verzoekster wel degelijk heeft gesteld te zijn

bedreigd door haar broer toen deze haar in Banglore kwam bezoeken, wijst de Raad erop dat dit bezoek

blijkens hun beider verklaringen afgelegd op het Commissariaat-generaal, in het begin van hun verblijf in

Banglore plaatsvond, ongeveer een zes- à achttal maanden na hun vertrek uit Hyderabad, en dit slechts

eenmalig was en er zich tijdens hun verblijf in Banglore van 2006 tot 2011 verder geen incidenten

hebben voorgedaan. In de bestreden beslissingen wordt dienaangaande dan ook terecht gesteld dat

“mocht” verzoeksters broer verzoekster (daadwerkelijk) “hebben willen wreken, dan mag het toch

opmerkelijk worden genoemd dat hij hiertoe in die jaren geen enkele poging zou hebben ondernomen.

Dit motief wordt door verzoekende partijen niet ontkracht door het verwijzen naar een artikel waaruit

blijkt dat beider partijen kunnen geviseerd worden wanneer eerwraak in het spel is. De vaststelling dat

de familie in wezen niets ondernam om eerwraak uit te voeren gedurende al die jaren terwijl zij wel

wisten waar verzoekende partijen verbleven, maakt dat aan hun relaas geen geloof kan worden

gehecht.

Voorts wordt de geloofwaardigheid en de ernst van hun vrees ondermijnd door de vaststelling dat

verzoekende partijen zonder zich te vergewissen van de houding van hun ouders besloten om terug te

keren naar Hyderabad in maart 2011, niettegenstaande zij thans beweren dat de vrees erger werd na

de geboorte van de kinderen (de kinderen werden geboren in 2007 en 2010 adm. doss., stuk 15A, nr.

16). Zij ontkrachten met deze bewering, namelijk dat hun angst groter werd met de geboorte van de

kinderen, ook de vastgestelde tegenstrijdigheden en incoherente verklaringen niet die worden

uiteengezet en toegelicht in de beschikking.

Verzoekende partijen slagen er dan ook niet in ter terechtzitting om de aangevoerde gronden van de

beschikking te weerleggen.

De Raad wijst er tot slot op dat verzoekende partijen met hun betoog dat zij angst hebben voor hun

familie en hun kinderen in veiligheid willen, voorbijgaan aan de voorwaarde uit de vluchtelingendefinitie

dat de vrees ‘gegrond’ moet zijn. Dit wil zeggen dat deze vrees niet alleen subjectief bij de asielzoeker

aanwezig moet zijn maar ook moet kunnen worden geobjectiveerd. 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. Gelet op de

vastgestelde ongeloofwaardigheid van hun vluchtmotieven kan de Raad slechts vaststellen dat

verzoekende partijen er geenszins in slagen hun vrees te objectiveren.

1.5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond.

Bijgevolg toont de verzoekende partij niet aan dat zij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar India.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien december tweeduizend dertien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


