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nr. 136 155 van 14 januari 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

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 Thaise nationaliteit te zijn, op 26 december 2014 heeft

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

11 december 2014.

Gelet op de artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 januari 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 januari 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat K. DEVOLDERE en van attaché L. VANDERVOORT, 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

Volgens uw verklaringen bent u een Thaise afkomstig uit Bangkok. U werd geboren als een jongen doch

van kindsbeen af voelde u zich eerder een vrouw. Op uw achttien jaar onderging u een

geslachtsoperatie waardoor u volledig van gender veranderde. Omdat u volledig als vrouw door het

leven wou gaan, wilde u ook dat de aanspreektitel om uw geslacht te duiden op uw officiële documenten

werd veranderd. Omdat dit volgens de Thaise wetgeving niet mogelijk is besloot u om het land te

verlaten. U kende een andere transseksueel, (S.), die zijn geluk gaan beproeven was in het Verenigd

Koninkrijk. (S.) had u in contact gebracht met (W.) die uw reis naar Europa kon organiseren. Ofschoon u

van (S.), die inmiddels naar Thailand was teruggestuurd, gehoord had dat (W.) haar met de dood

bedreigd omdat zij (W.) niet kon betalen, sloot u toch een akkoord met (W.) die beloofde u voor een

100.000 Thaise Bath naar Europa te brengen. Met een Frans paspoort met daarop een andere naam
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reisde u naar Duitsland. In Duitsland contacteerde u (W.) die zei dat 500.000 Thaise Bath in plaats van

100.000 diende te betalen. Vanuit Duitsland reisde u per bus naar België, waar u met een vals

paspoort in Brussel werd opgepakt en op 19 november 2014 asiel aanvroeg . U vreest bij terugkeer naar

Thailand door (W.) te worden vermoord als u de verschuldigde 500.000 Thai Bath niet terugbetaald. Ter

ondersteuning van uw asielaanvraag legt u uw Thaise identiteitskaart en een document waarin u wordt

toegestaan om uw voornaam naar een vrouwelijke voornaam te veranderen.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u Thailand heeft verlaten uit een

gegronde vrees voor vervolging en dat u bij een eventuele terugkeer naar Thailand alsnog dergelijk

bedoelde vrees meent te moeten koesteren of een reëel risico op ernstige schade zoals omschreven in

de definitie van Subsidiaire Bescherming zou lopen. De door u aangehaalde vluchtmotieven, namelijk

dat uw aanspreektitel op officiële documenten nog steeds dezelfde was als voor uw

geslachtsverandering kan gezien worden als een discriminatie die in de Thaise context echter niet van

die aard is om gewag te kunnen maken van een gegronde vrees voor vervolging zoals omschreven in

de Geneefse Conventie. Zo kan worden opgemerkt dat de Thaise samenleving in het algemeen tolerant

staat ten aanzien van transgenders. Er bestaan verschillende klinieken waar operaties worden

uitgevoerd, ze zijn manifest aanwezig in het straatbeeld, zelfs in scholen worden faciliteiten voorzien

voor jongens die zich eerder vrouw voelen (zie info gevoegd bij het administratief dossier). Ook uit uw

verklaringen kan niet worden afgeleid dat u als transseksueel in Thailand dermate wordt

gediscrimineerd waardoor u nood zou hebben aan internationale bescherming . U beweerde dat uw

ouders uw beslissing om een geslachtsoperatie te ondergaan steunden en zelfs financierden (zie

gehoorverslag CGVS, p.3). U gevraagd hoe de Thaise samenleving tegen geslachtsveranderingen staat

kunt u enkel zeggen dat het een beetje moeilijker is en dat de Thaise samenleving er nog niet volledig

voor open staat (zie gehoorverslag CGVS, p.3). Wanneer u werd gevraagd om dat te

concretiseren stelde u dat het moeilijker was om werk te vinden (zie gehoorverslag CGVS, p.3). Als

voorbeeld haalde u aan dat u eens voor een verzekeringsmaatschappij heeft gesolliciteerd en dat u niet

werd aanvaard. Hierbij moet worden opgemerkt dat u nadat u door die verzekeringsmaatschappij niet

werd aanvaard geen enkele andere sollicitaties heeft gedaan. Bijgevolg is het te gemakkelijk om te

stellen dat u omwille van uw transseksualiteit in Thailand in ernstige mate op de arbeidsmarkt wordt

gediscrimineerd, daar u slechts een eenmalige poging heeft ondernomen om te solliciteren.

Daarenboven heeft u gedurende al die jaren voor uw vertrek kunnen werken als freelance

schoonheidsspecialiste in navolging van de opleiding die volgens uw verklaringen het beste bij u

past (zie gehoorverslag CGVS, p.2). Uiteindelijk blijkt de voornaamste reden waarom u Thailand heeft

verlaten dat op uw officiële documenten een vrouwelijke aanspreektitel niet mogelijk is. De bepaling in

de Thaise wetgeving kan worden gezien als een zekere discriminatie ten aanzien van transseksuelen

maar is onvoldoende ernstig om om te worden gezien als vervolging zoals omschreven in de Geneefse

Conventie. Bovendien is de problematiek gekend en is er in het Thaise parlement een commissie

opgericht met parlementairen, wetenschappers en homorechtenactivisten die nieuwe wetgeving moet

uitdokteren om gelijke rechten voor homo’s, lesbiennes en transseksuelen te garanderen. Thailand zou

daarmee het eerste land zijn in Zuidoost-Azië dat het homohuwelijk overweegt. Het feit dat u op uw

officiële documenten de vrouwelijke aanspreektitel niet kan gebruiken betekent niet dat u zich in

Thailand belemmert moet voelen om zich de facto als vrouw te kunnen gedragen. Integendeel, uit het

document van naamsverandering dat u voor het Commissariaat-generaal voorlegde blijkt dat u uw

voornaam die voorheen mannelijk was mocht omzetten naar een vrouwelijke voornaam, en nergens

blijkt uit uw verklaringen dat u zich niet ongestoord als een vrouw kunt gedragen en relaties aangaan.

Uit wat voorafgaat kan dus niet worden besloten dat u Thailand diende te verlaten uit een gegronde

vrees voor vervolging zoals omschreven in de Geneefse Conventie. Dit blijkt ondermeer uit uw

verklaring dat het eigenlijk niet uw intentie was om in Europa asiel aan te vragen (zie gehoorverslag

CGVS, p. 6).

Wat betreft uw vrees dat u bij een eventuele terugkeer naar Thailand problemen zou krijgen met de

smokkelaar die uw reis organiseerde en die u nog moest betalen moet worden opgemerkt dat dit een

probleem is van interpersoonlijke en gemeenrechtelijke aard is en niet ressorteert onder de

Vluchtelingenconventie. Wat betreft het luik subsidiaire bescherming dat in desbetreffend geval verder

moet worden onderzocht, kan worden gesteld dat u ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat u bij een

eventuele terugkeer naar Thailand een reëel risico op foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing zou lopen zoals omschreven in artikel 48/4 §2 b) van de wet over de

Subsidiaire Bescherming.

Vooreerst kunnen er een aantal ongerijmdheden in uw verklaringen worden opgemerkt waardoor

de geloofwaardigheid van dat gedeelte van uw relaas op de helling komt te staan. Zo is het op zijn minst

eigenaardig te noemen dat u ofschoon u van de ernstige problemen van (W.) wist u toch het risico nam
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om met de smokkelaar in zee te gaan (zie gehoorverslag CGVS, p.4). Wanneer u daarmee werd

geconfronteerd stelde u dat (S.) u aan deze man heeft voorgesteld om u op te offeren om op die manier

aan haar schuld onderuit te komen (zie gehoorverslag CGVS, p.4), wat dan weer moeilijk te rijmen valt

met het feit dat (S.) u tevens vertelde dat zij door die man met de dood werd bedreigd (zie

gehoorverslag CGVS, p. 4). Verder zijn uw verklaringen over dat gedeelte van uw asielrelaas niet

eensluidend zo vertelde u voor de Dienst Vreemdelingenzaken dat u 500.000 Thaise Bath moest geven

aan (S.), terwijl u voor het Commissariaat-generaal stelde dat dit aan (W.) was (zie gehoorverslag

CGVS, p. 5). Verder heeft u ook niet aannemelijk gemaakt dat u bij een eventuele terugkeer

naar Thailand geen beroep zou kunnen doen tegen de bedreigingen van (W.). U stelde dat dit

onmogelijk is omdat hij bekend is en politie kent (zie gehoorverslag CGVS, p.5). U gevraagd om dit

nader toe te lichten beweerde u dat hij mensen van de immigratiediensten kende en dat hij u vlot naar

het vliegtuig kon loodsen; hij had u ook verteld dat hij nog geld aan de mensen van de immigratie in de

luchthaven moest betalen (zie gehoorverslag CGVS, p.5). Aangenomen dat (W.) enige invloed op de

luchthaven heeft betekent dit nog niet dat zijn macht zich uitspreidt over alle politiediensten waardoor u

een redelijke bescherming door de Thaise autoriteiten zou worden ontzegd. U gaf immers aanvankelijk

toe dat u misschien wel een klacht zou kunnen indienen, maar dat het moeilijk zou zijn (zie

gehoorverslag CGVS, p.5) Later op het einde van het gehoor wijzigt u deze verklaring en stelt dat u

zeker geen bescherming kunt krijgen omdat zijn macht veel te groot is en omdat u hem geld moet,

zonder dat u dit meer concretiseert (zie gehoorverslag CGVS, p.6).Ook kon u niet overtuigen waarom

het intern vluchtalternatief niet op u van toepassing zou zijn. U beweerde dat u nergens anders in

Thailand kunt verblijven omdat u buiten uw buurt geen familie heeft en niemand kent (zie gehoorverslag

CGVS, p.5). Hierbij dient te worden opgemerkt dat u ook in Europa geen familie heeft, waardoor dit

argument waarom u niet elders in Thailand kunt verblijven geen stand houdt. Dat u voor het overige

niemand elders in Thailand kent is weinig geloofwaardig. Dat (W.) u onmiddellijk zou oppakken wanneer

u voet zet op Thaise bodem berust op een louter vermoeden en is tevens weinig geloofwaardig. Uit wat

voorafgaat heeft u niet aannemelijk gemaakt dat u nood heeft aan internationale bescherming. De

identiteitskaart die u voorlegt bewijst uw identiteit die door het Commissariaat-generaal niet wordt

betwist.

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. Verzoekende partij geeft mee dat de vraagprijs van W. initieel lager was zodat zij niet verwachtte

problemen te zullen kennen met de betaling en het niet ongewoon is dat zij beroep deed op deze

smokkelaar. Bovendien benadrukt zij dat W. zowel binnen als buiten de luchthaven verregaande invloed

heeft zodat zij wel dient te vrezen voor haar leven.

2.2.1. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van verzoekende partij in

hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel

48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.2.2. Verzoekende partij laat de bestreden beslissing volledig ongemoeid waar wordt gemotiveerd:

“De door u aangehaalde vluchtmotieven, namelijk dat uw aanspreektitel op officiële documenten nog

steeds dezelfde was als voor uw geslachtsverandering kan gezien worden als een discriminatie die in

de Thaise context echter niet van die aard is om gewag te kunnen maken van een gegronde vrees voor

vervolging zoals omschreven in de Geneefse Conventie. Zo kan worden opgemerkt dat de Thaise

samenleving in het algemeen tolerant staat ten aanzien van transgenders. Er bestaan verschillende

klinieken waar operaties worden uitgevoerd, ze zijn manifest aanwezig in het straatbeeld, zelfs in

scholen worden faciliteiten voorzien voor jongens die zich eerder vrouw voelen (zie info gevoegd bij het

administratief dossier). Ook uit uw verklaringen kan niet worden afgeleid dat u als transseksueel in

Thailand dermate wordt gediscrimineerd waardoor u nood zou hebben aan internationale bescherming .

U beweerde dat uw ouders uw beslissing om een geslachtsoperatie te ondergaan steunden en zelfs

financierden (zie gehoorverslag CGVS, p.3). U gevraagd hoe de Thaise samenleving

tegen geslachtsveranderingen staat kunt u enkel zeggen dat het een beetje moeilijker is en dat de

Thaise samenleving er nog niet volledig voor open staat (zie gehoorverslag CGVS, p.3). Wanneer u

werd gevraagd om dat te concretiseren stelde u dat het moeilijker was om werk te vinden (zie

gehoorverslag CGVS, p.3). Als voorbeeld haalde u aan dat u eens voor een verzekeringsmaatschappij
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heeft gesolliciteerd en dat u niet werd aanvaard. Hierbij moet worden opgemerkt dat u nadat u door die

verzekeringsmaatschappij niet werd aanvaard geen enkele andere sollicitaties heeft gedaan. Bijgevolg

is het te gemakkelijk om te stellen dat u omwille van uw transseksualiteit in Thailand in ernstige mate op

de arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd, daar u slechts een eenmalige poging heeft ondernomen om te

solliciteren. Daarenboven heeft u gedurende al die jaren voor uw vertrek kunnen werken als freelance

schoonheidsspecialiste in navolging van de opleiding die volgens uw verklaringen het beste bij u

past (zie gehoorverslag CGVS, p.2). Uiteindelijk blijkt de voornaamste reden waarom u Thailand heeft

verlaten dat op uw officiële documenten een vrouwelijke aanspreektitel niet mogelijk is. De bepaling in

de Thaise wetgeving kan worden gezien als een zekere discriminatie ten aanzien van transseksuelen

maar is onvoldoende ernstig om om te worden gezien als vervolging zoals omschreven in de Geneefse

Conventie. Bovendien is de problematiek gekend en is er in het Thaise parlement een commissie

opgericht met parlementairen, wetenschappers en homorechtenactivisten die nieuwe wetgeving moet

uitdokteren om gelijke rechten voor homo’s, lesbiennes en transseksuelen te garanderen. Thailand zou

daarmee het eerste land zijn in Zuidoost-Azië dat het homohuwelijk overweegt. Het feit dat u op uw

officiële documenten de vrouwelijke aanspreektitel niet kan gebruiken betekent niet dat u zich in

Thailand belemmert moet voelen om zich de facto als vrouw te kunnen gedragen. Integendeel, uit het

document van naamsverandering dat u voor het Commissariaat-generaal voorlegde blijkt dat u uw

voornaam die voorheen mannelijk was mocht omzetten naar een vrouwelijke voornaam, en nergens

blijkt uit uw verklaringen dat u zich niet ongestoord als een vrouw kunt gedragen en relaties aangaan.

Uit wat voorafgaat kan dus niet worden besloten dat u Thailand diende te verlaten uit een gegronde

vrees voor vervolging zoals omschreven in de Geneefse Conventie. Dit blijkt ondermeer uit uw

verklaring dat het eigenlijk niet uw intentie was om in Europa asiel aan te vragen (zie gehoorverslag

CGVS, p. 6).

Wat betreft uw vrees dat u bij een eventuele terugkeer naar Thailand problemen zou krijgen met de

smokkelaar die uw reis organiseerde en die u nog moest betalen moet worden opgemerkt dat dit een

probleem is van interpersoonlijke en gemeenrechtelijke aard is en niet ressorteert onder de

Vluchtelingenconventie.”

De voormelde motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden, daar zij door

verzoekende partij niet worden aangevochten, door de Raad overgenomen.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekende partij een

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

1951, zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.3. Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoekende partij tegenstrijdige verklaringen aflegde

over haar problemen met W., hetgeen de geloofwaardigheid van deze problemen ondermijnt. In de

vragenlijst van het CGVS stelde zij in november 2014 dat S. in Engeland woonachtig was en dat zij de

geldsom die zij verschuldigd was aan S. diende te betalen (administratief dossier, vragenlijst, nr.5).

Tijdens het gehoor bij het CGVS verklaarde zij echter dat S. reeds in januari 2014 werd gerepatrieerd

naar Thailand en dat zij de geldsom die zij verschuldigd was diende te betalen aan W. (administratief

dossier, gehoorverslag CGVS, p.4-5).

Hoe dan ook voert verzoekende partij geen dienstige argumenten aan ter weerlegging van de bestreden

beslissing die luidt:

“Verder heeft u ook niet aannemelijk gemaakt dat u bij een eventuele terugkeer naar Thailand geen

beroep zou kunnen doen tegen de bedreigingen van (W.). U stelde dat dit onmogelijk is omdat

hij bekend is en politie kent (zie gehoorverslag CGVS, p.5). U gevraagd om dit nader toe te lichten

beweerde u dat hij mensen van de immigratiediensten kende en dat hij u vlot naar het vliegtuig kon

loodsen; hij had u ook verteld dat hij nog geld aan de mensen van de immigratie in de luchthaven moest

betalen (zie gehoorverslag CGVS, p.5). Aangenomen dat (W.) enige invloed op de luchthaven heeft

betekent dit nog niet dat zijn macht zich uitspreidt over alle politiediensten waardoor u een redelijke

bescherming door de Thaise autoriteiten zou worden ontzegd. U gaf immers aanvankelijk toe dat u

misschien wel een klacht zou kunnen indienen, maar dat het moeilijk zou zijn (zie gehoorverslag CGVS,

p.5) Later op het einde van het gehoor wijzigt u deze verklaring en stelt dat u zeker geen bescherming

kunt krijgen omdat zijn macht veel te groot is en omdat u hem geld moet, zonder dat u dit meer

concretiseert (zie gehoorverslag CGVS, p.6).Ook kon u niet overtuigen waarom het intern

vluchtalternatief niet op u van toepassing zou zijn. U beweerde dat u nergens anders in Thailand kunt

verblijven omdat u buiten uw buurt geen familie heeft en niemand kent (zie gehoorverslag CGVS, p.5).

Hierbij dient te worden opgemerkt dat u ook in Europa geen familie heeft, waardoor dit argument

waarom u niet elders in Thailand kunt verblijven geen stand houdt. Dat u voor het overige niemand

elders in Thailand kent is weinig geloofwaardig. Dat (W.) u onmiddellijk zou oppakken wanneer u voet



RvV X - Pagina 5

zet op Thaise bodem berust op een louter vermoeden en is tevens weinig geloofwaardig. Uit wat

voorafgaat heeft u niet aannemelijk gemaakt dat u nood heeft aan internationale bescherming. De

identiteitskaart die u voorlegt bewijst uw identiteit die door het Commissariaat-generaal niet wordt

betwist.”

Het loutere poneren dat W. verregaande invloed heeft, zonder dienaangaande nadere toelichting te

geven, kan geenszins volstaan om afbreuk te doen aan voormelde motieven. Deze motieven vinden

steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien zij niet dienstig worden weerlegd,

onverminderd overeind.

Gelet op het voormelde, toont verzoekende partij, de overige elementen in het dossier mede in acht

genomen, niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een

terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 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 veertien januari tweeduizend vijftien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


