
RvV X - Pagina 1

nr. 164 574 van 22 maart 2016

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 Indonesische nationaliteit te zijn, op

10 november 2015 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 7 oktober 2015.

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 14 december 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 januari 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN DER HASSELT, die loco advocaat S. RONSE

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

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Indonesische nationaliteit en bent u afkomstig uit Kediri, Oost-Java,

Indonesië. U bent katholiek en van Chinese origine. Uw ouders zouden gescheiden zijn wanneer u één

maand oud was. U zou met uw moeder in Kediri gewoond hebben tot u ongeveer twaalf jaar oud was.

Nadien zou u met uw moeder verhuisd zijn naar Semarang, Midden-Java.

U zou twee master diploma’s behaald hebben, het eerste in de Psychologie (2004), het tweede in het

Engels (2007). Tijdens uw studies zou u ook parttime gewerkt hebben als boekhoudster. U zou
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intussen, in juni 2006, getrouwd zijn met F.(…) S.(…). Uw echtgenoot zou zich steeds gewelddadig

hebben gedragen tegen u. Reeds in 2007, wanneer uw man in een nachtclub begon te werken, zou hij u

regelmatig zijn beginnen slagen. Op 25 juli 2009 zouden u en uw man een zoon, K.(…) H.(…),

gekregen hebben. Vanaf 2011 ongeveer zou u met een eigen cateringzaak begonnen zijn. Vanaf 2012

ongeveer, nadat u te weten kwam dat uw man een andere vrouw had, zou het fysieke geweld erger

geworden zijn. Uw man zou van u de toestemming gevraagd hebben deze vrouw erbij te nemen. U zou

dit echter geweigerd hebben en uw echtgenoot om een scheiding verzocht hebben. Dit zou hij

geweigerd hebben. Uw echtgenoot zou daarom nog gewelddadiger geworden zijn, u enkele malen per

week geslagen hebben en u van dan af aan ook seksueel zijn beginnen misbruiken.

In juni 2014 reisde u naar Denemarken om een Indonesische vriendin te bezoeken die met een Deen

getrouwd is. Van daaruit reisde u door naar België, waar u ruim twee maanden bleef. Eind augustus

2014 reisde u terug naar Indonesië. U besloot echter om samen met uw zoon Indonesië te verlaten.

Eind september 2014 vroeg u een paspoort aan voor uw zoon. In november 2014 regelde u een visum

voor uzelf en uw zoon.

Op 6 januari 2015 zou u, nadat u een zoveelste keer door uw echtgenoot mishandeld zou zijn, door hem

ook het huis zijn uitgezet. U zou daarom de volgende dag klacht tegen hem hebben ingediend bij de

politie.

Met een geldig Indonesisch paspoort en een toeristenvisum reisden u en uw zoon op 22 januari 2015,

met een transit in Abu Dhabi (VAE), naar België. Jullie kwamen in België aan op 23 januari 2015 en

verbleven enkele maanden bij een Belgische vriend. Op 23 april 2015 dienden jullie een asielaanvraag

in. U haalt daarbij aan, bij een eventuele terugkeer naar Indonesië, behalve uw echtgenoot ook de

algemene discriminatie te vrezen ten aanzien van Chinezen, katholieken en vrouwen.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten neer: uw Indonesisch paspoort

(uitgereikt op 27 januari 2014), het Indonesisch paspoort van uw zoon K.(…) H.(…) (uitgereikt op 23

september 2014), vijf documenten ter staving van uw universitaire studies, een politierapport dd.

07/01/2015, de vertaling die u zelf maakte van dit politierapport, de prints van vier foto’s van uw

verwondingen, twee bundels prints van artikels over de algemene situatie in Indonesië, de geboorteakte

van u zelf en die van uw zoon, uw huwelijksakte, een document van gezinssamenstelling en de

doopakte van uw zoon.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te worden

vastgesteld dat u er niet in bent geslaagd om uw vrees voor vervolging in de zin van de

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

van Subsidiaire Bescherming, aannemelijk te maken en dit omwille van volgende redenen.

Ten eerste stelt het CGVS vast dat u zeer laattijdig asiel hebt aangevraagd. U geeft immers aan reeds

in juni 2014 naar Europa gekomen te zijn. U zou eerst enkele weken bij een vriendin in Denemarken op

bezoek zijn geweest, nadien ruim twee maanden op bezoek bij een vriend in België (zie paspoort en

gehoorverslag CGVS pp.7-8). U zou zich in die periode ook geïnformeerd hebben naar de

asielprocedure, maar in geen van beide landen ook effectief asiel hebben aangevraagd. Van een

asielzoeker die uit vrees voor zijn leven zijn land van herkomst is ontvlucht kan echter worden verwacht

dat hij onmiddellijk internationale bescherming aanvraagt in het land waar hij toevlucht zoekt. U weet dit

nalaten aan het feit dat het moeilijk zou zijn in Denemarken asiel aan te vragen omdat men er

vreemdelingen haat. Daarnaast zou u ook geen asiel hebben willen aanvragen omdat uw zoon zich op

dat moment nog in Indonesië bevond en u eerst nog voor hem wilde teruggaan (zie gehoorverslag

CGVS, p.8). Echter, ondanks het feit dat u op 23 januari 2015 mét uw zoon in België was aangekomen

en intussen op de hoogte was van de asielprocedure, wachtte u nog tot 23 april 2015 om asiel aan te

vragen. De vaststelling dat u dermate lang hebt gewacht om asiel aan te vragen, doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas, minstens aan de ernst van de beweerde feiten. U gaf hiervoor als

uitleg dat u niemand had om u te brengen, alsook dat uw zoon de waterpokken had en u hem niet alleen

kon laten (zie gehoorverslag CGVS p.8). Deze uitleg is uiteraard niet afdoende, temeer gezien u in

België reeds verschillende vrienden had én u bovendien ook bij uw eerdere reis drie maanden van uw

zoon gescheiden was.

Ten tweede wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas, minstens de ernst van de beweerde feiten,

verder ondermijnd door het feit dat u na uw eerste reis naar Europa nog vrijwillig bent teruggereisd naar

Indonesië. Zulk gedrag is immers op zich onverenigbaar met het bestaan, wat u betreft, van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van voormeld Verdrag of van een reëel risico op ernstige

schade zoals dit werd gedefinieerd in het kader van de subsidiaire bescherming. Dat u nog diende terug

te keren om uw zoon mee te nemen, is geen afdoende uitleg.

Gezien de beweerde ernst van de problemen, kan immers verwacht worden dat u uw zoon reeds bij

uw eerdere vlucht uit Indonesië had meegenomen. U gaf daarvoor als uitleg dat u die reis enkel

ondernam om uw beste vriendin te bezoeken en te informeren naar de asielprocedure (zie
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gehoorverslag CGVS, p.14). Ook deze uitleg overtuigt allerminst, temeer gezien uw opleidingsniveau en

het feit dat u zich hierover ook vanuit Indonesië had kunnen informeren. Bovendien blijkt uit uw

visumdossier dat uw man u uitdrukkelijk toestemming heeft verleend om naar België te komen van

januari tot april 2015 en dat hij op de hoogte was van het feit dat u gedurende die maanden bij een

gezamenlijke vriend van jullie zou verblijven.

Ten derde legde u wel een klacht tegen uw man neer bij de politie, maar zowel uw gedrag in deze

alsook de klacht zelf komen zeer gesolliciteerd over. U gaf immers uitdrukkelijk te kennen dat u de

klacht net indiende omdat u toch al een visum had verkregen en u asiel wilde aanvragen. U gaf

daarnaast ook aan dat u deze klacht ook niet wilde ondertekenen, omdat u toch niet wilde dat men

verder zou gaan met de procedure, wat verder de beweerde ernst van de problemen ondermijnt.

Gewezen door het CGVS op deze bevreemdende gang van zaken, herhaalde u dat u gewoon het

document wilde hebben voor hier (zie gehoorverslag CGVS, pp.11-12). Bovendien blijkt uit informatie

die aan uw administratieve dossier werd toegevoegd dat u volgens de gangbare procedure bij het

indienen van een dergelijke klacht ook een brief met de vraag voor een medisch onderzoek in een

ziekenhuis zou moeten krijgen (zie blauwe map, doc2). U legde dit document echter niet voor.

Ten vierde blijkt dat u nooit concrete stappen hebt ondernomen om van uw echtgenoot te scheiden.

Volgens uw verklaringen zouden uw moeder en zus nochtans allebei van hun echtgenoot gescheiden

zijn en is de scheidingsprocedure in Indonesië u niet onbekend (zie DVZ Verklaring, pt.13 en

gehoorverslag CGVS p.12). Desalniettemin legde u er opmerkelijke en ongeloofwaardige verklaringen

over af. Zo verklaarde u dat het niet mogelijk is voor een vrouw om éénzijdig een scheidingsaanvraag in

te dienen (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Uit informatie die aan uw administratieve dossier werd

toegevoegd, blijkt echter dat u volgens de Indonesische wetgeving wel degelijk over de mogelijkheid

beschikte (zie blauwe map, doc2). U werd hier door het CGVS dan ook nogmaals naar gevraagd,

waarop u aangaf dat het wettelijk gezien wel mogelijk is, maar (in de praktijk) mannen toch altijd tegen

vrouwen winnen (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Ook deze uitleg is niet afdoende, temeer u het niet

eens geprobeerd heeft en ook uw moeder en zus gescheiden blijken te zijn. Dat uw zus daarbij het

hoederecht over haar kinderen zou zijn kwijtgespeeld en u dit wilde vermijden, is een blote bewering die

u niet staafde. Bovendien blijkt uit dezelfde objectieve informatie dat vele vrouwen in Indonesië zelf een

echtscheidingsprocedure inzetten en dit schijnbaar zonder complicaties (zie blauwe map, doc2). Dat u,

een zelfstandige en hoogopgeleide vrouw, dit dan ook niet zou kunnen, is allerminst aannemelijk. Wat er

ook van zij, u heeft in elk geval nagelaten van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Verder hebt u in Indonesië nooit een advocaat geraadpleegd of een andere organisatie die u zou

kunnen bijstaan. U verklaarde geen advocaat gecontacteerd te hebben in Indonesië omdat u wist dat u

toch niet zou winnen (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Ook dit is uiteraard niet afdoende, temeer u het

niet eens heeft geprobeerd. Ook gevraagd naar het bestaan van niet-gouvernementele organisaties die

u zouden kunnen helpen met uw huiselijke problemen, gaf u in eerste instantie te kennen dat er geen

dergelijke organisaties bestaan in Indonesië (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Nochtans blijkt uit

bovenvermelde objectieve informatie dat er in Indonesië wel degelijk verschillende gouvernementele en

niet-gouvernementele diensten beschikbaar zijn voor slachtoffers van huiselijk geweld. Verder blijkt uit

deze informatie dat deze hulpgroepen voor vrouwen makkelijk te contacteren zijn en regelmatig

bewustwordingscampagnes omtrent de problematiek van huiselijk geweld opzetten (zie blauwe map,

doc2). Gevraagd of u daar dan niet naar geïnformeerd heeft, beweerde u dan weer wel navraag gedaan

te hebben naar organisaties. Dat u zelfs dan nog geen dergelijke organisaties blijkt te kennen, is op zich

reeds uiterst merkwaardig. Bovendien heeft u ook geen enkele dergelijke organisatie gecontacteerd. Uw

uitleg hiervoor, dat huiselijk geweld in Indonesië normaal is en dergelijke organisaties u niet zouden

kunnen helpen een nieuw bestaan uit te bouwen (zie gehoorverslag CGVS, p.14), overtuigt echter

allerminst. Deze vaststellingen ondermijnen verder de ernst van de door u ingeroepen feiten. Voorts

bleek u ook niet op de hoogte te zijn van het bestaan van de speciale “women’s help desks”, waar

vrouwelijke agenten slachtoffers ontvangen en die nochtans in vele politiekantoren zijn ingericht (zie

blauwe map, doc1). Ook dit ondermijnt de beweerde ernst van uw problemen. Verder bleek u wel op de

hoogte van het bestaan van vluchthuizen voor vrouwen in dergelijke situatie (zie gehoorverslag CGVS

p.13). Gezien de beweerde ernst van de mishandelingen en de vaststelling dat uw moeder en zus wél

gescheiden was, kan toch redelijkerwijze verwacht worden dat u op enige wijze uw problemen kenbaar

had gemaakt. Door bovenstaande vaststellingen wordt de geloofwaardigheid van uw verklaringen

opnieuw ondermijnd.

Wat uw verklaringen betreft dat u niets kon ondernemen omdat uw echtgenoot veel vrienden bij de

politie en de rechtbank heeft, herhaalt het CGVS dat u vooreerst nooit een ernstige poging ondernomen

heeft om de bescherming van uw autoriteiten in te roepen.

U had daar nochtans wel degelijk de kans toe. U kan dan ook niet weten dat u geen bescherming zou

krijgen. Verder dient opgemerkt dat, zelfs ingeval uw echtgenoot lokaal invloed zou hebben, u nog over

de mogelijkheid beschikte zich elders tot uw autoriteiten te wenden. Ten slotte neemt dit ook niet weg
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dat uit bovenvermelde informatie blijkt dat de Indonesische autoriteiten hierbij wel degelijk hulp bieden,

en u bovendien ook van uw man had kunnen scheiden.

Ten vijfde dient te worden opgemerkt dat uw familiale problemen het lokale niveau niet overstijgen. Uit

uw verklaringen blijkt dat u geen moeite deed om zich elders in Indonesië te proberen vestigen teneinde

de problemen te vermijden. Er kan verder worden aangenomen dat u, die hoger opgeleid, voldoende

zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te

vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van

herkomst in uw levensonderhoud te voorzien. Er is bijgevolg geen enkele reden waarom u zich niet

elders in Indonesië zou kunnen vestigen.

Ten slotte haalde u ook de algemene discriminatie in Indonesië, jegens burgers van Chinese origine,

katholieken en vrouwen aan. Hierbij kan vooreerst herhaald worden dat ook deze beweerde feiten

klaarblijkelijk niet zo ernstig waren dat u niet kon terugkeren naar Indonesië of bij aankomst in een veilig

land zo snel mogelijk asiel aanvroeg. Verder volstaan dergelijke algemene verwijzingen niet om aan te

tonen dat u in uw land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat u 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 u blijft hierover in

gebreke. Zo verwees u wat de raciale problemen betreft, naar de rellen van mei 1998. Hoe dramatisch

deze feiten ook mogen geweest zijn, u haalde aan hierbij geen persoonlijke problemen gehad te

hebben. Ze hebben u er bovendien ook niet van weerhouden nog meer dan vijftien jaar in dezelfde stad

te wonen. Verder blijkt uit toegevoegde informatie ook dat het hier eerder om een geïsoleerd geval gaat

(zie blauwe map, doc3). Ook het CGVS heeft verder geen weet van enige recentere aanval van

groepsvervolging in uw regio van herkomst. Voorts vreest u bij een eventuele terugkeer naar Indonesië

ook religieus geweld van voormalig Syriëstrijders. Het volstaat hierbij te wijzen op het feit dat dit een

loutere hypothese is. Bovendien merkt het CGVS op dat dit risico ook in België bestaat. Tenslotte

haalde u ook aan als vrouw gediscrimineerd te zijn in Indonesië. U zou er bij een sollicitatie op gewezen

zijn dat u geen carrière kon maken bij het bedrijf in kwestie omdat u een vrouw bent. Het CGVS wijst

erop dat het hier gaat om een éénmalig incident en u ook expliciet aangaf nadien zelfs nooit naar ander

werk gezocht te hebben. Niets wijst er dus op dat het om een systematische discriminatie gaat. Hoewel

de feiten betreurenswaardig zijn, zijn ze niet van die aard dat ze aanleiding geven tot een toestand die

gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de

gevreesde problemen dermate systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten

worden aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt.

Aldus hebt u niet aannemelijk gemaakt dat uw relaas en uw beweerde vrees gegrond zijn in

overeenstemming met het Vluchtelingenverdrag. Dienvolgens kunt u zich evenmin steunen op deze

elementen teneinde aannemelijk te maken dat u in geval van een terugkeer naar uw land van herkomst

een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de

vreemdelingenwet. U brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in uw land van

herkomst sprake is 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 dossier die de toekenning van een

Subsidiaire Beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet verrechtvaardigen.

De overige door u neergelegde documenten vermogen echter niet bovenstaande appreciatie in

positieve zin om te buigen. De paspoorten, geboorteaktes en het document van gezinssamenstelling

bewijzen louter jullie nationaliteit en identiteit, dewelke niet ter discussie staan. De documenten van uw

onderwijsinstellingen zijn enkel bewijzen van uw scholing. Wat de foto’s van uw verwondingen betreft,

dient vooreerst verwezen naar bovenstaand gesolliciteerd karakter van uw aanvraag. Verder bent u

overigens ook niet herkenbaar op de foto’s en kan het CGVS niet afleiden waar, wanneer en onder

welke omstandigheden de foto’s werden genomen. De doopakte is louter een bewijs van uw religie,

dewelke evenmin ter discussie staat. De internetartikels die u voorlegde handelen enkel over

de algemene situatie in uw land.

De documenten waarop het CGVS zich beroept werden toegevoegd aan uw administratieve dossier

(blauwe map).

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.”

1.2. Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift ter staving van haar asielrelaas de volgende rapporten en

artikelen:

(1) “Position Statement: stop the Criminalisation of Women Victims of Domestic Violence”, National

Commission on Violence against Women, d.d. 12 september 2013;
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(2) “Evaluation of Court’s decision as Effort of Legal Protection for Victims of Domestic Violence”, d.d. 6

april 2014;

(3) “Long Road to Equality and Gender Mainstreaming in the Indonesian Police” d.d. 24 januari 2015;

(4) Uittreksel boek “Women and households in Indonesia: Cultural notions and social practices.”;

(5) Landenadvies Indonesië betreffende alleenstaande moeders d.d. 21 juli 2010;

(6) Indonesia: Situation of Chinese-Indonesians, including Christians; treatment by society and

authorities (2012-April 2015), d.d. april 2015;

(7) Landenrapport Indonesia 2015, Freedom House;

(8) “Indonesia: Rights Rollback for Religious Minorities, Women”, HRW , d.d. 21 januari 2014;

(9) “Indonesia: Religous Minorities Targets of Rising Violence”, HRW, d.d. 28 februari 2013;

(10) “Indonesia’s growing religious intolerance”, HRW, d.d. 4 december 2014;

(11) “Indonesian’s growing intolerance has to be addressed”, the Guardian, d.d. 5 februari 2014.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 10 november 2015 een schending aan van artikelen

48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 1, A (2) van

de internationale conventie op het statuut van de vluchtelingen van 28 juli 1951, goedgekeurd door de

wet van 26 juni1953 en van art. 1(2) van het Protocol op het statuut van de vluchtelingen van 31 januari

1967, goedgekeurd door de wet van 27 februari 1967, van het redelijkheids-en zorgvuldigheidsbeginsel,

en van de motiveringsplicht.

2.2. Verzoekster herneemt dat zij sinds 2007 het slachtoffer werd van mishandeling door haar

echtgenoot en wijst er op dat zij eveneens enkele foto’s heeft neergelegd waarbij duidelijk te zien was

dat haar lichaam inderdaad ernstige blauwe plekken vertoonde. Zij meent dat de ingeroepen feiten van

mishandeling wel degelijk zeer ernstig zijn.

2.3. Verzoekster roept in dat haar niet kan verweten worden dat zij bij haar eerste verblijf in Europa geen

asiel heeft aangevraagd omdat zij ook bevreesd was omtrent de situatie van haar minderjarig zoontje.

Verzoekster was zeer angstig dat zij bij een eventuele asielaanvraag haar zoontje niet zou kunnen laten

overkomen, aangezien haar echtgenoot dit zeker zou trachten te verhinderen. Waar verzoekster na haar

aankomst in België niet meteen een asielaanvraag indiende, verwijst zij naar het feit dat zij werd

opgevangen door kennissen in Fauvillers (Luxemburg) en zij voor haar verplaatsingen afhankelijk was

van haar kennissen aangezien er in dit dorp geen openbaar vervoer bestaat. Bovendien kreeg de zoon

van verzoekster windpokken en kon zij hem niet alleen achterlaten.

Verder geeft zij aan dat zij niet durfde om vanuit Indonesië informatie te verzamelen over de

mogelijkheid asiel aan te vragen in het buitenland gelet op het feit dat haar echtgenoot zeer gekend was

en veel connecties had. Ook doet volgens haar het feit dat haar echtgenoot in 2015 toestemming gaf

voor een visum, niets af aan de ernst van de feiten. Hij had immers zeer egoïstische motieven bij het

toestaan van het vertrek van zijn echtgenote en zijn zoon, namelijk het feit dat hij een andere vrouw had

ontmoet en hij op die manier lange tijd vrij spel kreeg met deze nieuwe vrouw.

2.4. Verzoekster is voorts de mening toegedaan dat de autoriteiten in haar land van herkomst geen

afdoende bescherming bieden en verwijst hiertoe naar de landeninformatie vervat in het administratief

dossier en naar een artikel van de “National Commission on Violence against Women” (stuk 2 bij het

verzoekschrift). Hieruit moet blijken dat er heel wat hinderpalen bestaan die beletten dat slachtoffers

bescherming krijgen. Een bijkomende probleem, zo stelt verzoekster, betreft het feit dat vrouwelijke

slachtoffers van huiselijk geweld bij aangifte zeer vaak het slachtoffer worden van criminalisering. Hierbij

wijst verzoekster nogmaals op de vele connecties die haar echtgenoot had binnen de politie en de

overheid binnen de stad en daarbuiten.

Wat betreft de verklaring die zij bij de politie op 7 januari 2015 heeft afgelegd, verduidelijkt zij dat zij haar

klacht niet durfde te ondertekenen uit angst voor repercussies; zij wist immers dat zij na deze klacht

opnieuw tijdelijk naar haar echtgenoot diende terug te keren. Daarenboven besefte verzoekster dat deze

klacht weinig zou uithalen, gelet op zijn vele connecties bij de politie. Zij benadrukt verder dat huiselijk

geweld bij de politie geen echte prioriteit is en verwijst hiertoe naar een juridische publicatie d.d. april

2014 (stuk 3). Het feit dat zij haar klacht niet heeft ondertekend, de connecties van de echtgenoot van

verzoekster, de terughoudende houding van de politie om een passend gevolg te geven aan situaties

van familiaal geweld, het feit dat zij zelf de nodige foto’s heeft neergelegd, verklaren luidens verzoekster

ook waarom zij geen document met betrekking tot een onderzoek bij het ziekenhuis heeft gekregen.
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Verder wijst verzoekster erop dat het niet verwonderlijk is dat zij niet op de hoogte was van het bestaan

van de ‘women’s help desk’ bij de politie. Vooreerst was deze helpdesk niet aanwezig in het

politiebureau waar zij de klacht heeft neergelegd. Recente bronnen (stuk 4) evenals de landeninformatie

van verweerder bevestigen volgens haar ook dat deze help desks enkel in zeer beperkte mate voor

komen op districtsniveau (meeste gevallen van huiselijk worden gemeld op subdistrict niveau) en dat

deze diensten bovendien volstrekt onderbemand zijn.

Verzoekster geeft aan dat zij op het internet informatie gezocht heeft, doch zij besefte dat er geen

NGO’s of gouvernementele organisaties bestaan die slachtoffers van huiselijk geweld op afdoende wijze

kunnen beschermen. Zij verwijst naar de juridische publicatie d.d. april 2014 die eveneens moet

bevestigen dat deze organisaties/vluchthuizen niet afdoende uitgerust zijn (stuk 3).

2.5. Verzoekster geeft aan dat in theorie de mogelijkheid tot eenzijdig scheiden bestaat, doch dat dit

voor haar in de praktijk geen optie was omdat zij tijdens deze procedure het onderspit zou delven. Gelet

op het feit dat haar echtgenoot ook bij de rechtbank veel connecties had wegens zijn contacten in

nachtclub, is verzoekster er zeker van dat deze invloed ertoe zal leiden dat zij bij een scheiding haar

zoon zou verliezen. Zij verwijst in dit verband naar de echtscheiding van haar zus waarbij de man zijn

kinderen meegenomen heeft en verboden heeft nog met hen contact te hebben. Zij benadrukt dat dit

een feitelijke situatie betreft waarvan zij onmogelijk een bewijs kan leveren. Verzoekster verwijst wel

naar een uittreksel uit het boek “Women and households in Indonesia: Cultural notions and social

practices” waaruit moet blijken dat volgens de gewoonten de kinderen worden beschouwd als

toebehorende tot de vaderlijke familie, waardoor vrouwen volgens de gewoonten gedwongen worden

om bij een echtscheiding afstand te doen van hun kinderen (stuk 5).

2.6. Wat betreft de mogelijkheid zich buiten haar regio van herkomst te vestigen, wijst verzoekster er op

dat zij tijdens haar huwelijk nooit heeft gewerkt en financieel afhankelijk was van haar echtgenoot.

Verzoekster wijst eveneens nogmaals op de invloedrijke connecties van haar echtgenoot in hun stad en

de steden errond, zodat zij ook daar niet veilig zou kunnen leven en zij de voortdurende vrees zou

hebben dat hij haar zou vinden. Voorts geeft zij aan dat gescheiden vrouwen zich in een zeer moeilijke

maatschappelijke positie bevinden en verwijst hiertoe naar stuk 6 gevoegd bij haar verzoekschrift. Zij

meent in zeer moeilijke situatie terecht te komen gelet op de bestaande

stigmatisering/uitsluiting/discriminering van gescheiden/alleenstaande vrouwen.

2.7. Voorts benadrukt verzoekster onder verwijzing naar stukken 7 en 8 gevoegd bij het verzoekschrift

dat Indonesische burgers van Chinese origine een minderheid uitmaken in Indonesië en deze

minderheid regelmatig het slachtoffer is van discriminatie en intimidatie. Eveneens stelt zij dat er sprake

is van systematische discriminatie ten aanzien van vrouwen, en in het bijzonder van alleenstaande

vrouwen. Indien verzoekster zou gedwongen terug te keren en gescheiden te leven van haar

echtgenoot, vreest zij hiervan het slachtoffer te worden. Verzoekster wijst er op dat zij zelf ook het

slachtoffer werd van dergelijke praktijken en dat haar de mogelijkheid werd ontnomen een carrière op te

bouwen louter en alleen omdat zij een vrouw is.

Tot slot wijst verzoekster er op dat zij niet alleen een vrouw is en tot de Chinese minderheid behoort,

doch dat zij eveneens behoort tot de minderheid van de aanhangers van het katholieke geloof. Zij

verwijst naar en citeert uit bronnen gevoegd bij haar verzoekschrift (stukken 10-11-12) en wijst op het

feit dat er in Indonesia (overwegend moslim) sprake is van religieuze intolerantie en vervolging van

aanhangers van de minderheidsgodsdiensten onder andere christenen en het systematisch ontbreken

van reactie door de overheid.

Ook geeft zij aan dat verweerster aan de realiteit voorbijgaat wanneer zij beweert dat dat er in België

ook een vergelijkbaar risico bestaat van vervolging door moslimextremisten. Indonesië is immers een

van de grootste moslimlanden en bijgevolg een gedroomd terrein voor tal van moslimextremisten

waartegen de overheid weinig of niets onderneemt.

2.8. Gelet op voorgaande meent verzoekster dat zij wel degelijk als vluchteling in de zin van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet kan worden erkend en dat zij wel aannemelijk heeft gemaakt dat in zijn

hoofde een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève van 28 juli

1951 bestaat.

2.9. In ondergeschikte orde, ingeval zou worden geoordeeld dat de status van vluchteling niet zou

kunnen worden toegekend, meent verzoekster in aanmerking te komen voor de subsidiaire bescherming

in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Zij citeert vaste rechtspraak van deze Raad waarin

de draagwijdte van artikel 3 EVRM reeds meermaals uitvoerig werd verduidelijkt en verwijst voor het

overige naar hetgeen in haar verzoekschrift reeds werd uiteengezet met betrekking tot de kwetsbare
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positie van verzoekster, gelet op het behoren tot een minderheid en in haar hoedanigheid van

slachtoffer van huiselijk geweld.

2.10. Verzoekster vraagt de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming d.d.

7 oktober 2015 te vernietigen en/of te hervormen; ingeval van vernietiging de dossiers terug over te

maken aan de commissaris-generaal.

Beoordeling

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

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

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

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

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

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

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

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

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om en 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.

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).

Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

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.

Aangaande de vluchtelingenstatus

2.12. Verzoekster stelt bij een eventuele terugkeer naar Indonesië haar echtgenoot te vrezen door wie

zij sinds 2007 herhaaldelijk zou zijn mishandeld. Verzoeksters houding valt echter niet te rijmen met het

voorhanden zijn van de door haar beweerde vrees voor vervolging waardoor de Raad geen geloof hecht

aan de door haar beweerde vervolgingsfeiten.

2.13. Vooreerst dient te worden vastgesteld dat verzoekster zeer laattijdig asiel heeft aangevraagd.

Verzoekster vroeg immers geen asiel aan in Europa in 2014 hoewel ze enkele weken in Denemarken bij

een vriendin op bezoek was en evenmin in België waar ze ruim twee maanden bij een vriend op bezoek

was (zie paspoort en gehoor 14 juli 2015, 7-8). Verzoekster heeft zich in die periode ook geïnformeerd

naar de asielprocedure maar in geen van beiden landen ook effectief asiel aangevraagd. In de mate kan

worden aangenomen dat verzoekster eerst nog naar Indonesië wilde teruggaan omdat haar zoontje

(voor wie zij toen van haar echtgenoot geen toestemming zou gekregen hebben om die mee te nemen)

zich daar nog bevond, dan nog blijkt dat verzoekster toen ze op 23 januari 2015 in België mét haar zoon

was aangekomen én intussen op de hoogte was van de asielprocedure, nóg 3 maanden (tot 23 april

2015) wachtte om asiel aan te vragen. Dat verzoekster bij haar aankomst in België niet onmiddellijk

beroep heeft gedaan op de Belgische instanties, vormt een negatieve indicatie voor de ernst van de

door haar beweerde vervolging.

Haar uitleg dat zij voor haar verplaatsingen afhankelijk was van haar kennissen aangezien er in het dorp

waar zij verbleef geen openbaar bestaat, mist elke ernst en feitelijke grondslag. Zo wijst verweerder er in
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zijn nota met toelichtingen terecht op dat, in tegenstelling tot wat verzoekster voorhoudt, er in Fauvillers

wel degelijk bussen van de TEC rijden die het dorp verbinden met de grote omliggende steden

(https://www.infotec.be/fr-be/medeplacer/horaires/arret.aspx?arret=FAUVILLERS+Place&id=X744ada).

Het gaat meerbepaald om de bussen 2 (verbinding naar Bastogne en Martelange) en 60 (die in het

centrum van Fauvillers vertrekt en naar Saint-Hubert, Neufchateau en Martelange rijdt). Verzoekster kan

dan ook niet ernstig volhouden dat zij bij haar aankomst in België niet onmiddellijk asiel heeft kunnen

aanvragen omdat er in het dorp, waar zij door kennissen werd opgevangen, geen openbaar vervoer

bestaat. Dat verzoekster zich bedient van dergelijke onwaarachtige verklaringen ter vergoelijking van

haar nalatigheid, bevestigt het ongeloofwaardig karakter van haar asielaanvraag. Haar uitleg dat haar

zoontje de windpokken had waardoor hij twee weken ziek was en zij hem niet alleen kon achterlaten,

biedt evenmin een verschoning voor het feit dat zij drie maanden gewacht heeft asiel aan te vragen.

2.14. Verzoekster heeft evenmin een ernstige poging ondernomen om bescherming van haar

autoriteiten in te roepen, hoewel zij hier wel degelijk de kans toe had.

Verzoekster diende evenwel een klacht in tegen haar man, maar zowel haar gedrag in deze alsook de

klacht zelf komen zeer gesolliciteerd over. Verzoekster gaf immers uitdrukkelijk te kennen dat zij de

klacht net indiende omdat zij toch al een visum had verkregen en zij asiel wilde aanvragen. Verzoekster

gaf daarnaast ook aan dat zij deze klacht ook niet wilde ondertekenen, omdat zij toch niet wilde dat men

verder zou gaan met de procedure, wat verder de beweerde ernst van de problemen ondermijnt.

Gewezen door het CGVS op deze bevreemdende gang van zaken, herhaalde verzoekster dat zij

gewoon het document wilde hebben voor in België. Ook de in haar verzoekschrift ontwikkelde

argumentatie overtuigt niet. Dat zij haar klacht niet durfde te ondertekenen uit vrees voor repercussies,

hoewel zij voor zichzelf reeds had uitgemaakt dat zij asiel ging aanvragen en zij ook al haar visum had

en de toestemming had van haar echtgenoot om hun zoon mee te nemen, neemt de Raad dan ook niet

aan. Waar verzoekster opwerpt dat zij na de klacht opnieuw tijdelijk naar haar echtgenoot diende terug

te keren, merkt de Raad op dat zo verzoekster daadwerkelijk haar echtgenoot vreesde, van haar

redelijkerwijs mag verwacht worden dat zij de nodige maatregelen zou treffen. Zo blijkt uit haar

verklaringen dat zij een goede relatie heeft met haar moeder en zus (haar moeder was overigens op de

hoogte van het vermeend misbruik) en dat zij voor die twee weken dus bij haar moeder en zus in

Jakarta terecht zou kunnen (gehoor 14 juli 2015, 13).

Bovendien blijkt uit informatie die aan verzoeksters administratief dossier werd toegevoegd dat zij

volgens de gangbare procedure bij het indienen van een dergelijke klacht ook een brief met de vraag

voor een medisch onderzoek in een ziekenhuis zou moeten krijgen. Verzoekster legde dit document

echter niet voor. Verzoekster wijt dit gegeven aan het feit dat zij haar klacht niet heeft ondertekend, de

connecties van haar echtgenoot, de terughoudende houding van de politie om een passend gevolg te

geven aan situaties van familiaal geweld, en het feit dat zij zelf de nodige foto’s heeft neergelegd. Zo

kan worden aangenomen dat dit inderdaad te wijten is aan het feit dat zij haar klacht niet ondertekend

heeft, bewijst dit eens te meer dat zij geen afdoende stappen ondernomen heeft om bescherming te

krijgen tegen haar vermeende mishandelende echtgenoot en ondermijnt verder de geloofwaardigheid

van de door verzoekster beweerde vervolgingsfeiten.

Verder heeft verzoekster in Indonesië ook nooit geprobeerd een advocaat of een andere organisatie te

raadplegen die haar zou kunnen bijstaan. Verzoekster verklaarde zelfs aanvankelijk dat er geen non-

gouvernementele organisaties bestaan in Indonesië die haar zouden kunnen helpen met haar huiselijke

problemen (gehoor 14 juli 2015, 14). Nochtans blijkt uit de informatie vervat in het administratief dossier

dat er in Indonesië wel degelijk verschillende gouvernementele en niet-gouvernementele diensten

beschikbaar zijn voor slachtoffers van huiselijk geweld. Verder blijkt uit deze informatie dat deze

hulpgroepen voor vrouwen makkelijk te contacteren zijn en regelmatig bewustwordingscampagnes

omtrent de problematiek van huiselijk geweld opzetten. Gezien de beweerde ernst van de

mishandelingen en de vaststelling dat verzoeksters moeder en zus wél gescheiden zijn, mag

redelijkerwijze verwacht worden dat verzoekster op enige wijze haar problemen kenbaar had gemaakt

daar het doel van beroep te doen op de politie nu net het voorkomen of het oplossen is van problemen.

Indien de autoriteiten niet op de hoogte worden gesteld van een bepaald probleem, kunnen zij hier

vanzelfsprekend niet tegen optreden.

Het verweer van verzoekster dat deze bescherming niet concreet voorhanden is -waarbij zij onder meer

verwijst naar de vaststellingen van de Nationale Commissie met betrekking tot geweld tegen vrouwen-

en daarom verklaart waarom zij geen nationale bescherming gezocht heeft, kan niet als een

verschoningsgrond aanzien worden. Immers van een asielzoeker mag worden verwacht dat hij of zij

toch ten minste een poging doet om eerst in eigen land bescherming te zoeken vooraleer in het
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buitenland heil te zoeken. Verzoekster toont dan ook niet aan dat de overheid in haar land van herkomst

onwillig is om bescherming te verlenen.

Luidens de informatie vervat in het administratief dossier had zij wel degelijk de kans om bescherming te

vragen en zelfs ingeval haar echtgenoot lokaal invloed zou gehad hebben, beschikte zij nog over de

mogelijkheid over om zich elders tot haar autoriteiten te wenden. De door verzoekster bijgebrachte

informatie vermag de objectieve informatie van de commissaris-generaal, waaruit blijkt dat de

Indonesische autoriteiten hierbij wel degelijk hulp bieden, niet in een ander daglicht te stellen. Zo uit

deze informatie blijkt dat er nog hinderpalen bestaan in de juridische bescherming voor slachtoffers,

dient opgemerkt te worden dat uit deze informatie geenszins blijkt dat de gevolgtrekkingen van de

commissaris-generaal onjuist zijn en dat de autoriteiten geen redelijke maatregelen treffen tot

voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige schade die verzoekster zegt te vrezen, doch

evenwel in dezelfde lijn liggen als de informatie van verweerder. Verzoekster verwijst tevens naar

zinsneden uit de informatie van het Commissariaat-generaal maar slaagt er niet in om de conclusies

over de voor haar beschikbare bescherming door de Indonesische autoriteiten te weerleggen.

2.15. Voorts blijkt uit de gegevens vervat in het administratief dossier dat verzoekster nagelaten heeft

om de echtscheiding aan te vragen, een gegeven dat bijdraagt aan de conclusie dat verzoekster de door

haar aangevoerde vrees niet aannemelijk maakt.

Volgens verzoeksters verklaringen zouden haar moeder en zus nochtans allebei van hun echtgenoot

gescheiden zijn en is de scheidingsprocedure in Indonesië haar niet onbekend (DVZ Verklaring, punt 13

en gehoor 14 juli 2015, 15). Desalniettemin legde zij er ongeloofwaardige verklaringen over af. Zo

verklaarde zij dat het niet mogelijk is voor een vrouw om éénzijdig een scheidingsaanvraag in te dienen

(gehoor 14 juli 2015, 15). Uit informatie vervat in het administratieve dossier, blijkt echter dat

verzoekster volgens de Indonesische wetgeving wel degelijk over de mogelijkheid beschikte (zie

landeninformatie, “Country Advice Indonesia”). Verzoekster werd hier door de dossierbehandelaar op

het Commissariaat-generaal dan ook nogmaals naar gevraagd, waarop zij aangaf dat het wettelijk

gezien wel mogelijk is, maar in de praktijk mannen toch altijd tegen vrouwen winnen (gehoor 14 juli

2015, 16). Deze uitleg is echter niet afdoende, temeer verzoekster het niet eens geprobeerd heeft en

ook haar moeder en zus gescheiden blijken te zijn. Waar verzoekster opnieuw de connecties van haar

echtgenoot aanhaalt en er zeker van is dat deze invloed ertoe zal leiden dat zij bij een scheiding haar

zoon zou verliezen, verliest zij zichzelf in loutere veronderstellingen en hypotheses. Dat verzoeksters

zus het hoederecht over haar kinderen zou zijn kwijtgespeeld en verzoekster dit wilde vermijden, is een

blote bewering. Dat zij hiervan onmogelijk bewijs kan leveren gezien in de beslissing tot echtscheiding

hier niets over werd bepaald, vermag geen afbreuk te doen aan het feit dat zij geen concrete elementen

bijbrengt die aantonen dat zij effectief het hoederecht over haar zoon zou verliezen. Temeer uit

informatie vervat in het administratief dossier blijkt dat vele vrouwen in Indonesië zelf een

echtscheidingsprocedure inzetten en dit schijnbaar zonder complicaties (zie landeninformatie, “Country

Advice Indonesia”). Dat verzoekster, een zelfstandige en hoogopgeleide vrouw, dit dan ook niet zou

kunnen, is allerminst aannemelijk. Wat er ook van zij, verzoekster heeft in elk geval nagelaten van deze

mogelijkheid gebruik te maken.

Wat betreft de algemene informatie waarnaar verzoekster in haar verzoekschrift verwijst en waaruit blijkt

dat vrouwen volgens de gewoonte gedwongen zouden worden om bij een echtscheiding afstand te doen

van hun kinderen, wijst de Raad er samen met verweerder in zijn verweernota op dat deze informatie

betrekking heeft op Balinese kinderen die in een Hindoefamilie opgroeien.

2.16. Verzoekster haalt, naast de beweerde problemen met haar echtgenoot, ook de algemene

discriminatie in Indonesië jegens burgers van Chinese origine, katholieken en vrouwen aan. Zij toont

echter niet in concreto aan ook daadwerkelijk om deze redenen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op ernstige schade te lopen zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming. Het feit tot een bepaalde maatschappelijk groep te behoren, wijst er

immers niet automatisch op dat de asielzoeker wordt vervolgd. De asielzoeker moet immers een

gegronde vrees voor vervolging aantonen in de vluchtelingenrechtelijke zin. Zo verzoekster voorhoudt

dat zij als katholieke gescheiden vrouw van Chinese origine behoort tot een sociale en kwetsbare groep,

wat aanleiding zou kunnen geven tot vervolging, stelt de Raad vast dat verzoekster geenszins in

concreto aantoont dat er voldoende zwaarwichtige feiten voorhanden zijn waaruit een gegronde vrees

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade in haar individueel geval blijkt vermits zij zich

beperkt tot de verwijzing naar algemene rapporten.
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Zo verwees zij wat de raciale problemen betreft, naar de rellen van mei 1998. Hoe dramatisch deze

feiten ook mogen geweest zijn, verzoekster haalde aan hierbij geen persoonlijke problemen gehad te

hebben. Ze hebben verzoekster er bovendien ook niet van weerhouden nog meer dan vijftien jaar in

dezelfde stad te wonen. Verder blijkt uit toegevoegde informatie ook dat het de berichtgeving hierover

eerder om een geïsoleerd geval gaat. Ook het Commissariaat-generaal heeft verder geen weet van

enige recentere aanval van groepsvervolging in verzoeksters regio van herkomst.

Voorts vreest verzoekster bij een eventuele terugkeer naar Indonesië ook religieus geweld van

voormalig Syriëstrijders. De commissaris-generaal merkt in zijn beslissing correct op dat dit een loutere

hypothese is. Dit risico bestaat overigens ook in België en kan aldus niet weerhouden worden om

internationale bescherming te verkrijgen.

Tenslotte haalde verzoekster ook aan als vrouw gediscrimineerd te zijn in Indonesië en zou zij er bij een

sollicitatie op gewezen zijn dat zij geen carrière kon maken bij het bedrijf in kwestie omdat verzoekster

een vrouw is. Het Commissariaat-generaal wijst er echter terecht op dat het hier gaat om een éénmalig

incident en verzoekster ook expliciet aangaf nadien zelfs nooit naar ander werk gezocht te hebben.

Niets wijst er dus op dat het om een systematische discriminatie gaat. Hoewel de feiten

betreurenswaardig zijn, zijn ze niet van die aard dat ze aanleiding geven tot een toestand die

gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de

gevreesde problemen dermate systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden

aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt.

De Raad herhaalt in deze dat ook deze beweerde feiten klaarblijkelijk niet zo ernstig waren dat

verzoekster bij aankomst in België zo snel mogelijk asiel aanvroeg.

2.17. De overige door verzoekster neergelegde documenten vermogen bovenstaande overwegingen

niet in positieve zin om te buigen. Zoals in de bestreden beslissing correct wordt aangegeven, bewijzen

de paspoorten, geboorteaktes en het document van gezinssamenstelling louter hun nationaliteit en

identiteit, dewelke niet ter discussie staan. De documenten van verzoeksters onderwijsinstellingen zijn

enkel bewijzen van haar scholing. Wat de foto’s van haar verwondingen betreft, stelt de commissaris-

generaal terecht dat verzoekster niet herkenbaar op de foto’s staat en evenmin kan worden

afgeleid waar, wanneer en onder welke omstandigheden de foto’s werden genomen. De doopakte is

louter een bewijs van verzoeksters religie, dewelke evenmin ter discussie staat. De internetartikels

handelen enkel over de algemene situatie in verzoekster land van herkomst.

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

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

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

genomen.

Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.19. Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, §

1 van de vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel 3 EVRM inhoudelijk overeen met

artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekster een

reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of

bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009,

http://curia.europa.eu).

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

2.21. Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt 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, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.
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2.22. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

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

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

aantoont.

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

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

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

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

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

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

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 tweeëntwintig maart tweeduizend zestien

door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


