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nr. 174 370 van 8 september 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 Dominicaanse nationaliteit te zijn, op

31 augustus 2016 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 12 augustus 2016.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 september 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

6 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. VANHALST, en van attaché

E. DEWIL, 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 staatsburger van de Dominicaanse Republiek. U bent geboren in

Santo Domingo. U heeft drie kinderen en dit met drie verschillende partners. Uw oudste zoon, L.(…)

E.(…), zit momenteel een gevangenisstraf uit in de gevangenis ‘La Ciudad del Nino in het district

Manoguayabo in Santo Domingo. Hij werd veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf omwille van zijn

betrokkenheid bij een moord gepleegd door een zekere J.(…) F.(…). Op 26 september 2015 tussen

10u30 en 11u ’s avonds kwam een zekere J.(…) C.(…) U.(…), met als bijnaam ‘A.(…)’, langs bij uw



RvV X - Pagina 2

woning op zoek naar ‘E.(…)’, de man van uw zus. U riep dat E.(…) zich bij uw moeder bevond, en u

ging naar beneden om de voordeur open te maken. Op dat moment hoorde u een schot en schreeuwde

‘A.(…)’ het uit dat ze hem hadden vermoord. U was in shock en vreesde dat het ging om een wraakactie

van de familie van het slachtoffer van de moord waar uw zoon bij betrokken was. Na een vijftal minuten

besloot u uw nicht ‘L.(…)’ te bellen en haar in te lichten over hetgeen er gebeurd was. Er werd

een ambulance gebeld door één van de omstaanders maar deze is nooit aangekomen. De politie kwam

wel ter plaatse en nam het lichaam van A.(…) mee naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, namelijk het

‘Hospital Francisco Moscoso Puello’. In de vroege ochtend van 27 september 2015, rond 2 à 3u ’s

nachts werd u vervolgens opgepakt door de politie en geëscorteerd naar het kantoor van de nationale

politie. U werd daar gedurende 2 dagen vastgehouden en verhoord. Er werd een gerechtelijk onderzoek

opgestart, een ballistisch onderzoek uitgevoerd, uw huid en uw woning werden onderzocht op sporen

van buskruit en u diende tevens een gynaecologisch onderzoek te ondergaan om te zien of u seksueel

contact had gehad met A.(…). Twee dagen later, op 29 september 2015, werd u wegens gebrek aan

bewijs vrijgelaten. Aangezien het onderzoek nog lopende was, kreeg u van de politie wel de instructie

om niet te verhuizen. In de periode nadien diende u zich een tijdlang op aanvankelijk wekelijkse

basis, later tweewekelijkse basis en tot slot maandelijkse basis naar het politiekantoor te begeven voor

bijkomende ondervraging. U verklaarde dat naast uzelf, ook uw nicht G.(…) P.(…) en een zekere

‘C.(…)’ een verklaring bij de politie hebben afgelegd. In januari 2016 werd u een eerste maal bedreigd

door de neef van A.(…), die volgens u een straatloper en misdadiger is. De persoon in kwestie kwam u

opzoeken in uw huis toen u net terug was van het werk, en verklaarde dat het onderzoek vastzat, dat er

nog altijd geen dader was gevonden en dat u zou moeten betalen/boeten voor de dood van zijn neef. U

legde geen klacht neer bij de politie maar nam de daaropvolgende dag wel telefonisch contact op met

een zekere kapitein H.(…), die de leiding had over het onderzoek in de moordzaak. Deze stuurde

vervolgens iemand naar het huis van A.(…) om de familie te informeren dat de zaak nog lopende was

en dat het onderzoek nog niet afgesloten was. In mei 2016 werd u op dezelfde wijze een tweede maal

bedreigd door de neef van A.(…), ditmaal tijdens een straatfeest in uw buurt. U diende geen officiële

klacht in maar belde opnieuw naar kapitein H.(…) om dit te melden, waarna de politie contact opnam

met de moeder en de broer van A.(…) en zij tevens naar het politiekantoor werden gevorderd. Volgens

u verdenkt de familie van het slachtoffer u ervan een relatie te hebben gehad met hem, waarna hij in

een vlaag van jaloezie door iemand zou zijn doodgeschoten. In de periode nadat u ophield met op

regelmatige basis naar het politiekantoor te gaan voor bijkomende ondervraging, werd u in de loop van

2016 driemaal telefonisch bedreigd door een onbekend nummer en dit steeds door dezelfde persoon.

Deze persoon verklaarde dat u diende te betalen voor de moord en dat indien u er niet voor

verantwoordelijk was dat het wel één van uw partners zou geweest zijn. U besloot telkenmale uit angst

geen officiële klacht in te dienen bij de politie. Ongeveer één maand voor uw komst naar België besloot

u om uw kinderen weg te sturen. Zo bevindt A.(…) M.(…) zich momenteel bij uw moeder en D.(…)

T.(…) bij zijn vader. U reisde vervolgens op 3 juni 2016 naar Spanje, waar u van plan was om op 6, 7 en

8 juni aan een tentoonstelling deel te nemen. Bij uw aankomst in Madrid werd u echter door de

Spaanse douanediensten tegengehouden en werd u de toegang tot het Spaanse grondgebied ontzegd,

waarna u dezelfde dag nog per vliegtuig werd teruggestuurd naar de Dominicaanse Republiek. Later die

maand, namelijk op 26 juni 2016 reisde u vervolgens vanuit Santo Domingo via Brussel naar Lissabon,

waar u op 29 juni opnieuw een tentoonstelling zou bijwonen. U was van plan om nadien van Portugal

naar Spanje te gaan en daar asiel aan te vragen. Uw nicht L.(…) M.(…) C.(…), die reeds in Spanje

verblijft, was op de hoogte van uw problemen en uw plannen hieromtrent. Op 27 juni 2016 werd de

toegang tot het Belgische grondgebied u op de luchthaven Brussel Nationaal evenwel ontzegd omwille

van een onduidelijk reismotief. U werd overgebracht naar het transitcentrum ‘Caricole’ van waaruit u op

21 juli 2016 een asielaanvraag indiende. Na uw vertrek uit de Dominicaanse Republiek ging een neef

van de overledene bij het huis van uw zussen langs met een machete, waar hij met uw zus S.(…) T.(…)

sprak. Hij verklaarde dat u schuldig was voor de moord op zijn neef, dat u gezocht diende te worden,

en vroeg of u zich misschien in San Cristobal bij uw moeder bevond. Uw zus S.(…) T.(…) besloot om

geen klacht in te dienen hiertegen maar dit enkel telefonisch te melden aan kapitein H.(…). U kan,

omwille van de problemen met de familie van ‘A.(…)’, niet terugkeren naar de Dominicaanse Republiek.

Tevens bent u uw werk verloren en heeft u angst om terug te keren omdat u vreest, als alleenstaande

moeder, niet terug te kunnen gaan werken om uw kinderen te onderhouden.

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde u kopieën neer van uw Dominicaanse paspoort,

de overlijdensakte van uw vader, een uittreksel van het commercieel register aangaande de Hilary Fine

Arts Gallery, het uitwijzingsbevel dat door de Spaanse douaneautoriteiten aan u werd betekend alsook

de vluchtgegevens waarmee u gerepatrieerd werd naar de Dominicaanse Republiek, en informatie

betreffende de tentoonstelling die u in Lissabon diende bij te wonen alsook uw vlucht – en

verblijfsgegevens daar.
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B. Motivering

Na onderzoek van al de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het administratieve

dossier stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling noch het subsidiaire beschermingsstatuut

kan toekennen. Er dient immers te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt uw land

van herkomst, de Dominicaanse Republiek, te hebben verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging,

noch een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals begrepen onder de definitie van

subsidiaire bescherming, en wel om volgende redenen.

Allereerst dient te worden opgemerkt dat u vlak voor uw komst naar België – namelijk op 3 juni 2016 –

reeds een reis ondernam naar Spanje, met het oog op het bijwonen van een tentoonstelling aldaar. Uit

uw verklaringen en de door u neergelegde documenten blijkt dat u door de Spaanse douaneautoriteiten

de toegang tot het grondgebied werd ontzegd en dat u gerepatrieerd werd naar de Dominicaanse

Republiek. Niettegenstaande u op dat moment reeds problemen had in de Dominicaanse Republiek en

zelfs reeds had besloten om uw kinderen weg te sturen naar uw moeder en één van uw ex-partners,

blijkt uit uw verklaringen dat u er bewust voor opteerde om op dat moment geen asiel aan te vragen

(CGVS, p. 20). Geconfronteerd met de vraag waarom u op dat moment niet onmiddellijk asiel aanvroeg

in Spanje, verklaarde u immers dat u later die maand nog een tentoonstelling had in Portugal en dat u

van plan was om eerst die tentoonstelling te doen en dan asiel aan te vragen (CGVS, p. 20). Een

dergelijke uitleg is echter geen afdoende verklaring voor het feit dat u zich er bewust van weerhouden

heeft om bij de eerste mogelijkheid die zich aandiende – in casu in Spanje op 3 juni – onmiddellijk asiel

aan te vragen. Daarenboven dient te worden opgemerkt dat u reeds op 27 juni 2016 in België aankwam,

werd overgebracht naar een gesloten centrum en nog bijna een maand, namelijk tot 21 juli 2016,

wachtte om een asielaanvraag in te dienen. U wachtte met het indienen van een asielaanvraag tot u

dreigde teruggestuurd te worden naar Santo Domingo. Uw uitleg, namelijk dat u diende te wachten op

de uitnodigingsbrief van uw baas aangaande de tentoonstelling in Portugal (CGVS, p. 22), kan uw lange

wachten niet rechtvaardigen. U gaf immers aan gevlucht te zijn uit uw land omdat u bedreigd werd en

angst had, en dat u vertrokken was met de intentie om in Spanje een asielaanvraag in te dienen (CGVS,

p. 20). Van iemand die een gegronde vrees voor vervolging in geval van terugkeer naar zijn land van

herkomst koestert of er een reëel risico op het lijden van ernstige schade meent te lopen, kan verwacht

worden dat hij zo snel mogelijk een vraag tot internationale bescherming indient. Bovenvermelde

vaststellingen vormen dan ook reeds een duidelijke indicatie van de twijfelachtige ernst en/of de

gebrekkige geloofwaardigheid van de door u beweerde vrees.

Voorts dient te worden opgemerkt dat u geen enkel begin van bewijs neerlegt van de door u

aangehaalde feiten. Nochtans verklaarde u dat u zelf de nacht van de moord een verklaring had

afgelegd bij de politie, dat u daar gedurende twee dagen werd vastgehouden en verhoord, en dat u zich

nadien gedurende een lange periode herhaaldelijk naar het politiekantoor diende te begeven voor

verdere opvolging en ondervraging (CGVS, p. 18, 23 en 26-27). Het is dan ook opmerkelijk dat u van

deze veelheid van contacten met de politie geen enkel bewijselement kan voorleggen, temeer

aangezien u verklaarde wel degelijk uit de Dominicaanse Republiek te zijn vertrokken met de intentie

om na afloop van de tentoonstelling in Lissabon naar Spanje te trekken en daar asiel aan te vragen

(CGVS, p. 20 en 22). Daarnaast verklaarde u – niettegenstaande de moord op ‘A.(…)’ de oorzaak is van

uw problemen in de Dominicaanse republiek - niets te weten over de huidige status van het onderzoek

betreffende de moord op ‘A.(…)’. U gaf aan dat u zich hier voor uw vertrek uit de Dominicaanse

Republiek niet over geïnformeerd had, en dat u dit ook na uw aankomst in België niet had gedaan

(CGVS, p. 27). U verklaarde enkel te weten dat er door de politie verklaringen werden afgenomen van

uzelf, een zekere ‘C.(…)’ en uw nicht G.(…), maar dat u zich verder niet had geïnformeerd of er nog

andere mensen zijn verhoord geweest (CGVS, p. 26-27). Ook met betrekking tot het door u

aangehaalde incident waarbij uw zus S.(…) T.(…) na uw vertrek uit de Dominicaanse Republiek het

bezoek zou hebben gekregen van de neef van ‘A.(…)’, die bedreigingen aan uw adres en dat van uw

familie uitte, verklaarde u niet te weten of de politie haar telefonische melding had neergeschreven, of er

een proces-verbaal was opgesteld en of de politie daarna bepaalde stappen zou hebben ondernomen

(CGVS, p. 10). Dat u voorgaande zaken niet heeft proberen te achterhalen, hoewel het hier elementen

betreft die de kern vormen van uw problemen in de Dominicaanse Republiek, is een houding die

geenszins in overeenstemming is met of getuigt van een gegronde vrees voor vervolging voorzien in de

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

van de subsidiaire bescherming. Overigens kan van een asielzoeker redelijkerwijze verwacht worden

dat hij/zij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over de elementen die verband houden

met de kern van zijn/haar vluchtrelaas. Uw houding en gebrek aan interesse staan dan ook geheel

haaks op een daadwerkelijke vrees voor de familie van de overledene.

Hoe dan ook hebt u niet aannemelijk gemaakt dat u voor bovenstaande problemen geen of

onvoldoende beroep kon doen – of bij een eventuele herhaling van deze problemen in geval van een

terugkeer naar de Dominicaanse Republiek zou kunnen doen – op de hulp van en/of bescherming door
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de autoriteiten van de Dominicaanse Republiek en dat er aldus zwaarwegende gronden zouden kunnen

zijn om aan te nemen dat er in geval van een eventuele terugkeer naar de Dominicaanse Republiek

voor u een reëel risico zou bestaan op het lijden van ernstige schade zoals bepaalde in de definitie van

subsidiaire bescherming. Vooreerst verklaarde u zelf nooit enig probleem te hebben gekend met de

autoriteiten in de Dominicaanse republiek (CGVS p. 17 en 19). Verder blijkt uit uw verklaringen wel

degelijk de bereidwilligheid tot optreden van de autoriteiten ten aanzien van de familie van A.(…).

Niettegenstaande het feit dat u op geen enkel moment - noch naar aanleiding van beide

rechtstreekse bedreigingen, noch naar aanleiding van de drie telefonische bedreigingen waarmee u

geconfronteerd werd – een officiële klacht bent gaan neerleggen bij de politie, stuurde kapitein H.(…),

zodra u hem verwittigd had van het feit dat de neef van A.(…) u beschuldigd had van de moord omdat

er nog geen andere dader gevonden was, onmiddellijk iemand naar het huis van A.(…) om hen duidelijk

te maken dat het onderzoek nog lopende was en het onderzoek nog niet afgesloten was. Kapitein H.(…)

zei u voorts ook dat u hem, als er iets gebeurde, maar moest opbellen (CGVS, p. 29). Na uw 2de

telefonische melding van eenzelfde bedreiging door de neef van A.(…), namen de autoriteiten direct

contact op met de moeder en broer van A.(…) en vorderden hen tevens naar het politiekantoor (CGVS,

p. 29-30). Ook wat betreft de drie telefonische bedreigingen waarvan u het slachtoffer werd, kan

eveneens worden opgemerkt dat er wel degelijk stappen werden ondernomen. Zo verklaarde u dat u

naar de politie ging waar uw gsm gedurende een maand werd achtergehouden om uit te lezen en te

zien wie er u belde (CGVS, p. 23). Op basis van deze verklaringen kan dan ook geenszins besloten

worden dat de autoriteiten niet optreden. Overigens kan erop gewezen worden dat de bescherming die

de nationale overheid biedt daadwerkelijk moet zijn, maar echter niet absoluut hoeft te zijn.

Bescherming impliceert immers dat de personen die u belagen vervolgd en eventueel gearresteerd

worden. De autoriteiten hebben de plicht om burgers te beschermen, maar deze plicht houdt geenszins

een resultaatsverbintenis in. Het feit de familie van A.(…) nog vrij rondloopt kan immers te wijten zijn

aan verschillende oorzaken, bijvoorbeeld omwille van het feit dat u op geen enkel moment een officiële

klacht heeft neergelegd bij de politie. Volledigheidshalve kan hier nog aan toegevoegd worden dat,

opdat internationale bescherming kan worden verleend aan een asielzoeker dient aangetoond

te worden dat de asielzoeker geen enkele aanspraak kan maken op nationale bescherming. Van een

asielzoeker mag dan ook redelijkerwijs worden verwacht dat hij of zij eerst alle realistische

mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen in eigen land, hetgeen u –onder meer door nooit een

officiële klacht neer te leggen - heeft nagelaten te doen. Gelet op het geheel van bovenstaande

vaststellingen heeft u dan ook geenszins aannemelijk gemaakt dat het zich beroepen op internationale

bescherming voor u de enige overgebleven mogelijkheid was voor de door u beweerde problemen in de

nasleep van de moord op ‘A.(…)’. Bijgevolg toonde u niet aan dat er in uw hoofde sprake is van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat er

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat u een reëel risico loopt op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Wat betreft uw verklaringen dat u een alleenstaande moeder bent, u uw kinderen moet onderhouden en

u uw werk verloren bent (CGVS, p.34) dient te worden opgemerkt dat deze door u aangehaalde

problemen van louter economische aard zijn. Deze problemen ressorteren als dusdanig niet onder het

toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie die voorziet in internationale bescherming voor

personen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren wegens hun ras, nationaliteit, religie, hun

behoren tot een sociale groep of hun politieke overtuiging. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat het

weinig overtuigend is dat u geen werk zou vinden. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u uw studies

sociale communicatiewetenschappen afgerond heeft, u tijdens uw studies gewerkt heeft in een filiaal

van een telecommunicatieprovider en u vanaf 2014 aan de slag kon gaan als verkoopsmanager bij de

Hilary Fine Arts Gallery (CGVS, p.14-15).

Betreffende uw verklaringen dat er in uw land van herkomst veel misdaad is (CGVS, p. 34), dient er

opgemerkt te worden dat uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie blijkt dat het gros van het

geweld dat in de Dominicaanse Republiek plaatsvindt de vorm aanneemt van gemeenrechtelijke

criminaliteit, gepleegd door individuele misdadigers of lokale bendes. Economische verrijking is hiervan

het primaire doel. Het Commissariaat-generaal erkent dat er veel geweld van voornamelijk criminele

aard is, doch benadrukt dat dit geweld geen uitstaans heeft met art. 48/4, § 2, c Vw. Voor de toepassing

van dit wetsartikel is immers vereist dat er sprake is van willekeurig geweld in het kader van een

gewapend conflict. Het gemeenrechtelijk crimineel geweld in de Dominicaanse republiek kadert evenwel

niet in een situatie waarin de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met

gewapende groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden.

Bovendien blijkt uit de aard en/of de vorm waarin dit crimineel geweld plaatsvindt dat de slachtoffers van

dit type geweld geviseerd worden voor een welbepaalde reden of doel (bv. diefstal en losgeld).

Het (crimineel) geweld in de Dominicaanse republiek is dan ook in wezen doelgericht, en niet willekeurig

van aard. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien
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hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie

gekomen dat er voor burgers in de Dominicaanse Republiek actueel geen reëel risico bestaat om het

slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het

tegendeel zou blijken.

De door u neergelegde documenten slagen er niet in om bovenstaande appreciatie in positieve zin om

te keren. De kopie van uw internationale paspoort bevestigt uw identiteit en nationaliteit die hier niet ter

discussie staan. De kopie van de overlijdensakte van uw vader betreft een gebeurtenis uit 2000 die op

geen enkele manier verbonden is met uw problemen, aangezien hij overleed omwille van

hartproblemen. Het uittreksel van het commercieel register met betrekking tot de Hilary Fine Arts

Gallery, de door u neergelegde informatie betreffende de tentoonstelling die u in Lissabon diende bij te

wonen alsook uw vlucht – en verblijfsgegevens daar, vormen illustraties van de professionele activiteiten

in uw thuisland alsook uw reismotieven, maar hebben verder geen objectieve bewijswaarde in het kader

van uw asielrelaas.

In het licht van bovenstaande vaststellingen kan u bijgevolg noch de status van vluchteling noch de

status van subsidiaire bescherming worden toegekend.

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 rechtspleging

2.1. De Raad stelt vast dat het opschrift van onderhavig verzoekschrift luidt als volgt:

“VERZOEKSCHRIFT tot NIETIGVERKLARING en vordering tot SCHORSING gevolg

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van subsidiaire bescherming.”

Het verzoekschrift omvat enerzijds een beroep tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij

substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van

macht en anderzijds een daaraan gerelateerde vordering tot schorsing.

Voor zover verzoekster de schorsing en nietigverklaring van de bestreden beslissing vraagt, moet

worden gewezen op het volgende.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beroepen tegen beslissingen van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen overeenkomstig artikel 39/2, § 1 van de

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) over volheid van rechtsmacht, en

treedt aldus niet louter op als annulatierechter, tenzij voor wat betreft de in artikel 57/6, eerste lid, 2° en

artikel 57/6/3 van de vreemdelingenwet bedoelde beslissingen alsmede voor de beslissing die

toepassing maakt van artikel 52, § 2, 3° tot 5°, § 3, 3°, § 4, 3° of van artikel 57/10 van de

vreemdelingenwet. De bestreden beslissing in casu betreft een beslissing van de commissaris-generaal

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus van 12

augustus 2016. Het beroep zal dus overeenkomstig artikel 39/2, § 1 van de vreemdelingenwet worden

behandeld en er zal enkel tot vernietiging worden overgegaan in het geval dat er aan de bestreden

beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan worden hersteld, of

wanneer er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een

bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In wat een enig middel blijkt te zijn voert verzoekster de schending aan van de motiveringsplicht

(zoals bedoeld in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen), van het vertrouwensbeginsel en van “de algemene zorgvuldigheidsplicht”.

Verzoekster is tevens van oordeel dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen een beoordelingsfout heeft gemaakt.

Verzoekster zet haar middel als volgt uiteen:

“(…)
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BEROEP TOT NIETIGVERKLARING :

1.Voorwerp :

Verzoekster stelt een beroep in tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op

straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, tegen de

beslissing van het CGVS van 12.08.2016 ter kennis gebracht op 16.08.2016 ;

2.Aangaande de ontvankelijkheid van het beroep :

a. ratione temporis

Betrokkene beschikt over een termijn van 15 dagen na ontvangst op 16.08.2016 ;

b.belang

Betrokkene heeft belang in de vernietiging van de beslissing van het CGVS van 12.08.2016 ;

Bij terugkeer naar haar oorsprongland riskeert zij voor haar leven, gezien de opeenvolgende

bedreigingen, te wijten aan het feit dat de eigenlijke dader nog niet gevonden werd ;

Het onderzoek naar de moord blijkt in een padstelling te zijn geraakt ;

Mede met de eventuele problematiek van corruptie van het openbaar apparaat (zie de artikelen in de

middelen hierna uitgewerkt), onder andere ook de politieautoriteiten en gerechtelijke autoriteiten is het

aannemelijk dat tot geen ontknoping komt in dit onderzoek ;

Dat die in deze omstandigheid, met afwezigheid van klaarheid, de verlenging van de onzekerheid door

het verloop van de tijd maar stijgt : het risico, vrees op leven stijgt bijgevolg ;

Gezien de corrupte situatie bij bepaalde ambtenaren en politiemensen, courante praktijk is volgens de

documentatie bij het CGVS over de Dominicaanse Republiek, is er in het geval van verzoekster,

afwezigheid van overheidssteun en degelijk onderzoek, onmogelijkheid om langs gerechtelijke weg een

oplossing te bekomen aan het stijgend risico ;

Er kan blijkbaar besloten worden, als gevolg aan het gehoor van betrokkene, de bijgevoegde stukken

van betrokkene en de informatie over het land Dominikaanse Republiek (D.R of R.D.) dat de overheid

faalt in het bieden van de noodzakelijke hulp ;

c.aangaande de gegrondheid van het beroep :

Het beroep tot nietigverklaring is gebaseerd op dezelfde middelen zoals geformuleerd en uiteengezet in

de vordering tot schorsing ;

Bijgevolg worden volgende middelen ingeroepen :

Schending van de motiveringsplicht (wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen), het vertrouwensbeginsel, van de algemene zorgvuldigheidsplicht en dus een

beoordelingsfout vanwege het C.G.V.S.;

1.DOORDAT :

Het CGVS stelt in de eerste en tweede paragraaf van de motivering :

Dat mevrouw SANTANA BAEZ Ana Josefa op 3 juni 2016 reeds naar Spanje een reis ondernam, en

dat de Spaanse douaneautoriteiten de toegang tot het grondgebied ontzegden ;

Dat zij op dat moment geen asiel aangevraagd heeft gezien zij toen al problemen had in de D.R. en

reeds had besloten om haar kinderen weg te sturen één naar haar moeder en één naar één van haar

ex-parteniers ;

Het CGVS verwondert zich dat zij geen asiel aangevraagd heeft bij die eerste aankomst in Spanje dert ;

Het CGVS beweert dat zij toen bewust geopteerd heeft om geen asiel aan te vragen toen zij in Spanje

was, dat zij dat zo snel mogelijk moet doen een vraag tot internationale bescherming ;

Verzoekster verklaart dat zij later in de maand juni 2016 nog een tentoonstelling had in Portugal ;
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TERWIJL verzoekster stelt :

Betrokkene werkt in het domein van de kunstwereld :

twee exposities dienden bijgewoond te worden in juni 2016 : de eerste in Spanje/Madrid en de tweede in

Portugal/Lissabon ;

Ter gelegenheid van de eerste tentoonstelling toen zij in de wachtrij stond (op de luchthaven Barajas

van Madrid) om de contrôle te passeren, heeft ze jammergenoeg moeten vaststellen dat haar 1500

euro dat zij bijhad, gestolen werd : zij werd erdoor zodanig ontredderd dat zij alle hoop verloren had ;

Uit de door de Spaanse autoriteiten (politie/douane ...) toen opgestelde en aan het CGVS na het

gehoor, afgegeven diverse documenten dienaangaande, komt wel degelijk naar voor dat zij het

grondgebied Spanje niet mocht betreden omwille van afwezigheid van geld/documenten : zij werd dus

onmiddellijk (3 uur later) per vliegtuig teruggestuurd ;

Het is jammerlijk dat het CGVS dit bestempeld als zijnde dat zij bewust geopteerd heeft om toen geen

asiel aan te vragen ;

Dat zij volledig ontredderd, zonder geld, gebrek aan publiciteit voor de tentoonstelling onmiddellijk

teruggestuurd werd : zij dacht natuurlijk aan haar kinderen en aan het feit dit op haar werk te kunnen

rechtzetten ;

Zij was onhandig indien zij Spanje zonder geld moest binnenkomen : ontredderd verkiest men van terug

te keren, gezien men toch terugkomt ;

Gezien een tweede reis gepland werd voor een tentoonstellin in Portugal, wachtte zij die enkele weken,

ook de tijd om haar nodige ......te regelen in de D.R. ;

Zij had toch nog bepaalde zaken te regelen op haar werk in de Dominciaanse Republiek, en gezien het

zo geprogrammeerd was, dat zij asiel zou aanvragen in Spanje, en zeker niet in België (andere talen en

geen familie), ter gelegenheid van haar volgende reis naar Lissabon/Portugal van waaruit zij naar

Madrid/Spanje zou vertrekken om er asiel aan te vragen ......

Had zij op Zaventem niet aangehouden geweest op 26 juni 2016, en was zij dan zoals haar

planning voorzag in Portugal de tentoonstelling kunnen bijwonen voor haar werk, dan was zij

van daaruit naar Madrid geweest, om er daar asiel aan te vragen, gezien daar dezelfde taal

gesproken wordt als in haar herkomstland de D.R en aangezien zij er familie heeft ;

Dat haar aanhouding te Zaventem en opsluiting in Caricole-Transitcentrum aangevochten wordt ;

Dat de C.G. (commissaris generaal) bewust geen rekening houdt met het familiaal lijden van betrokkene

en met het feit dat zij een tweede tentoonstelling had moeten bijwonen in Lissabon/Portugal, waar zij

misschien iets had kunnen verdienen, in plaats van in Zaventem aangehouden te zijn geweest en haar

werkzaamheden niet te kunnen beëindigen vooraleer een asielaanvraag te kunnen indienen zoals

gepland in Spanje ;

Gezien zij aangehouden werd en er ook weinig hoop bleek te bestaan op vroegtijdige vrijlating, en na

enkele beroepscontacten met haar werkgever, kan zij niet anders dan uiteindelijk asiel in België aan te

vragen, in plaats van Spanje ;

Het is dus onterecht dat de CG op het einde van de tweede paragraaf van de motivering besluit :

« Bovenvermelde vaststellingen vormen dan ook reeds een duidelijke indicatie van de twijfelachtige

ernst en/of de gebrekkige geloofwaardigheid van de door u beweede vrees »

Gezien het woordgebruik « ....ook reeds een duidelijke indicatie.... »

zou men kunnen besluiten dat er vooringenomenheid bestaat vanwege de CG door het woord « reeds »

en de « duidelijke indicatie van twijfelachtige ernst.... » gaat tegen de werkelijkheid in, want het verhaal

klopt volledig met de werkelijkheid er is niets twijfelachtigs aan.

Dit duidt nogmaals de vooringenomenheid van de CG : hoe kan die een werkelijkheid tot twijfelachtig is

omdraaien ? Hij heeft alle documenten bekomen, maar heeft ze blijkbaar geanalyseerd in functie van

zijn twijfelachtige zienswijze ;
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2.DOORDAT het CGVS in de derde paragraaf van de motivering stelt :

Dat betrokkene geen enkel bewijs neerlegt van de aangehaalde feilten : verklaringen bij de politie,

twee dagen aangehouden, herhaaldelijk zich moeten begeven naar het politiekantoor voor verdere

opvolging en ondervraging ;

Het CGVS verwondert zich dat zij niets weet over de huidige status van het onderzoek naar de moord

op « Arrepa »

Het CGVS noteert wel dat betrokkene verklaard heeft dat er door de politie verklaringen werden

afgenomen door haarzelf, een zekere 'Cholo' en haar nicht Glenis en dat zij zich niet had geïnformeerd

of er nog andere mensen zijn verhoord geweest (CGVS, p.26-27) ;

Verder noteert het CGVS :

« Ook met betrekking tot het door u aangehaalde incident waarbij uw zus Santa Tomasa na uw vertrek

uit de Dominicaanse Republiek het bezoek zou hebben gekregen van de neef van 'Arrepa', die

bedreigingen aan uw adres en dat van uw familie uitte, verklaarde u niet te weten of de politie haar

telefonische melding had neergeschreven, of er een proces-verbaal was opgesteld en of de politie

daarna bepaalde stappen zou hebben ondernomen » (CGVS, p.10) ;

Verder noteert het CGVS :

« Dat u voorgaande zaken niet heeft proberen te achterhalen, hoewel het hier elementen betreft die de

kern vormen van uw problemen in de Dominicaanse Republiek, is een houding die geenszins in

overeenstemming is met of getuigt van een gegronde vrees voor vervolging voorzien in de Conventie

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

subsidiaire bescherming »

TERWIJL verzoekster stelt :

Dat juist omdat zij verklaartde aan de CG :

« .......temeer aangezien u verklaarde wel degelijk uit de Dominicaanse Republiek te zijn vertrokken met

de intentie om na afloop van de tentoonstelling in Lissabon naar Spanje te trekken en daar asiel aan te

vragen (CGVS, p. 20 en 22) »

is het zo dat zij nog ruime tijd had - om bij de terugvlucht van Spanje naar D.R en ter gelegenheid

van de vlucht reis van de D.R naar Portugal- de nodige documenten ter staving van haar asiel-

aanvraag mee te brengen zoals de intentie was, naar Spanje ;

Dat zij dus geen enkel bewijs ter staving van haar asielaanvraag bijhad toen zij onverwachts

aangehouden werd op Zaventem op 26 juni 2016 ;

Anderzijds vergist de CG zich wanneer op diverse zinnen van namelijk de derde paragraaf van de

motivering te lezen staat dat : (opmerking : eigen vette druk)

« Daarnaast verklaarde u - ......niets te weten over de huidige status van het onderzoek betreffende

de moord op 'Arrepa' »

« ....voor uw vertrek uit de Dominicaanse Republiek niet over geïnformeerd had, en dat u dit ook na

uw aankomst in België niet had gedaan (CGVS, p.27) «

« U verklaarde enkel te weten dat er door de politie verklaringen werden afgenomen van uzelf, een

zekere 'Cholo' en uw nicht Glenis, maar dat u zich verder niet had geïnformeerd of er nog andere

mensen zijn verhoord geweest (CGVS, p.26-27) »

Aangaande feiten na haar vertrek uit de D.R. :

« .....die bedreigingen aan uw adres en dat van uw familie uitte, verklaarde u niet te weten of de politie

haar telefonische melding had neergeschreven, of er een proces-verbaal was opgesteld en of de politie

daarna bepaalde stappen zou hebben ondernomen (CGVS, p.10). »

Uit al deze voorafgaande meldingen van de CG kan men jammergenoeg enkel besluiten dat hij niet op

de hoogte is dat zowel in het buitenland als in België het onderzoek geheim is ;



RvV X - Pagina 9

Voor wat de Belgische wetgeving betreft (wetboek van strafvordering is dat het artikel 28quinquies § 1

voor het opsporingsonderzoek en art. 57 § 1 voor wat het gerechtelijk onderzoek betreft)

Daarnaast is er nog mogelijke schending van het beroepsgeheim (art 458 Sw) en van de

deontologische code ;

Dat zij als verdachte werd aanzien en dat het herhaaldelijk opvragen van info, hoe ver een onderzoek

staat, een argwaan doet opwekken, alsof men iets te verduiken heeft ;

Zelfs als is ze onschuldig honderd procent, het feit van zich daarover te informeren ; kan aanzien

worden alsdat men toch iets te verbergen heeft, en een nieuw onderzoek ten laste te doen opstarten ;

Het is ten andere ten strengste verboden info te geven over een op gang zijnde onderzoek, voornamelijk

dat in dit geval de dader nog niet gekend zou zijn ;

Temeer als betrokkene noch beklaagde noch benadeelde is, is het haar uiterst moeilijk quasi onmogelijk

om informatie te bekomen, tenzij door corruptie, en dus dan op officieuse wijze ;

Het is onvoorstelbaar dat de CG zich uitlaat met dergelijke zinnen, welke zich zeer ver van de

toegestane werkelijkheid en de wettelijkheid bevinden ;

Er kan enkel besloten worden dat betrokkene SANTANA BAEZ Ana wel degelijk vermeld heeft wie, van

haar kennissen (familie) verhoord werd ;

Dat zij gepoogd heeft via een advocaat bepaalde informatie te bekomen ;

Dat documenten in de Spaanse taal opgesteld en doorgestuurd werden : zij vormen de bijlagen ;

(stuk 3 = aanvraag op 25.06.2016 van een bewijs van crimineel onderzoek)

(stuk 4 = bewijs van 22.08.2016 van crimineel onderzoek)

Dat de CG besluit in de derde paragraaf schrijvende :

« Dat u voorgaande zaken niet heeft proberen te achterhalen, hoewel het hier elementen betreft die de

kern vormen van uw problemen in ....., is een houding die geenszins in overeenstemming is met of

getuigt van een gegronde vreeds voor vervolging voorzien in de Conventie van Genève of een reëel

risico op het lijden..... ; »

Dat deze slotzin stereotype is :

Dat asielzoester zich wel spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over de elementen die

verband houden met de kern van haar vluchtrelaas.

Verder beweert de CG :

« Uw houding en gebrek aan interesse staan dan ook geheel haaks op een daadwerkelijke vrees voor

familie van de overledene »

Het is de CG welke niet aangeeft in wat de houding en het gebrek aan interesse zou bestaan :

er zijn sekwentiële bedreigingen in de tijd ;

alles wordt gedaan, om toch stukken te bekomen, dit vergt tijd, gezien asielzoekster niet dacht

opgesloten te zitten door een verkeerde interpretatie van de Schengenvisumcode te Zaventem,

en de snelheid van werk is op de D.R niet dezelfde als in België ;

De CG trekt een besluit aan de hand van totaal verkeerde premisses en tegen de heldende wetgeving in

(namelijk geheim van het onderzoek, er wordt geen informatie zomaar bekomen) ;

(in België : artikel ..........Strafboek van strafvordering ....)

3.DOORDAT het CGVS in de vierde paragraaf van de motivering aanhaalt :

« Hoe dan ook hebt u niet aannemoelijk gemaakt dat u voor bovenstaande problemen geen of

onvoldoende beroep kon doen – of bij eventuele herhaling van deze problemen in geval van terugkeer

naar de Dominicaanse Republiek zou kunnen doen - op de hulp van en/of bescherming door de

autoriteiten van de Dominicaanse Republiek en dat er aldus zwaarwegende gronden zouden kunnen

zijn om aan te nemen dat er in geval van een eventuele terugkeer naar de D.R voor u een reëel risico

zou bestaan op het lijden van ernstige schade zoals bepaalde in de definitie van subsidiaire

bescherming »
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-dat de CG zegt :« Vooreerst verklaarde u zelf nooit enig probleem te hebben gekend met de

autoriteiten in de Dominicaanse republiek (CGVS p. 17 en 19)

-dat de CG zegt : « ....blijkt wel degelijk de bereidwilligheid tot optreden van de autoriteiten ten aanzien

van de famlie van Arrepa »

-dat de CG zegt : « Niettegenstaande beide rechtstreekse bedreigingen, ....drie telefonische

bedreigingen, .....geen officiële klacht bent gaan neerleggen bij de politie, stuurde kapitein Hidalgo,

zodra u hem verwittigd had van het feit dat de neef van Arrepa u beschuldigd had van de moord omdat

er nog geen andere dader gevonden was, onmiddellijk iemand naar het huis van Arrepa om hen

duidelijk te maken dat het onderzoek nog lopende was en het onderzoek nog niet afgesloten was.

ASIELZOEKSTER stelt daar tegenover :

Het is niet omdat de politie, de gsm inkijkt gedurende één maand bijvoorbeeld, het is niet omdat de

politie bij Arrepa's familie ter plaatse gaat, dat betrokkene weet wat er juist gaande is ;

Het is het CG dat beweert dit asielzoekster geen problemen gekend heeft met de overheid : tal van

onderzoeken, twee dagen aanhouding, regelmatig naar het politiekantoor gaan, bellen bij bepaalde

problemen enz...lopende bedreigingen van Arrepa's familie : dit stopt niet, waarom ? Omdat juist de

overheid niet genoeg doet of naast de hoofdfeiten tracht te kijken ;

Dit zijn toch serieuse problemen ;

Wanneer officier Hidalgo telefonisch verneemt dat er bedreigingen zijn, is dat zeker niet nodig dat

asielzoekster naar het kantoor gaat voor een geschreven klacht zoals de CG tracht voor te houden, neer

te leggen ;

Dit is courante praktijk waarvan blijkbaar de CG weinig of niets afweet : de praktijk is dat navolgende

processen-verbalen opgesteld worden, en dit soms gedurende jaren vooraleer een globaal en klaarder

inzicht in de feiten vast te stellen is ;

Hetzelfde scenario geldt voor de familie van Arrepa, de bezoeken van de politie bij deze familie zullen

meestal in een proces-verbaal geconsigneerd worden, zonder dat daarbij schriftelijke documenten

dienen uit de gaan van de ene of andere partij ;

In een land, met zoveel corruptie als de D.R weet men nooit wat er precies aan de hang is wanneer

men niet betaalt voor « officieuse diensten »

eigenaardig genoeg voegt het CGVS dit landgegeven blijkbaar niet in dit administratief dossier,

doch wel in andere administratieve dossiers van andere asielzoekers uit de D.R . ;

Het dossier is bijgevolg ook onvolledig een eenzijdig gericht ;

Om nu te weten of de overheid « ...wel degelijk stappen werden ondernomen » en voornamelijk welke

de intensiteit en de kwaliteit van deze stappen zijn, dat is de hamvraag in elk onderzoek ;

Indien de familie van Arrepa de corruptiepraktijk toepast, dan zal die zeker nooit enig probleem

ondervinden, en zal het eerder asielzoekster zijn welke de dupe zal zijn van bepaalde onfrisse praktijken

en afwezigheid van daadwerkelijke hulp en bescherming in de D.R ;

Zolang het crimineel dossier niet ter kennis gebracht wordt, is het voorbarig definitiete besluiten te

trekken in de ene of andere richting : blijft steeds het gevaar voor wraakmaatregelen van Arrepa's

familie en kennissen, eventueel zelfs met medeplichtigheid van openbare ambtenaren of de politie ;

Of de personen die asielzoekster belagen vervolgd of eventueel gearresteerd worden of werden, dit is

een ander verhaal : misschien nooit misschien wel !

Dat zal hoogstwaarschijnlijk afhangen van de toekomst : indien asielzoekster haar land niet meer

binnenkomt dan is de kans groter dat haar risico op leven en bedreigingen afneemt ;

Indien zij terugkeert zal het probleem opnieuw aangewakkerd worden ;

Betrokkene is de mening toegedaan dat de analyse die gedaan wordt door de CG in de vierde paragraaf

totaal naast de werkelijkheis staat : afleidingen doet van premissen die verkeerd zijn ;
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4.DOORDAT het CGVS in de vijfde paragraaf van de motivering stelt :

Dat betrokkene enkele elementen van economische aard aanhaalt, dat deze bijgevolg gezien zij studies

sociale communicatiewetenschappen afgerond heeft, zij opnieuw werk zal vinden ;

Mevrouw SANTANA BAEZ Ana Josefa verklaarde dat zij moeder was van drie kinderen, waaronder één

een gevangenisstraf uitzit en de twee anderen : de ene bij haar moeder de andere bij de vader ;

Zij verklaarde haar werk verloren te hebben ;

TERWIJL ASIELZOEKSTER stelt :

Het is verkeerd te stellen dat deze elementen enkel van economische aard zijn ;

De gevolgen zijn dramatisch :

Zij verliest haar werk door het land te moeten ontvluchten gevolg een politie- en gerechtelijk onderzoek

waardoor zij problemen gekend heeft ;

Ze zou buiten vervolging zijn, doch de familie van het dodelijk slachtoffer, aanziet haar als de mogelijke

dader ;

De politie kan niet alles voorzien, zelfs met de beste wil, zelfs indien alles correct zou verlopen, doch zijn

er twijfels gezien de hoge corruptie-graad bij de poltitie en de gerechtelijke wereld ;

Dat asielzoekster tijdens het gehoor op het CGVS zeker een probleem had, dat al deze traumatische

herinneringen haar onbekwaam stelden meer nuttige informatie te kunnen verschaffen, gezien de

context waarin het gehoor plaatsvond ;

Dat gevraagd wordt dat tegenpartij – het CGVS - het dossier van de corruptie in de Dominicaanse

Republiek bij dit Administratief dossier van betrokkene voegt ;

Dat dit de gevolgen zijn van een gegronde vrees voor vervolging : misschien zelfs door de overheid bij

gebreke aan goede tussenkomst en goede opvolging, met of zonder corruptie ;

Ze zijn dus geenszins enkel economisch van aard zoals de CG tracht voor te leggen : het is een

menselijk drama, gezondheidsproblemen, opvoedingsproblemen waarvan de kinderen eveneens het

slachtoffer van zijn ;

De drie in de spaanse taal opgestelde geboorteatttesten worden hierbij gevoegd ;

(stukken 5-6-7)

Dat uit info dat het CGVS beschikt, doch blijkbaar nog niet in dit asieldossier terug te vinden,

blijkt dat men in feite geen « effectief nuttig » beroep kan doen op de autoriteiten – dit komt

eveneens door het corruptie probleem aangehaald in het landenrapport over de mensenrechten, zijnde

:

« Country Reports on Human Rights Practices for 2015 »

Dat er ook sprake is van corruptie en gebrek aan doorzichtigheid -transparentie – in de Regering :

zie Section 4. Corruption and Lack of Transparency in Government,

dat hierna hernomen wordt ;

5.DOORDAT het CGVS in de zesde paragraaf stelt :

Dat er in de D.R veel gemeenrechtelijke criminaliteit is, voornamelijk gericht is op economische

verrijking, doch dat dit geweld geen uitstaans heeft met art. 48/4, § 2, c Vw.

Dat de slachtoffers van dit type geweld geviseerd worden voor een welbepaalde reden of doel (bv

diefstal en losgeld).

Dat het (crimineel) geweld in de D.R dan ook in wezen doelgericht is, en niet willekeurig van aard.

« De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de Dominicaanse Republiek actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te

worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in

het kader van een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

«
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DAT ASIELZOEKSTER daar tegenover stelt :

Dat er sprake kan zijn van willekeurig geweld, het analyse van het strafdossier is momenteel ongekend,

gezien het onderzoek blijkbaar nog hangende zou zijn ;

Dat in vele gevallen, inderdaad een klachtindiening, in feite niet helpt, niettegenstaande het bestaan van

« Violence Prevention and Attention Unit » ;

Het bewijs dat de Autoriteiten niets aanvangen is te bekijken op de website :

elpulmondelademocratia.com ;

Het corruptie probleem is daar de grote boosdoener van ;

In het Canadese « Immigration and Refugee Board of Canada » rapport van 14.10.2015 is terug te

vinden dat er in feite in de D.R te weinig capaciteit is om effectief goed te functioneren en dat er ook te

weinig budget voorzien is ;

Dat in feite supplementaire klachten indienen tot niets zal helpen, blijkt uit volgende gegevens over de

Dominicaanse Republiek :

Zo vermeldt de sectie 3 : « Section 4 : Corruption and Lack of Transparency in

Government » van het Country Reports on Human Rights Practices for 2015 over de

Dominican Republic op pagina 8 :

(Nota : deze stukken zouden zich in het administratief dossier CGVS moeten vinden)

« ....but government corruption remained a serious problem and a key public grievance. There

were « numerous reports of government corruption. »

« On October 23, HOY, a widely circulated daily newspaper, published a front-page story on 250

« corruption cases that had been filed by prosecutors before the courts in the previous five

years and « the failure of the courts to issue sentences in the cases. «

« ....While government agencies complained of insufficient resources, credible NGOs noted the

« greatest hindrance to effective investigations was a lack of political will to apply the law and

« prosecute particularly high-level politicians. «

Betreffende de politie noteert het rapport :

« On many occasions police officers attempted to solicit bribes from individuals facing fines or

« arrest. Numerous individuals reported having ther personal property taken by police. Police

« reportedly detained drivers, including foreign tourists, requesting money in exchange for not

« being issued a citation. Local human rights observers reported immigration and police officers

« detained undocumented construction workers and othe manual laborers of Haitian descent

and « extorted money from them. NGOs reported incidents of corruption among military and

« immigration officials stationed at border posts and checkpoints. »

6.DOORDAT het CGVS in de zevende paragraaf van de motivering stelt :

Dat er documenten neergelegd werden, nl. Uittreksel van het commercieel register met betrekking tot de

Hilary Fine Arts Gallery, .....

« ....vormen illustraties van de professionele activiteiten in uw thuisland alsook uw resimotiveren, maar

hebben verder geen objectieve bewijswaarde in het kader van uw asielrelaas. «

TERWIJL verzoekster stelt :
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Dat in tegenstelling tot wat de CG aanhaalt, deze diverse documenten, wel degelijk aantonen dat

asielzoekster een beroepstaak te vervullen had, vooraleer de asielaanvraag in Spanje kon ingediend

worden ;

De diverse stukken tonen aan dat zij inderdaad eerst in Madrid toekwam, waar zij onmiddellijk

teruggestuurd werd naar de D.R en dus zelfs niet de minste tijd had om aan haar asielaanvraag te

denken, gezien de diefstal waarvan zij het slachtoffer was en de bevestiging van de zorg aan haar

kinderen dat zij nodig had plus de nog te bezoeken tentoonstelling in Lissabon ;

Het is niet omdat zij terugkeerde dat dit de intensiteit van de problemen en de vrees doet afnemen, het

zou te gemakkelijk zijn in haar specifieke situatie, haar van aanvangsaan negatief te bekijken bij de

asielaanvraag, welke normalerwijze voorzien was van in Spanje in te dienen ;

En hebben dus wel bewijswaarde ter vervollediging van de asielaanvraag ;

ASIELZOEKSTER stelt dat deze documenten haar verhaal enkel kracht bijbrengen, nergens wordt er

gelogen en er is geen enkele tegenstrijd te vinden in haar verklaringen ;

Door een trauma-probleem ontbreken eerder enkele aspecten ;

(…)”

3.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen met uitzondering van de gevallen zoals opgenomen in

artikel 39/2 van de vreemdelingenwet, een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht. Dit houdt in

dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het rechtsplegingsdossier en toelaatbare

nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg

uitspraak doet 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).

De devolutieve kracht van het beroep verplicht, noch verbiedt de Raad de weigeringsmotieven van de

voor hem bestreden beslissing over te nemen of te verwerpen. Hij dient enkel een beslissing te nemen

die op afdoende wijze gemotiveerd is en aangeeft waarom in hoofde van een asielaanvrager al dan niet

vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of een reëel risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking moet worden genomen.

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

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. De verzoekende partij dient door een coherent relaas en kennis van voor

haar relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. 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). De ongeloofwaardigheid van

een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente

en ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als

voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.

3.4. In navolging van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan de Raad

geen geloof hechten aan verzoeksters asielrelaas. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen stelde dan ook terecht het volgende vast:

“Na onderzoek van al de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het administratieve

dossier stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling noch het subsidiaire beschermingsstatuut

kan toekennen. Er dient immers te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt uw land

van herkomst, de Dominicaanse Republiek, te hebben verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging,

noch een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals begrepen onder de definitie van

subsidiaire bescherming, en wel om volgende redenen.

Allereerst dient te worden opgemerkt dat u vlak voor uw komst naar België – namelijk op 3 juni 2016 –

reeds een reis ondernam naar Spanje, met het oog op het bijwonen van een tentoonstelling aldaar. Uit
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uw verklaringen en de door u neergelegde documenten blijkt dat u door de Spaanse douaneautoriteiten

de toegang tot het grondgebied werd ontzegd en dat u gerepatrieerd werd naar de Dominicaanse

Republiek. Niettegenstaande u op dat moment reeds problemen had in de Dominicaanse Republiek en

zelfs reeds had besloten om uw kinderen weg te sturen naar uw moeder en één van uw ex-partners,

blijkt uit uw verklaringen dat u er bewust voor opteerde om op dat moment geen asiel aan te vragen

(CGVS, p. 20). Geconfronteerd met de vraag waarom u op dat moment niet onmiddellijk asiel aanvroeg

in Spanje, verklaarde u immers dat u later die maand nog een tentoonstelling had in Portugal en dat u

van plan was om eerst die tentoonstelling te doen en dan asiel aan te vragen (CGVS, p. 20). Een

dergelijke uitleg is echter geen afdoende verklaring voor het feit dat u zich er bewust van weerhouden

heeft om bij de eerste mogelijkheid die zich aandiende – in casu in Spanje (…) – onmiddellijk asiel aan

te vragen. Daarenboven dient te worden opgemerkt dat u reeds op 27 juni 2016 in België aankwam,

werd overgebracht naar een gesloten centrum en nog bijna een maand, namelijk tot 21 juli 2016,

wachtte om een asielaanvraag in te dienen. U wachtte met het indienen van een asielaanvraag tot u

dreigde teruggestuurd te worden naar Santo Domingo. Uw uitleg, namelijk dat u diende te wachten op

de uitnodigingsbrief van uw baas aangaande de tentoonstelling in Portugal (CGVS, p. 22), kan uw lange

wachten niet rechtvaardigen. U gaf immers aan gevlucht te zijn uit uw land omdat u bedreigd werd en

angst had, en dat u vertrokken was met de intentie om in Spanje een asielaanvraag in te dienen (CGVS,

p. 20). Van iemand die een gegronde vrees voor vervolging in geval van terugkeer naar zijn land van

herkomst koestert of er een reëel risico op het lijden van ernstige schade meent te lopen, kan verwacht

worden dat hij zo snel mogelijk een vraag tot internationale bescherming indient. Bovenvermelde

vaststellingen vormen dan ook reeds een duidelijke indicatie van de twijfelachtige ernst en/of de

gebrekkige geloofwaardigheid van de door u beweerde vrees.

Voorts dient te worden opgemerkt dat u geen enkel begin van bewijs neerlegt van de door u

aangehaalde feiten. Nochtans verklaarde u dat u zelf de nacht van de moord een verklaring had

afgelegd bij de politie, dat u daar gedurende twee dagen werd vastgehouden en verhoord, en dat u zich

nadien gedurende een lange periode herhaaldelijk naar het politiekantoor diende te begeven voor

verdere opvolging en ondervraging (CGVS, p. 18, 23 en 26-27). Het is dan ook opmerkelijk dat u van

deze veelheid van contacten met de politie geen enkel bewijselement kan voorleggen, temeer

aangezien u verklaarde wel degelijk uit de Dominicaanse Republiek te zijn vertrokken met de intentie

om na afloop van de tentoonstelling in Lissabon naar Spanje te trekken en daar asiel aan te vragen

(CGVS, p. 20 en 22). Daarnaast verklaarde u – niettegenstaande de moord op ‘A.(…)’ de oorzaak is van

uw problemen in de Dominicaanse republiek - niets te weten over de huidige status van het onderzoek

betreffende de moord op ‘A.(…)’. U gaf aan dat u zich hier voor uw vertrek uit de Dominicaanse

Republiek niet over geïnformeerd had, en dat u dit ook na uw aankomst in België niet had gedaan

(CGVS, p. 27). U verklaarde enkel te weten dat er door de politie verklaringen werden afgenomen van

uzelf, een zekere ‘C.(…)’ en uw nicht G.(…), maar dat u zich verder niet had geïnformeerd of er nog

andere mensen zijn verhoord geweest (CGVS, p. 26-27). Ook met betrekking tot het door u

aangehaalde incident waarbij uw zus S.(…) T.(…) na uw vertrek uit de Dominicaanse Republiek het

bezoek zou hebben gekregen van de neef van ‘A.(…)’, die bedreigingen aan uw adres en dat van uw

familie uitte, verklaarde u niet te weten of de politie haar telefonische melding had neergeschreven, of er

een proces-verbaal was opgesteld en of de politie daarna bepaalde stappen zou hebben ondernomen

(CGVS, p. 10). Dat u voorgaande zaken niet heeft proberen te achterhalen, hoewel het hier elementen

betreft die de kern vormen van uw problemen in de Dominicaanse Republiek, is een houding die

geenszins in overeenstemming is met of getuigt van een gegronde vrees voor vervolging voorzien in de

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

van de subsidiaire bescherming. Overigens kan van een asielzoeker redelijkerwijze verwacht worden

dat hij/zij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over de elementen die verband houden

met de kern van zijn/haar vluchtrelaas. Uw houding en gebrek aan interesse staan dan ook geheel

haaks op een daadwerkelijke vrees voor de familie van de overledene.

Hoe dan ook hebt u niet aannemelijk gemaakt dat u voor bovenstaande problemen geen of

onvoldoende beroep kon doen – of bij een eventuele herhaling van deze problemen in geval van een

terugkeer naar de Dominicaanse Republiek zou kunnen doen – op de hulp van en/of bescherming door

de autoriteiten van de Dominicaanse Republiek en dat er aldus zwaarwegende gronden zouden kunnen

zijn om aan te nemen dat er in geval van een eventuele terugkeer naar de Dominicaanse Republiek

voor u een reëel risico zou bestaan op het lijden van ernstige schade zoals bepaalde in de definitie van

subsidiaire bescherming. Vooreerst verklaarde u zelf nooit enig probleem te hebben gekend met de

autoriteiten in de Dominicaanse republiek (CGVS p. 17 en 19). Verder blijkt uit uw verklaringen wel

degelijk de bereidwilligheid tot optreden van de autoriteiten ten aanzien van de familie van A.(…).

Niettegenstaande het feit dat u op geen enkel moment - noch naar aanleiding van beide



RvV X - Pagina 15

rechtstreekse bedreigingen, noch naar aanleiding van de drie telefonische bedreigingen waarmee u

geconfronteerd werd – een officiële klacht bent gaan neerleggen bij de politie, stuurde kapitein H.(…),

zodra u hem verwittigd had van het feit dat de neef van A.(…) u beschuldigd had van de moord omdat

er nog geen andere dader gevonden was, onmiddellijk iemand naar het huis van A.(…) om hen duidelijk

te maken dat het onderzoek nog lopende was en het onderzoek nog niet afgesloten was. Kapitein H.(…)

zei u voorts ook dat u hem, als er iets gebeurde, maar moest opbellen (CGVS, p. 29). Na uw 2de

telefonische melding van eenzelfde bedreiging door de neef van A.(…), namen de autoriteiten direct

contact op met de moeder en broer van A.(…) en vorderden hen tevens naar het politiekantoor (CGVS,

p. 29-30). Ook wat betreft de drie telefonische bedreigingen waarvan u het slachtoffer werd, kan

eveneens worden opgemerkt dat er wel degelijk stappen werden ondernomen. Zo verklaarde u dat u

naar de politie ging waar uw gsm gedurende een maand werd achtergehouden om uit te lezen en te

zien wie er u belde (CGVS, p. 23). Op basis van deze verklaringen kan dan ook geenszins besloten

worden dat de autoriteiten niet optreden. Overigens kan erop gewezen worden dat de bescherming die

de nationale overheid biedt daadwerkelijk moet zijn, maar echter niet absoluut hoeft te zijn.

Bescherming impliceert immers dat de personen die u belagen vervolgd en eventueel gearresteerd

worden. De autoriteiten hebben de plicht om burgers te beschermen, maar deze plicht houdt geenszins

een resultaatsverbintenis in. Het feit de familie van A.(…) nog vrij rondloopt kan immers te wijten zijn

aan verschillende oorzaken, bijvoorbeeld omwille van het feit dat u op geen enkel moment een officiële

klacht heeft neergelegd bij de politie. Volledigheidshalve kan hier nog aan toegevoegd worden dat,

opdat internationale bescherming kan worden verleend aan een asielzoeker dient aangetoond

te worden dat de asielzoeker geen enkele aanspraak kan maken op nationale bescherming. Van een

asielzoeker mag dan ook redelijkerwijs worden verwacht dat hij of zij eerst alle realistische

mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen in eigen land, hetgeen u –onder meer door nooit een

officiële klacht neer te leggen - heeft nagelaten te doen. Gelet op het geheel van bovenstaande

vaststellingen heeft u dan ook geenszins aannemelijk gemaakt dat het zich beroepen op internationale

bescherming voor u de enige overgebleven mogelijkheid was voor de door u beweerde problemen in de

nasleep van de moord op ‘A.(…)’. Bijgevolg toonde u niet aan dat er in uw hoofde sprake is van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat er

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat u een reëel risico loopt op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Wat betreft uw verklaringen dat u een alleenstaande moeder bent, u uw kinderen moet onderhouden en

u uw werk verloren bent (CGVS, p.34) dient te worden opgemerkt dat deze door u aangehaalde

problemen van louter economische aard zijn. Deze problemen ressorteren als dusdanig niet onder het

toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie die voorziet in internationale bescherming voor

personen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren wegens hun ras, nationaliteit, religie, hun

behoren tot een sociale groep of hun politieke overtuiging. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat het

weinig overtuigend is dat u geen werk zou vinden. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u uw studies

sociale communicatiewetenschappen afgerond heeft, u tijdens uw studies gewerkt heeft in een filiaal

van een telecommunicatieprovider en u vanaf 2014 aan de slag kon gaan als verkoopsmanager bij de

Hilary Fine Arts Gallery (CGVS, p.14-15).

Betreffende uw verklaringen dat er in uw land van herkomst veel misdaad is (CGVS, p. 34), dient er

opgemerkt te worden dat uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie blijkt dat het gros van het

geweld dat in de Dominicaanse Republiek plaatsvindt de vorm aanneemt van gemeenrechtelijke

criminaliteit, gepleegd door individuele misdadigers of lokale bendes. Economische verrijking is hiervan

het primaire doel. Het Commissariaat-generaal erkent dat er veel geweld van voornamelijk criminele

aard is, doch benadrukt dat dit geweld geen uitstaans heeft met art. 48/4, § 2, c Vw. Voor de toepassing

van dit wetsartikel is immers vereist dat er sprake is van willekeurig geweld in het kader van een

gewapend conflict. Het gemeenrechtelijk crimineel geweld in de Dominicaanse republiek kadert evenwel

niet in een situatie waarin de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met

gewapende groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden.

Bovendien blijkt uit de aard en/of de vorm waarin dit crimineel geweld plaatsvindt dat de slachtoffers van

dit type geweld geviseerd worden voor een welbepaalde reden of doel (bv. diefstal en losgeld).

Het (crimineel) geweld in de Dominicaanse republiek is dan ook in wezen doelgericht, en niet willekeurig

van aard. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien

hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie

gekomen dat er voor burgers in de Dominicaanse Republiek actueel geen reëel risico bestaat om het

slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het

tegendeel zou blijken.
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De door u neergelegde documenten slagen er niet in om bovenstaande appreciatie in positieve zin om

te keren. De kopie van uw internationale paspoort bevestigt uw identiteit en nationaliteit die hier niet ter

discussie staan. De kopie van de overlijdensakte van uw vader betreft een gebeurtenis uit 2000 die op

geen enkele manier verbonden is met uw problemen, aangezien hij overleed omwille van

hartproblemen. Het uittreksel van het commercieel register met betrekking tot de Hilary Fine Arts

Gallery, de door u neergelegde informatie betreffende de tentoonstelling die u in Lissabon diende bij te

wonen alsook uw vlucht – en verblijfsgegevens daar, vormen illustraties van de professionele activiteiten

in uw thuisland alsook uw reismotieven, maar hebben verder geen objectieve bewijswaarde in het kader

van uw asielrelaas.

In het licht van bovenstaande vaststellingen kan u bijgevolg noch de status van vluchteling noch de

status van subsidiaire bescherming worden toegekend.”.

Voormelde vaststellingen zijn pertinent, deugdelijk en vinden allen steun in het administratief dossier.

De Raad stelt vast dat verzoekster zich in de hoger weergegeven argumentatie hoofdzakelijk beperkt tot

het herhalen van eerder afgelegde verklaringen, het tegenspreken van conclusies van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen die duidelijk steun vinden in het administratief dossier

en het poneren van blote beweringen en holle veronderstellingen waarvoor niet de minste aanwijzing

voorhanden is.

Zo moet worden opgemerkt dat daar waar zij verwijst naar de situatie waarin zij zich in Spanje bevond

en haar denkwijze omtrent het aanvragen van asiel uiteenzet, zij slechts eerdere verklaringen herhaalt

en louter veronderstellingen formuleert, zonder afbreuk te doen aan de concrete vaststellingen van de

bestreden beslissing.

Waar zij verwijst naar de documenten die zij op het gehoor van het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen neerlegde, dient te worden vastgesteld dat het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen deze correct beoordeelde in de bestreden beslissing: “(…)De

door u neergelegde documenten slagen er niet in om bovenstaande appreciatie in positieve zin om te

keren. De kopie van uw internationale paspoort bevestigt uw identiteit en nationaliteit die hier niet ter

discussie staan. De kopie van de overlijdensakte van uw vader betreft een gebeurtenis uit 2000 die op

geen enkele manier verbonden is met uw problemen, aangezien hij overleed omwille van

hartproblemen. Het uittreksel van het commercieel register met betrekking tot de Hilary Fine Arts

Gallery, de door u neergelegde informatie betreffende de tentoonstelling die u in Lissabon diende bij te

wonen alsook uw vlucht – en verblijfsgegevens daar, vormen illustraties van de professionele activiteiten

in uw thuisland alsook uw reismotieven, maar hebben verder geen objectieve bewijswaarde in het kader

van uw asielrelaas.(…)”. Verzoekster doet hier geen afbreuk aan.

Net zo min als tijdens haar gehoor voert zij gegronde redenen aan die op afdoende wijze kunnen

verschonen of verklaren waarom zij naliet om reeds in juni 2016 in Spanje asiel aan te vragen en

waarna zij na haar aankomst in België – en haar daaropvolgende overdracht naar een gesloten centrum

– uiteindelijk bijna een maand later alsnog asiel aanvroeg in België. Zij doet aldus geen afbreuk aan de

vaststelling dat deze loop der gebeurtenissen, die door haar overigens niet wordt ontkent, een duidelijke

indicatie inhoudt dat aan de ernst van haar beweerde vrees voor vervolging geen geloof kan worden

gehecht.

De Raad ziet overigens niet in op welke wijze “het familiaal lijden” en het feit dat zij een tweede

tentoonstelling had moeten bijwonen in Lissabon, waar zij misschien iets had kunnen verdienen

verzoeksters handelswijze zou kunnen verschonen. Ook waar verzoekster stelt dat zij niet anders kon

dan asiel aanvragen in België nadat gebleken is dat er weinig hoop zou bestaan op vroegtijdige vrijlating

en na enkele beroepscontacten met haar werkgever, geeft zij niet blijk van een gegronde vrees voor

haar leven in de Dominicaanse republiek. Immers, van een persoon die beweert vervolgd te worden in

zijn land van herkomst en die de bescherming van het Internationaal Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 (hierna: Vluchtelingenverdrag) of de subsidiaire

bescherming inroept, kan redelijkerwijze worden verwacht dat hij bij zijn aankomst of kort daarna of

minstens bij het manifesteren van deze problemen bij de autoriteiten van het onthaalland ernstige

pogingen onderneemt om zich te informeren aangaande de wijze waarop deze bescherming kan

verkregen worden en zo snel mogelijk een asielaanvraag indient. Het feit dat verzoekster zo lang

wachtte om asiel aan te vragen en blijkbaar financiële overwegingen belangrijker vindt dan bescherming
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in te roepen omwille van een vrees voor haar leven of een reëel risico op ernstige schade is een

indicatie dat zij internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en relativeert als dusdanig

de ernst en geloofwaardigheid van de door haar geschetste problemen.

Waar verzoekster stelt dat de door haar neergelegde documenten enkel aantonen dat zij een

beroepstaak te vervullen had vooraleer een asielaanvraag kon worden ingediend, blijkt zij niet in te zien

dat een dergelijke ziens-/handelswijze onverenigbaar is met de beweerde nood aan internationale

bescherming. Met de stelling dat de neergelegde stukken haar problemen in Spanje, de zorg van haar

kinderen en de nog te bezoeken tentoonstelling in Portugal bevestigen, doet zij geen afbreuk aan de

concrete en pertinente vaststellingen van de bestreden beslissing.

Het betoog dat verzoekster houdt over het woordgebruik van het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen teneinde hun zogenaamde vooringenomenheid aan te tonen, houdt geen

steek. Verzoekende partij slaagt er middels dergelijke semantische kritiek niet in om de motieven van de

bestreden beslissing te weerleggen. De door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen gedane vaststellingen zijn pertinent en vinden allen steun in het administratief dossier. De

Raad kan gelet op de gegevens van het administratief dossier geen enkele vorm van

vooringenomenheid van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ontwaren.

Wat het motief betreft van de bestreden beslissing waarbij wordt gesteld dat zij geen enkel bewijs

neerlegt van de aangehaalde feiten, verwijst zij naar het gegeven dat zij nog voldoende tijd had om

documenten mee te brengen, gelet op haar intentie om uiteindelijk in Spanje asiel aan te vragen. Hoger

werd reeds vastgesteld dat verzoeksters intentie om pas in Spanje asiel aan te vragen nadat zij nog

naar een tentoonstelling is geweest in Portugal afbreuk doet aan de geloofwaardigheid en ernst van de

beweerde nood aan internationale bescherming. Derhalve is de door verzoekster bijgebrachte verklaring

voor het ontbreken van bewijsstukken niet dienstig.

Waar verzoekster zich beroept op het geheim van het onderzoek, dient zij erop gewezen te worden dat

zij verklaard heeft noch vóór haar vertrek uit haar land van herkomst, noch na haar aankomst in België

enige inspanning te hebben geleverd om zich te informeren over het onderzoek naar de moord op

A.(stuk 5, gehoorverslag, p. 27). Deze houding kan bezwaarlijk in overeenstemming worden gebracht

met het bestaan van een daadwerkelijke vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade. Het

argument dat informatie opvragen de argwaan doet opwekken dat zij iets te verbergen heeft en aanzien

kan worden “dat men toch iets te verbergen heeft”, zijn slechts veronderstellingen. Overigens kan

geenszins uit de bestreden beslissing worden afgeleid dat verzoekster bijkomende informatie bij de

politie of autoriteiten diende te bekomen. Uit het administratief dossier blijkt enkel dat verzoekster heeft

nagelaten zich te informeren (stuk 5, gehoorverslag, p. 27). Zo wist verzoekster niet of er andere

mensen zijn verhoord geweest (stuk 5, gehoorverslag, p. 26-27). Noch weet zij of de politie de

telefonische melding van haar zus had neergeschreven, of er een proces-verbaal was opgesteld en of

de politie daarna bepaalde stappen zou hebben ondernomen (stuk 5, gehoorverslag, p. 10). Het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kon dan ook terecht oordelen dat de

vaststelling dat verzoekster voorgaande zaken niet heeft proberen te achterhalen, hoewel het hier

elementen betreft die de kern vormen van haar problemen in de Dominicaanse Republiek, een houding

die geenszins in overeenstemming is met of getuigt van een gegronde vrees voor vervolging voorzien in

de Conventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van de subsidiaire bescherming.

De vaststelling dat zij noch vóór haar vertrek uit haar land van herkomst, noch na haar aankomst in

België enige inspanning heeft geleverd om zich te informeren over voormelde elementen geeft blijk van

een desinteresse van verzoekster voor haar problemen die haaks staan op een daadwerkelijke vrees

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade waarvoor subsidiaire bescherming kan worden

geboden. In tegenstelling wat verzoekster voorhoudt heeft het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen in de bestreden beslissing omstandig uiteengezet waaruit verzoeksters

houding en gebrek aan interesse wordt afgeleid. Met het argument dat alles wordt gedaan om stukken

te bekomen, hetgeen veel tijd vergt, wordt verzoeksters handelwijze en verklaringen niet verschoond.

De verwijzing naar de Belgische wetgeving omtrent het geheim van het onderzoek en naar het geldende

verbod om informatie te geven over een op gang zijnde onderzoek is derhalve niet dienstig.

Wat betreft de door haar gevoegde bewijzen van het strafonderzoek (stukken 3 en 4 gevoegd bij het

verzoekschrift), moet worden vastgesteld dat deze documenten niet voorzien zijn van een voor

eensluidend verklaarde vertaling conform artikel 8 van het koninklijk besluit houdende de rechtspleging

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 21 december 2006, waardoor zij dan ook niet in
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overweging worden genomen. Volstrekt ten overvloede stelt de Raad vast dat verzoekster geen

originele stukken, maar slechts fotokopieën neerlegt. Aan gemakkelijk door knip- en plakwerk te

fabriceren fotokopieën kan echter geen bewijswaarde worden verleend (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135).

Verzoeksters verwijzing naar algemene informatie aangaande corruptie in de Dominicaanse Republiek

is niet bij machte afbreuk te doen aan de concrete elementen in haar dossier waaruit blijkt dat de

autoriteiten van haar land van herkomst haar problemen ernstig nemen en actie ondernemen om haar

tegen haar belagers te beschermen. Verzoekster voert geen enkel element aan dat in concreto aantoont

dat zij ten gevolge van corruptie geen kans maakt op daadwerkelijke bescherming door de autoriteiten

van haar land van herkomst, laat staan dat zij haar nalaten om officieel klacht in te dienen tegen haar

belagers verschoont.

Verzoekster haalt aan dat er tal van onderzoeken zijn gebeurd, dat zij twee dagen is aangehouden, dat

zij regelmatig naar het politiekantoor moet gaan en bellen bij bepaalde problemen en concludeert dat dit

serieuze problemen zijn. Dit volstaat echter niet teneinde aan te tonen dat zij vervolgd wordt in de zin

van de vluchtelingenconventie of dat zij een reëel risico loopt op ernstige schade volgens de definitie

van subsidiaire bescherming. Dergelijke gebeurtenissen kaderen in een onderzoek van de politie, doch

zijn niet van die aard dat zij voor verzoekster een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade uitmaken. Verzoekster toont dit ook geheel niet aan. Uit verzoeksters verklaringen blijkt

niet dat zij voor de overheid een vrees voor vervolging koestert of een reëel risico op ernstige schade

loopt. Zij heeft dit tijdens de asielprocedure ook nooit in die zin aangegeven. Meer nog, tijdens het

interview op de Dienst Vreemdelingenzaken werd verzoekster uitdrukkelijk de vraag gesteld of zij

problemen heeft gehad met de autoriteiten, alwaar zij ontkennend op geantwoord heeft (stuk 9,

Vragenlijst, vraag 9).

In zoverre verzoekster wenst aan te voeren dat geen rekening zou zijn gehouden met de trauma’s die zij

zou hebben opgelopen, dient te worden vastgesteld dat zij geen objectieve elementen bijbrengt die erop

wijzen dat zij daadwerkelijk getraumatiseerd is, derwijze dat dit zou kunnen verklaren waarom uit haar

verklaringen geen gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade spreekt.

De door verzoekster gevoegde geboorteattesten bevatten slechts gegevens aangaande de identiteit en

afstamming van haar kinderen, welke elementen in casu niet ter discussie staan en geen uitstaans

hebben met de motieven van de bestreden beslissing.

3.5. Verzoekster maakt, gelet op de hierboven vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar asielrelaas,

niet aannemelijk dat zij gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke

zin of dat er 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, a) en b) van

de vreemdelingenwet.

Uit de informatie opgenomen in het administratief dossier blijkt dat het geweld dat zich gebeurlijk

voordoet in de Dominicaanse Republiek in wezen doelgericht en niet willekeurig van aard is en

daarenboven niet plaatsgrijpt in de context van een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c)

van de vreemdelingenwet. Aldus is er in casu geen grond om verzoekster de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen op basis van voormeld artikel 48/4, § 2, c). Verzoekster brengt geen

informatie bij die op het tegendeel wijst. Zij verwijst in dit verband wederom naar de vermeende

corruptie bij de behandeling van klachten door de officiële instanties, welk gegeven geen uitstaans heeft

met de vraag of verzoekster in haar land van herkomst een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging

van haar leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een gewapend conflict in

de zin van voormeld artikel 48/4, § 2, c).

Bijgevolg maakt verzoekster niet aannemelijk dat er 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 van de vreemdelingenwet.

3.6. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoekster niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van vreemdelingenwet. Verzoekster toont evenmin aan dat zij in aanmerking komt voor

de toepassing van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

3.7. In de mate dat verzoekster de nietigverklaring vraagt van de bestreden beslissing, dient op basis

van wat voorafgaat te worden vastgesteld dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de



RvV X - Pagina 19

Raad niet over de grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker geeft verder niet aan welke

substantiële onregelmatigheden aan de bestreden beslissing zouden kleven in de zin van artikel 39/2, §

1, 2° van de vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen

en de zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

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 acht september tweeduizend zestien door:

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER C. DIGNEF


