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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 2166 van 28 september 2007
in de zaak X/ IVde kamer

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, van Soedanese nationaliteit, op 27 juli 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 9 juli 2007.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 24 augustus 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald
op 19 september 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat R. WISSING loco
advocaat K. VERSTREPEN en van attaché K. GOOSSENS, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Het feitenrelaas luidt volgens de bestreden beslissing als volgt:
“U verklaart een Soedanees staatsburger te zijn afkomstig van Omdurman. U huwde op
29 juli 2006 met X(O.V. nr. X – C.G. X), wiens asielprocedure nog hangende is bij de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen na een weigeringsbeslissing van het
Commissariaat-generaal (dd.15.3.2006). Uw man, die reeds sinds 2001 in België verblijft,
had zijn vader volmacht gegeven zodat hij op afstand met u kon trouwen. Op 11
augustus 2006 ontving u de huwelijksakte. De broers van uw man hadden een visum
voor u geregeld zodat u uw man in Europa kon vervoegen. U bekwam een visum voor
Zwitserland. Op 4 augustus 2006 reisde u naar Zwitserland, waar u uw man ontmoette.
Met het Zwitserse visum kon u uw man niet volgen naar België en u besloot op 17
augustus 2006 terug te keren naar Soedan. Uw familie was verbaasd dat u teruggekeerd
was, gezien ze verwacht hadden dat u uw man zou vervoegen. Uw vader zei dat uw man
uw familie had bedrogen en wilde dat u elk contact met hem verbrak. Uw vader eiste dat
u zou scheiden en uw zwangerschap zou onderbreken, wat u weigerde. Uw vader kon de
weigering niet aanvaarden en bedreigde u en uw man met de dood. Na enige tijd besloot
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u uit angst toch akkoord te gaan met de scheiding. Ondertussen had u uw schoonfamilie
kunnen contacteren en uw schoonfamilie zou u helpen. Op 11 november 2006 ontving u
een telefoon van uw schoonbroer dat u de volgende dag zou reizen. Op 12 november
2006 ging u met uw moeder naar uw tante. U overnachtte bij een vriend van uw
schoonfamilie. Op 13 november 2006, werd u voorgesteld aan een Somalische dame met
wie u zou reizen. U hebt Soedan per vliegtuig verlaten op 13 november 2006. U reisde via
Jordanië naar Zwitserland. In Zwitserland werd u opgewacht door twee personen die u
met de wagen naar uw man in België brachten. U kwam op 14 november 2006 in België
aan en u hebt op 21 november 2006 in België asiel gevraagd.”

2. Verzoekster formuleert geen opmerkingen over deze feitenweergave

1. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:
“(…) U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten nadat u bij uw terugkeer uit
Zwitserland in augustus 2006 problemen kreeg met uw vader en ooms, die stelden dat
uw man uw familie had bedrogen, gezien u hem niet kon vervoegen in België Uw vader
eiste dat u zou scheiden en uw zwangerschap zou onderbreken, waarmee u niet akkoord
ging. U besloot daarna met de hulp van uw moeder en uw schoonfamilie het land te
verlaten en uw man te vervoegen in België (zie gehoor CGVS, p.10 en p.14).
Gezien uw vader problemen maakte omdat hij uw man verweet na jullie huwelijk zijn
echtelijke verplichtingen niet te hebben vervuld, omdat u hem (aanvankelijk) om
praktische redenen niet kon vervoegen in België, dient te worden opgemerkt dat de
oorzaak van deze problemen sinds uw verblijf bij uw man in België is weggevallen. Het is
immers onwaarschijnlijk dat uw vader of ooms bezwaren zouden maken tegen het feit
dat u in België met uw man herenigd bent. Bijgevolg is de door u ingeroepen vrees ten
aanzien van uw familieleden door de werkelijkheid achterhaald.
Daarbij kan worden opgemerkt dat uw echtgenoot, X(CG 01-24371), in België een
verblijfsvergunning voor onbeperkte duur heeft verkregen (zie document van de Dienst
Vreemdelingenzaken dd. 18 juli 2006 in het administratief dossier). Aangezien u geen
persoonlijke 'vrees voor vervolging' in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève
en evenmin een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ in de definitie van
subsidiaire bescherming hebt kunnen aantonen en uw echtgenoot een
verblijfsvergunning bezit, is de asielprocedure in uw geval niet de aangewezen procedure
om in het kader van familiehereniging uw verblijf in België te regulariseren. U kan wel op
basis van art. 10 van de Vreemdelingenwet –als echtgenote van een vreemdeling die
toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk- een verzoek
tot familiehereniging indienen.
De door u neergelegde documenten wijzigen hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet. Uw
identiteitskaart (n°X afgegeven te Omdurman op 18.10.1998), de huwelijksakte (n°X van
het huwelijk tussen X en X dd.11.8.2006) en de studiecertificaten (College for
Technological Sciences te Omdurman dd.22.4.2005) bevatten identiteitsgegevens
waaraan hier niet wordt getwijfeld.”

2 Verzoekster stelt dat het aan het Commissariaat-Generaal is om haar actuele
vrees te onderzoeken en dat het niet volstaat zich te beperken tot de situatie van
voor de vlucht. Verzoekster betoogt dat de problemen binnen haar familie
sindsdien nog verergerd zijn, juist omwille van haar vlucht, aangezien zij de
contacten met haar schoonfamilie niet verbroken heeft en evenmin haar
zwangerschap onderbrak.
Verzoekster voert vervolgens aan dat de asielprocedure losstaat van de procedure
tot gezinshereniging en het dus niet volstaat dat bestreden beslissing verwijst naar
artikel 10 Vreemdelingenwet om de asielaanvraag af te wijzen. Verzoekster
argumenteert dat haar echtgenoot weliswaar houder is van een onbeperkt
verblijfsrecht in België maar wijst erop dat er zich nog tal van problemen kunnen
voordoen op het vlak van de geldigheid van hun huwelijk in Soedan. Volgens
verzoekster is het dan ook foutief om te stellen dat zij per definitie gerechtigd is
op verblijf op basis van artikel 10 Vreemdelingenwet en de asielaanvraag zonder
voorwerp te verklaren.
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Verzoekster is daarom van oordeel dat de bestreden beslissing een schending
inhoudt van de artikelen 48/3 t.e.m. 48/5, 52, §2 en 57/6, 2de lid van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 1 van het Verdrag van
Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, de algemene
motiveringsplicht, het gelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, als
beginselen van behoorlijk bestuur, en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

2.3  De in de wet van 29 juli 1991 voorgeschreven uitdrukkelijke motiveringsplicht
heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de
administratieve overheid een beslissing heeft genomen, zodat de rechtzoekende
kan oordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij
beschikt. Verzoekster brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de
schending van de materiële motiveringplicht wordt aangevoerd en het middel
vanuit dit oogpunt wordt onderzocht (R.v.St., nr. 133.153, 25 juni 2004).
 De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs
zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel,
geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,
Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De verklaringen mogen niet in strijd
met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in beginsel bij de
kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te
brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen,
hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven. Het voordeel van de twijfel
kan slechts worden verleend indien alle elementen werden onderzocht en men
overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR,
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève, 1992, 54). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen
dat de feiten onwaar zouden zijn (R.v.St., X, nr. 43.027,19 mei 1993) en het is
niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling
op te vullen (R.v.St., X, nr. 136.692, 26 oktober 2004). De ongeloofwaardigheid
van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar
ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.
Verzoekster verklaarde dat ze Soedan heeft verlaten nadat zij bij haar terugkeer
uit Zwitserland problemen kreeg met haar vader en ooms, die stelden dat haar
echtgenoot haar familie had bedrogen, gezien verzoekster hem niet kon vervoegen
in België. De Commissaris-generaal oordeelde terecht dat, gezien verzoeksters
vader problemen maakte vermits hij haar echtgenoot verweet zijn echtelijke
verplichtingen niet te hebben vervuld omdat zij hem (aanvankelijk) om praktische
redenen niet kon vervoegen in België, de oorzaak van verzoeksters problemen
sinds haar verblijf bij haar echtgenoot in België, is weggevallen. Het is niet
geloofwaardig dat verzoeksters vader of ooms bezwaren zouden maken tegen het
feit dat zij in België met haar man herenigd is aangezien dit hun initiële wens
was. De Raad merkt tevens op dat verzoekster inzake deze beweerde problemen
geen begin van bewijs bijbrengt. De bestreden beslissing concludeert dan ook
terecht dat de door verzoekster ingeroepen vrees ten aanzien van haar
familieleden niet meer actueel is.
Tevens dient te worden vastgesteld dat verzoekster, die nooit problemen had met
de Soedanese autoriteiten (administratief dossier, stuk 4, p. 17), feiten aanhaalt
die enkel van familiale aard zijn aangezien het een probleem betreft tussen haar
en haar vader en ooms ten gevolge van hun opinie over haar echtgenoot.
Verzoekster kende geen problemen met haar moeder of haar schoonfamilie die
haar allen hielpen. De aangehaalde feiten zijn bijgevolg van inter-persoonlijke en
familiale aard en vertonen geen nexus met de criteria van de Conventie van
Genève van 1951.
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 De motivering in de bestreden beslissing omtrent de verblijfstoestand in België
van verzoeksters echtgenoot en de wijze waarop zij haar verblijf kan
regulariseren, is niet dienstig bij de beoordeling van verzoeksters asielaanvraag
die in wezen een vraag tot internationale bescherming betreft.
Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de Commissaris-generaal de verplichting op om
zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een
correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de
Commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het
administratief dossier, meer bepaald de verhoorverslagen van de Dienst
Vreemdelingenzaken en van het Commissariaat-generaal en dat verzoekster
tijdens die gehoren de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te
zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De Commissaris-generaal
heeft de asielaanvraag van verzoekster op een individuele wijze beoordeeld en
zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens
van de zaak (R.v.St., X., nr. 169.222, 21 maart 2007; R.v.St., X., nr. 165.215,
28 november 2006). Uit het voormelde blijkt dat het zorgvuldigheidsbeginsel niet
geschonden is.
Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster
de bescherming van het land waarvan zij de nationaliteit bezit niet kan of niet wil
inroepen omwille van een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in artikel
1, A (2), van de Conventie van Genève van 28 juli 1951.    

3.1  Verzoekster vraagt de toekenning van het subsidiaire beschermingsstatuut. Zij
steunt zich op artikel 8 EVRM en put hieruit het recht op een gezinsleven met
haar echtgenoot, hetgeen haar door haar eigen familie ontzegd wordt, op straffe
van levensbedreigingen. Verzoekster stelt dat zij een reëel risico loopt op ernstige
schade als gevolg van deze doodsbedreigingen.

3.2 De Raad wijst erop dat hij in het kader van zijn bevoegdheid, bepaald in artikel
39/2,§1, van de voormelde wet van 15 december 1980, geen uitspraak doet over
een terugleidingsmaatregel en aldus niet vermag artikel 8 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden rechtstreeks te toetsen. De Raad onderzoekt enkel het reële risico op
foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van
verzoekster in haar land van herkomst in het kader van de subsidiaire
bescherming van artikel 48/4, §2, van de voormelde wet van 15 december 1980.

 Verzoekster beroept zich op voormeld artikel 48/4, §2,b, onder aanhaling van de
feiten die de grondslag vormen van haar asielrelaas. In acht genomen dat
verzoekster geholpen werd door haar moeder en haar schoonfamilie bij het
verlaten van haar land van herkomst teneinde haar echtgenoot in België te
vervoegen, toont zij niet in concreto aan welk reëel risico op ernstige schade zij
zou kunnen lijden ten gevolge van folteringen of onmenselijke of vernederende
behandelingen of bestraffingen. Aan verzoekster kan bijgevolg de subsidiaire
beschermingsstatus, overeenkomstig artikel 48/4, §2,b, niet worden toegekend. 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2
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De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 28 september 2007 door:

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

dhr. R. SANEN,  toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 R. SANEN.     W. MULS.


