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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 26.928 van 4 mei 2009
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, van Indonesische nationaliteit, op 20 april 2009 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 2 april 2009.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 27 april 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 april
2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat W. GARDIN en van
attaché P. VAN COSTENOBLE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de feitelijke gegevens van de zaak.

1.1. Verzoekster die volgens haar verklaringen België binnenkwam op 16 augustus 2008,
verklaart er zich op 27 februari 2009 vluchteling.

1.2. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwerpt
verzoeksters asielaanvraag bij beslissing van 2 april 2009, verstuurd op 3 april 2009.

1.3. De feiten aan de basis van verzoeksters asielaanvraag werden door de bestreden
beslissing als volgt weergegeven:

“U bezit de Indonesische nationaliteit en bent een christen afkomstig uit Flores. U werkte als
boekhoudster in een hotel in Lombok waar u sinds enige tijd woonde. U leerde er een
Belgische zakenman genaamd Werner Versluys kennen. Werner kwam in aanvaring met een
Chinese zakenman, André Lesmana, die hem valselijk van illegaal verblijf en illegale arbeid
beschuldigde om hem als concurrent te kunnen elimineren. Deze Chinese zakenman zou de
politie hebben omgekocht. In december 2006 werd uw partner naar de gevangenis gebracht.
In 2007 werd hij vrijgesproken door de rechtbank van eerste aanleg. Onmiddellijk na zijn
vrijlating werd Werner opnieuw opgepakt waarna hij een aantal maanden in de gevangenis
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van Mataram in Lombok verbleef. Na vier maanden werd Werner opnieuw vrijgesproken maar
de procureur diende beroep in bij de High Court. Werner werd op de zwarte lijst gezet en
mocht het land niet verlaten. U verbleef samen met hem op een aantal adressen van waaruit
jullie contacten onderhielden met de Belgische ambassade zodat hij op illegale manier
Indonesië kon verlaten. In juli 2008 hielp u Werner om Indonesië op illegale manier te
verlaten. Jullie namen een vliegtuig naar Kalimantan en kwamen aan in Pundianna. U bracht
uw vriend naar de grens die vervolgens illegaal de grens overstak en terecht kwam in
Kuching. Daar was met de Belgische ambassade in Maleisië geregeld dat Werner met een
“emergency passport” kon verder reizen naar België. Op 15 augustus 2008 reisde u met een
toeristenvisum geldig voor drie maanden naar België. Het was de bedoeling om met Werner
te huwen. Na het verstrijken van het toeristenvisum verbleef u illegaal op Belgisch
grondgebied. U kreeg enkele bevelschriften om het Belgisch grondgebied te verlaten, maar
negeerde die. Op 19 februari 2009 werd u in de woning van uw vriend opgepakt en
overgebracht naar het Centrum voor Illegalen in Brugge. In het kader van de repatriëring
contacteerde Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de Indonesische ambassade. U verklaarde
dat de Indonesische consul u onder druk wou zetten om informatie te geven over Werner. U
leidde hieruit af dat de Indonesische autoriteiten mogelijk op de hoogte zouden zijn van het
feit dat u Werner hielp om illegaal te vertrekken uit het land en dat u daarom bij terugkeer in
de gevangenis zou worden opgesloten. U voelde een nood aan bescherming en vroeg op 27
februari 2009 asiel aan. Volgens uw verklaring kreeg u van de consul een waarschuwing
omdat u een asielaanvraag had ingediend. U vermoedt dat de Indonesische autoriteiten op de
hoogte zijn van uw asielaanvraag en dat dit voor bijkomende problemen zou zorgen. Uw
vriend diende eveneens bij de politie klacht in tegen de Indonesische consul na door hem te
zijn bedreigd. Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten
neer: een "Emergency Travel Document" van uw vriend, email-verkeer tussen Werner
Versluys en de Belgische ambassade die aantonen dat Werner een tijd in de gevangenis
heeft gezeten, een vonnis dat Werner werd vrijgesproken, en een vonnis waarin uw vriend tot
anderhalf jaar cel werd veroordeeld.”

Het aldus weergegeven feitenrelaas wordt door de verzoekende partij niet betwist.

1.4. De bestreden beslissing stelt vast dat verzoekster er niet in geslaagd is haar vrees
voor vervolging in de zin van het vluchtelingenverdrag of een reëel risico op het lijden
van ernstige schade zoals bepaald in de subsidiaire bescherming aannemelijk te
maken en baseert zich daarvoor op volgende gronden:

- verzoeksters asielmotieven ressorteren niet onder de criteria van
de Vluchtelingenconventie;

- verzoekster maakt door inconsistente verklaringen niet
aannemelijk dat de Indonesische overheid op de hoogte is van
haar asielaanvraag;

- verzoekster maakt niet aannemelijk in de negatieve belangstelling
te staan van haar overheid door het verlenen van bijstand aan haar
voortvluchtige verloofde;

- de asielaanvraag werd pas ingediend toen een repatriëring nakend
werd wat het vermoeden schept dat de asielaanvraag werd
ingediend om de repatriëring te vermijden.

2. Over de gegrondheid van het beroep.

2.1. Verzoekster stelt voorafgaandelijk uitdrukkelijk dat zij geenszins betwist dat de door
haar ingeroepen asielmotieven niet kunnen gekwalificeerd worden als motieven in de
zin van de Vluchtelingenconventie. Zij beroept zich dan ook geenszins op artikel 1
van het internationaal verdrag van Genève betreffende de vluchtelingen en de
staatlozen dan wel op artikel 48 en 48/3 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.



X / Pagina 3 van 5

Wel beroept verzoekster zich op de subsidiaire beschermingsstatus zoals voorzien in
artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet vermits zij in weerwil tot wat de bestreden
beslissing voorhoudt wel degelijk het risico op ernstige schade zoals voorzien in
voormelde bepaling loopt.

2.2. In een eerste middel voert verzoekster een schending aan van artikel 48/4 van de
Vreemdelingenwet, van het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de
materiële motiveringsplicht.

2.3. Verzoekster betwist niet aannemelijk te maken dat zij omwille van de hulp die zij
verleende aan de heer V. een ernstig risico op vervolging of ernstige schade zou
lopen. Zij wijst op het feit dat zij tweemaal bezocht werd door de Indonesische consul
en dat ze enkele malen telefonisch gecontacteerd werd door hem. Hierbij werd zij
uitvoerig ondervraagd over haar verloofde, wat niet zou passen binnen het kader van
een repatriëringsprocedure. Zij betwist inconsistente verklaringen afgelegd te
hebben met betrekking tot het tijdstip van haar asielaanvraag, wat zij wenst te staven
met enkele documenten. Zij stelt ook later telefonisch gecontacteerd te zijn vanuit de
Indonesische ambassade teneinde haar te overtuigen de asielaanvraag zonder
gevolg te laten, wat zij wenst te staven met een e-mail van haar verloofde. Ook haar
verloofde zelf zou telefonisch bedreigd en beschuldigd geweest zijn, wat zij wenst te
staven met een klacht die hij daaromtrent neerlegde bij de politie. Ook verzoeksters
raadsman verklaart gecontacteerd te zijn door de consul. Een en ander acht
verzoekster hoogst ongebruikelijk voor een normale repatriëring. De verbetenheid
van de Indonesische consul wijst erop dat zij wel degelijk in verband gebracht wordt
met haar verloofdes ontsnapping uit Indonesië; hij stond daar immers op de zwarte
lijst. Zij meent bij terugkeer een risico te lopen op gevangenschap en bijhorende
mishandeling, wat onmiskenbaar een schending zou inhouden van artikel 3 EVRM.

2.4. De Raad stelt vast dat de beweerde verbetenheid van de diplomatieke diensten
berust op blote beweringen die niet worden ondersteund door objectieve
bewijselementen. Verzoekster werd twee maal bezocht in het opvangcentrum, doch
uit de stukken van het administratieve dossier blijkt dat dit geschiedde vóór
verzoeksters formele asielaanvraag. De beweerde agressieve telefoongesprekken
vanwege de Indonesische consul berusten op een loutere verklaring. Verzoekster
wenst deze bedreiging en verbetenheid te staven aan de hand van enkele e-mails
van haar verloofde en een verklaring van hem die hij in een PV bij de politie als
klacht liet registreren. Dit is echter gesolliciteerd bewijsmateriaal dat bijgevolg
verstoken is van objectieve bewijswaarde. Verzoeksters vrees berust louter op
vermoedens. Zij toont niet aan in de negatieve belangstelling te staan van haar
nationale overheden. Zo verklaarde zij aan de Commissaris-generaal niet te weten of
haar overheid op de hoogte is van haar hulp bij de ontsnapping van haar verloofde
(gehoorverslag CGVS p. 1). Verzoekster kan evenmin aantonen dat er in haar land
van herkomst een klacht tegen haar loopt, laat staan dat zij voldoende aannemelijk
maakt dat zij zal worden onderworpen aan een behandeling zoals omschreven in
artikel 3 of in artikel 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet. Verzoekster tracht in
haar verzoekschrift de vaststellingen van de bestreden beslissing te ontkrachten met
een aantal loze beweringen of vermoedens die zij afleidt uit een aantal noodzakelijke
handelingen die verricht worden in het kader van de nakende repatriëring. Een
dergelijk verweer overtuigt niet aangezien zij in gebreke blijft dit te staven met
concrete elementen.

2.5. Hoe dan ook, de subsidiaire bescherming onder artikel 48/4, § 2, b van de
Vreemdelingenwet wijst op een situatie die eerder subjectief is van aard. De
Europese wetgever inspireerde zich voor dit artikel op artikel 3 EVRM. De bewijslast
hiervoor rust op de asielzoeker zelf. Hij dient voldoende elementen aan te brengen
om aan te tonen dat hij persoonlijk het risico loopt op een onmenselijke of
vernederende behandeling bij terugkeer. Het louter aanhalen van een risico op



X / Pagina 4 van 5

ernstige schade op zich volstaat niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is.
Het risico dient immers ook steeds getoetst te worden aan enkele objectieve
vaststellingen en verzoekster dient in dit verband het risico concreet aannemelijk te
maken. De Commissaris-generaal neemt zijn beslissing op grond van alle feitelijke
elementen (ook inconsistenties en opvallende vaagheden) die hem werden
aangereikt door de asielzoeker (RvS 3 september 2004, nr. 134.545). Het is niet aan
hem, noch aan de Raad, om de lacunes in de bewijsvoering op te vullen, noch om te
bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692). De
Raad vindt in het administratieve dossier evenmin als in het verzoekschrift
elementen terug die erop wijzen dat verzoekster bij terugkeer naar Indonesië een
reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de
Vreemdelingenwet.

2.6. De Commissaris-generaal nam zijn beslissing rekeninghoudend met alle elementen
die relevant en voorhanden waren. Verzoekster werd gehoord, waarbij zij haar vrees
kon uiteenzetten. Zij werd in de gelegenheid gesteld haar aanvraag te staven met
elke vorm van bewijs. Een schending van de zorgvuldigheidsplicht wordt niet
aangetoond. Een schending van het redelijkheidsbeginsel wordt evenmin
aangetoond. De Raad vindt geen kennelijke wanverhouding terug tussen de
elementen van de zaak, de motieven van de bestreden beslissing, en de daaruit
volgende weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire
beschermingsstatus.

2.7. In een tweede middel voert verzoekster een schending aan van artikel 10 en 11 van
de Gecoördineerde Grondwet, een schending van artikel 8 EVRM, van het
redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. Zij betoogt dat het
discriminerend is dat zij zelf een persoonlijk risico dient aan te tonen, terwijl dit bij
gezinsleden van een erkende vluchteling of genieter van de subsidiaire
beschermingsstatus niet nodig blijkt. Zij kan haar asielaanvraag niet enten op dat
van haar gezinslid, die haar land van oorsprong diende te ontvluchten, louter omwille
van het feit dat hij de Belgische nationaliteit bezit. Zo bezit zij als partner van een
Belg aanzienlijk minder rechten dan in het geval dat zij met een kandidaat-
vluchteling zou samen zijn. Zij vraagt desgevallend een prejudiciële vraag te stellen
in die zin aan het Grondwettelijk Hof.

2.8. Iedere asielaanvraag wordt individueel onderzocht rekening houdend met de
specifieke gegevens van het dossier en de situatie in het herkomstland op het
ogenblik van het nemen van de beslissing. Verzoekster diende een asielaanvraag in,
de Commissaris-generaal beoordeelde haar vrees ten aanzien van het land waarvan
zij de nationaliteit heeft. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de Commissaris-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bij de beoordeling van verzoeksters
vrees rekening hield met de problemen van verzoeksters verloofde. De
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelde vervolgens
terecht dat verzoeksters vrees ten gevolge van deze feiten niet kan worden
beschouwd als een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het
vluchtelingenverdrag. Evenmin maakte zij een reëel risico op ernstige schade in de
zin van artikel 48/4 aannemelijk.

Voorts kan worden opgemerkt dat te dezen geen uitspraak wordt gedaan over een
eventuele verwijderingsmaatregel, die volledig tot de discretionaire bevoegdheid van
de Minister of zijn gemachtigde behoort en waartegen geëigende
beroepsmogelijkheden open staan. Het aanvoeren van een schending van artikel 8
EVRM is in het kader van dit beroep bijgevolg niet dienstig.

Met betrekking tot de opgeworpen schending van artikel 10 en 11 van de Grondwet
kan worden opgemerkt dat deze artikelen een ongelijke behandeling tussen gelijke
categorieën behelzen. Verzoekster bevindt zich niet in een gelijk geval als
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gezinsleden van een asielzoeker. Verzoekster die niet gehuwd is kan op heden niet
beschouwd worden als gezinslid van de heer V., reden waarvoor zij moeilijkheden
ondervindt om een verblijfsrechtelijke status in België te bekomen. Daarnaast
bevindt een asielzoeker en diens familieleden zich allerminst in een gelijke situatie
als een Belg en diens familieleden, noch feitelijk, noch verblijfsrechtelijk. Verzoekster
toont niet aan dat vreemdelingen die zich in een identieke situatie bevonden anders
werden behandeld (RvS 18 mei 2006, nr. 158.979).

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 4 mei 2009 door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN. A. VAN ISACKER.


