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nr. 53 251 van 16 december 2010

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 Indiase nationaliteit te zijn, op 3 december 2010 heeft

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

25 november 2010.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 10 december 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

13 december 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HENDRICKX en van attaché I.

SNEYERS, 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

U verklaarde over de Indische nationaliteit te beschikken, tot de Hindu-bevolking te behoren

en afkomstig te zijn uit de Indische deelstaat Punjab. Midden 2006 begon u een relatie met de Sikh

en dorpsgenoot R. S. (…). Jullie hielden de relatie geheim. Enkel een vriendin van u en een vriend van

R. S. (…) waren op de hoogte van jullie relatie. Jullie volgden immers een andere religie en waren

van hetzelfde dorp wat in Punjab niet zou kunnen. In het begin van de relatie raakte u zwanger en liet

u abortus plegen. Eind 2008 kreeg uw familie vermoedens over jullie relatie. Uw broer kwam het te

weten en telefoneerde uw vader die in Dubai werkte. Op 11/04/2009 keerde uw vader terug naar India.

Jullie wouden huwen. Uw vader stond het huwelijk niet toe. U kreeg veel slaag van hem. Uw broer

probeerde hete thee op uw gezicht te gieten. U kon dat afweren maar verbrandde daarbij uw arm. U
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werd met riemen geslagen en tien dagen opgesloten in de badkamer. U werd met uw hoofd tegen een

tafel gegooid. U besloot te vluchten. U vreesde dat uw vader jullie zou vermoorden. Samen met uw

moeder, zuster en buurvrouw beraamden jullie daarvoor het plan om slaappillen in het eten van uw

vader te mengen. Op 04/05/2009 werden de slaappillen in zijn avondeten gemengd. U vluchtte in de

nacht van 04 op 05/05/2009. Uw vriend bracht u naar het district Hoshiarpur in de deelstaat Himachal

Pradesh. U verbleef daar tot 01/06/2009. Op 03/06/2009 verliet u India per vliegtuig met uw paspoort

voorzien van een Zwitsers visum. U vloog naar Frankfurt in Duitsland waar u drie dagen in een hotel

verbleef. Dan nam u de trein naar België waar u op 06/06/2009 aankwam. Op 05/11/2010 vroeg u in

België asiel aan. Sinds uw aankomst in België zijn zowel uw vriend als uw zuster omwille van heel de

zaak vermoord.

B. Motivering

Na het gehoor door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dient te

worden vastgesteld dat u niet in aanmerking komt voor de hoedanigheid van Vluchteling. Er kan immers

geen geloof worden gehecht aan uw beweerde vrees voor vervolging door uw vader en andere

familieleden. Ten eerste dient er te worden vastgesteld dat het ongeloofwaardig is dat u het hindoe-

geloof zou belijden en dat ook uw beide ouders het hindoe-geloof zouden belijden (CGVS p. 2). Volgens

de informatie toegevoegd aan het administratief dossier draagt u immers een exclusieve en

traditioneel verplichte, genderonderscheidende Sikh-naam voor meisjes: “Kaur”. Uw verklaring hiervoor

dat u eigenlijk Kumari heet maar doordat een lerares u ooit verkeerde inschreef op school u met de

naam Kaur door het leven gaat, is onaannemelijk. Het paspoort dat u neerlegde bij het indienen van

een regularisatieaanvraag (zie verder en zie informatie Dienst Vreemdelingenzaken in het

administratief dossier) bevat ook de naam Kaur terwijl hij eigenlijk de naam Kumari zou moeten bevatten

indien u, zoals u verklaarde, met deze naam zou zijn geregistreerd bij de Indische autoriteiten (CGVS p.

2). Het zou ook heel bevreemdend zijn dat uw vader, die als Hindoe tegen een huwelijk met een Sikh-

jongen zou zijn geweest, u met deze typische Sikh-naam door het leven zou laten gaan. Deze

vaststellingen zetten uw relaas over vervolging door uw vader omdat u als hindoe-meisje een relatie had

met een Sikh-jongen dan ook op losse schroeven. Verder dient er over deze relatie nog te worden

opgemerkt dat u niet meer wist hoe de ouders van uw verloofde heten en hoe oud zijn broer en zus zijn.

Van de broer wist u de naam maar over de naam van zijn zus was u niet zeker (CGVS p. 10). Na drie

jaar verloving zijn deze zaken onaannemelijk.

De ongeloofwaardigheid voor uw vrees voor vervolging door uw vader wordt verder bevestigd door

het feit dat u pas een jaar en vijf maanden na uw aankomst in België asiel aanvroeg nadat u op

07/10/2010 in een toestand van illegaal verblijf op het Belgische gebied werd aangetroffen en de

daaropvolgende een repatriëring had geweigerd (zie informatie Dienst Vreemdelingenzaken in het

administratief dossier). Het feit dat u zolang wachtte om asiel aan te vragen en dit pas deed nadat u

duidelijk werd dat u ging kunnen naar India gerepatrieerd worden strookt niet met het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of een reëel risico op lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Uw verklaring voor hiervoor

dat u niet wist wast asiel betekende en u het huis van een vriendin’s tante in België amper mocht

verlaten, is niet aannemelijk (CGVS p. 6). U hebt immers wel al een regularisatieaanvraag ingediend en

zocht daarvoor bijstand van een raadsheer (zie informatie in het administratief dossier). U bent dus al op

de hoogte van procedures in de vreemdelingenwetgeving en van het feit dat u daarvoor een raadsheer

kan contacteren en u verkeerde daar ook in de mogelijkheid toe. Dat u niet over asiel op de hoogte zou

zijn geweest is zodoende niet aannemelijk.

Verder dient te worden opgemerkt dat u in India, behalve uw ouders proberen te overtuigen

jullie huwelijk toe te staan en de de ouderlijke woning ontvluchten om naar het buitenland te vertrekken,

geen stappen hebt gezet om te kijken wat u aan uw problemen kon doen. Zo zocht u geen hulp bij de

Indische autoriteiten. U verklaarde dat de politie in India slecht is en koppels lastig valt op straat. U hebt

echter nooit geprobeerd hulp te zoeken van de politie. Als er in uw hoofd de vrees bestond dat de politie

u niet zou helpen kon u naar de hogere autoriteiten stappen. U hebt dit echter niet edaan. Uw uitleg

hiervoor dat uw vader een vriend heeft die voor de BJP (Bharatiya Janata Party) politiek actief is en

nauwe banden heeft met de politie is ook niet afdoende. U kon niet meer aangeven over de politieke

activiteiten van de vriend van uw vader dan dat hij lid is van de BJP. Wat hij deed voor de BJP wist u

niet. Dit maakt dat uw verklaring stereotiep en ontwijkend overkomt. U verklaarde tevens dat u geen

hulp zocht bij de Indische autoriteiten omdat meisjes dat niet kunnen omdat dit niet goed aangeschreven

staat. Gezien de zogenaamde precaire situatie waarin u zich bevond, stond niets u in de weg om hulp te

zoeken van de Indische autoriteiten. U verklaarde ook dat uw vriend een advocaat contacteerde om

wettelijk te kunnen huwen maar dat het huwelijk pas binnen een maand kon worden voltrokken en dat

de advocaat jullie niet verder kon helpen. U verklaarde daaromtrent ook dat uw vriend nog zaken

besprak met de advocaat maar kon niet aangeven wat en wist ook niet waarom de advocaat jullie niet

verder kon helpen. Welke advocaat het betrof wist u ook niet, noch waar hij kantoor hield. Bewijzen
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omtrent deze contacten met een advocaat legt u niet neer. Verder dient er ook te worden gewezen dat u

geen hulp zocht bij een niet-gouvernementele organisatie, een rechtsbijstandorganisatie,

mensenrechtenorganisatie, vrouwenorganisatie of andere hulporganisatie. Uw verklaring hiervoor dat ze

toch niet helpen komt weerom stereotiep en ontwijkend over. U probeerde het immers niet (CGVS pp. 6-

8). Verder dient te worden opgemerkt dat niets jullie in de weg stond om jullie op een andere plaats in

India te vestigen om aan deze problemen te ontkomen. Jullie hebben dit echter niet geprobeerd . Uw

uitleg hiervoor dat uw ouders en zijn ouders juliie bedreigden dat ze jullie toch zouden vinden en

vermoorden is hiervoor onafdoende, gezien de omvang van India (CGVS p. 7). Bovendien dient te

worden opgemerkt dat het bevreemdend te noemen is dat uw beide ouders jullie bedreigden terwijl uw

moeder u hielp ontsnappen aan uw vader (CGVS p. 6). Ook het feit dat u in India niets ondernam om

iets aan uw problemen te doen of niet wist wat uw vriend juist had proberen te regelen met een

raadsheer ondermijnt de geloofwaardigheid van uw vrees voor vervolging door uw vader.

Verder dient te worden opgemerkt dat u het overlijden van uw zuster en van uw vriend niet kan

aantonen (CGVS pp. 8-9). In het licht van voorafgaande kan aan hun overlijden door moord dan ook

geen geloof worden gehecht.

De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dient vast te stellen dat u er niet

in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

aannemelijk te maken.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoekster zich op de schending van de materiële motiveringsplicht.

Hiertoe gaat verzoekster in op de motieven van de bestreden beslissing en tracht deze te verklaren dan

wel te weerleggen.

2.2.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te

vertellen (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. In het relaas mogen dan

ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat

de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de

lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.2.1. Betreffende de motivering van verwerende partij aangaande de ongeloofwaardigheid van

verzoeksters geloofsovertuiging gekoppeld aan haar identiteit werpt verzoekster tegen dat door de

vergissing in haar naam door een leerkracht ook op haar paspoort “Kaur” staat vermeld en niet “Kumari”

en dat zij bij het gehoor op het Commissariaat-generaal juiste antwoorden kon geven op de vragen over

haar hindoe-geloof.

2.2.2.2. De Raad wijst erop dat verzoeksters argument dat de foutieve naamsaanduiding in haar

paspoort eveneens het gevolg is van de eertijds begane vergissing van haar leerkracht een blote

bewering betreft die door verzoekster met geen enkel bewijsstuk en, of objectieve informatie wordt

onderbouwd. Verzoekster toont op generlei wijze aan dat de voorgehouden foutieve inschrijving op

school door haar lerares als basis dient genomen te worden voor de verdere registratie in de

bevolkingsregisters en dit zonder dat hiertoe voor betrokkene of haar ouders de mogelijkheid bestaat

deze foutieve gegevens te laten wijzigen. Bovendien moet de motivering betreffende de op het paspoort

aangebrachte naam samen gelezen worden met de motivering dat het heel bevreemdend is dat haar
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vader, die als hindoe tegen een huwelijk met een sikh-jongen zou zijn geweest, haar met een exclusieve

en traditioneel verplichte, genderonderscheidende sikh-naam door het leven zou laten gaan.

Laatstgenoemde motivering wordt door verzoekster ongemoeid gelaten en derhalve als onbetwist en

vaststaand beschouwd. Uit de frappante vaststellingen betreffende de naam van verzoekster kan

onmogelijk worden aangenomen dat verzoekster uit een rabiate hindoe-familie afkomstig is. Dat

verzoekster erin slaagt bepaalde vragen over het hindoe-geloof bij het verhoor op het Commissariaat-

generaal correct te beantwoorden doet geen afbreuk aan voormelde vaststellingen. Verwerende partij

komt dan ook terecht tot het besluit dan aan verzoeksters hindoe-geloof geen geloof kan worden

gehecht.

2.2.3. Waar verzoekster betreffende het niet kennen van voor de hand liggende persoonlijke gegevens

van de ouders en broer en zus van haar vriend stelt dat dit aannemelijk is daar hun relatie clandestien

was en zij derhalve nooit in contact kwam met de familie van haar vriend, wijst de Raad er evenwel op

dat het als normaal mag worden beschouwd dat tijdens een drie jaar durende relatie haar vriend haar

over zijn directe familie heeft verteld, hetzij spontaan, hetzij op haar vraag, waardoor een effectief

contact met deze familieleden niet noodzakelijk is teneinde deze erg rudimentaire informatie over leeftijd

en naam te achterhalen.

2.2.4.1. Verzoekster poogt haar laattijdige asielaanvraag te verantwoorden door te stellen dat zij bij haar

aankomst in België erg depressief was en dat zij pas veel later contact opnam met een advocaat die

haar aanraadde een procedure tot regularisatie op te starten.

2.2.4.2. De Raad stelt vast dat verzoekster geen medisch attest bijbrengt waaruit blijkt dat zij ingevolge

een zware depressie gedurende anderhalf jaar in de volstrekte onmogelijkheid was een asielaanvraag in

te dienen. Verder kan door de Raad niet worden aangenomen dat verzoeksters raadsman haar, gezien

de zwaarwichtigheid van het door haar voorgehouden relaas waarbij zelfs haar vriend en haar zus om

het leven werden gebracht, niet in kennis zou hebben gesteld van de mogelijkheid een asielaanvraag in

te dienen. Het erg laattijdig indienen van een asielaanvraag en dit pas na te zijn aangetroffen in een

toestand van illegaal verblijf bevestigt verder de ongeloofwaardigheid van de door verzoekster

voorgehouden vrees.

2.2.5.1. Betreffende de motivering van verwerende partij dat verzoekster geen hulp heeft gezocht bij de

Indische autoriteiten en evenmin bij een niet-gouvernementele organisatie, een

rechtsbijstandorganisatie, mensenrechtenorganisatie, vrouwenorganisatie of andere hulporganisatie

herhaalt verzoekster dat zij eerst probeerde het probleem binnen de familie op te lossen, dat haar vader

een vriend heeft bij de BJP en dat haar vriend een advocaat raadpleegde die hen uiteindelijk niet kon

helpen. Verzoekster benadrukt dat mensenrechtenorganisaties niet bij machte zijn om daadwerkelijke

rechtshulp te bieden bij haar probleem en dat het geen verplichting is om zich eerst te wenden tot

allerlei organisaties alvorens men een beroep kan doen op internationale hulp. Daar zij de naam van de

advocaat die haar vriend contacteerde niet kent is het voor haar onmogelijk om van dit contact enig

bewijs bij te brengen, aldus verzoekster. Met betrekking tot het interne vestigingsalternatief herhaalt

verzoekster dat haar familie en deze van haar vriend haar overal zouden vinden. Dat zij geen bewijs kan

voorleggen van de dood van haar vriend en zus wijt verzoekster aan het feit dat zij zich bevindt in een

gesloten centrum en zij derhalve niet in staat is mensen in haar thuisland te contacteren.

2.2.5.2. Vooreerst wijst de Raad erop dat het louter herhalen van de asielmotieven echter niet van aard

is om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4

januari 2006, nr. 153.278). Het komt derhalve aan verzoekster toe om de motieven van de bestreden

beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen, waar verzoekster met de summiere

herhaling van de door haar voorgehouden asielmotieven in gebreke blijft.

Verzoeksters argument dat mensenrechtenorganisaties niet bij machte zijn om daadwerkelijke

rechtshulp te bieden bij haar probleem betreft een blote bewering die door haar niet met enige

objectieve informatie wordt onderbouwd. Verzoeksters bewering dat een asielzoeker niet kan worden

verplicht eerst een beroep te doen op allerlei organisaties alvorens zich te kunnen beroepen op

internationale bescherming is flagrant strijdig aan artikel 48/5 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) waarin wordt gesteld dat bescherming ook kan worden

geboden door organisaties die de staat of een aanzienlijk deel van de staat beheersen. Verzoekster

toont op generlei wijze aan waarom zij in haar land van herkomst heeft verzaakt ook maar enige hulp te

zoeken bij de hoger autoriteiten of bij voormelde organisaties. Internationale bescherming kan enkel

worden geboden indien op afdoende wijze is aangetoond dat de bescherming in het land van herkomst
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faalt. Verzoekster deed zelfs geen enkele moeite zich op de in haar land van herkomst aanwezige

bescherming te beroepen.

Dat verzoekster geen bewijzen voorlegt van de contacten van haar vriend met een advocaat dient te

worden samen gelezen met de vaststelling dat zij ondanks de jarenlange relatie met haar vriend en de

precaire situatie waarin zij zich zouden hebben bevonden noch de naam kent van deze advocaat, noch

weet heeft van de plaats waar hij kantoor hield wat als volstrekt ongeloofwaardig dient te worden

beschouwd. Het niet kunnen voorleggen van desbetreffende bewijzen bevestigt enkel haar

dienaangaande volstrekte onwetendheid die op zich ongeloofwaardig is.

Ook verzoeksters argument betreffende het interne vestigingsalternatief dat beider families hen overal

zouden vinden betreft een loutere herhaling van reeds eerder voorgehouden asielmotieven en weerlegt

op geen enkele wijze de vaststelling dat India een gigantisch groot land is waardoor het niet aannemelijk

is dat zij en haar vriend zich gezien de omvang van dit land niet zouden kunnen voorzien van een

binnenlands vestigingsalternatief.

Tenslotte wijst de Raad erop dat verzoekster niet aantoont dat in een gesloten instelling elke

communicatie met de buitenwereld haar wordt ontzegd teneinde rechtstreeks of via derden, bijvoorbeeld

haar advocaat, de overlijdensaktes van haar vriend en haar zus te bemachtigen. Bovendien doet

verzoeksters betoog geen afbreuk aan de motivering van verwerende partij dat gezien het

ongeloofwaardig bevinden van het door haar voorgehouden asielrelaas evenmin geloof kan worden

gehecht aan het overlijden van voormelde personen door moord.

2.2.6. Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan verzoeksters asielrelaas, waarop zij zich eveneens

beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. De

Raad meent derhalve dat verzoekster dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis

van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan worden verleend indien het aannemelijk is dat verzoekster een

reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het ongeloofwaardige

asielrelaas, meer bepaald met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet. De Raad

stelt vast dat dit artikel in onderhavige asielaanvraag niet aan de orde is.

In hoofde van verzoekster kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van

het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.7. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt derhalve dat verzoekster geen argumenten,

gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op

pertinente en draagkrachtige motieven, die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde

van verzoekster noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet worden aangenomen.

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 zestien december tweeduizend en tien door:
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dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


