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nr. 59 945 van 18 april 2011

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 17 februari 2011 heeft

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

20 januari 2011.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 18 maart 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 april 2011.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. MATTHIJS

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 14 februari 2010, verklaart er zich

op 15 februari 2010 vluchteling.

1.2. Op 20 januari 2010 werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus genomen die per aangetekend schrijven op 21 januari 2010 naar

verzoeker werd gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Indiase nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Talwandi

Dadian, gelegen in het district Hoshiarpur, Punjab. U bent een sikh en bent nog minderjarig. Uw vader

was een landbouwer en was niet politiek actief. Uw moeder werkte als huishoudster. Uw oudste zus is

gehuwd en woont in Begowal. Uw andere zus woont nog steeds bij uw ouders. Toen uw ouders zich
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het schoolgeld niet langer konden veroorloven, stopte u met school. Dat was in de vijfde klas. Sindsdien

hielp u steeds uw vader op de gronden. Ook stak u een handje toe in het huishouden. Nadat uw vader

weigerde in te gaan op de eis van enkele dorpelingen om zijn gronden aan hen af te staan, werd u in

november 2009 met de dood bedreigd. Uit vrees voor uw veiligheid, besloot uw familie dat u beter India

kon ontvluchten. Uw vader verkocht zijn gronden om uw reis naar het buitenland te betalen. Vanuit

Delhi reisde u per vliegtuig naar Moskou, waar u een week verbleef. Vervolgens nam u een tweede

vliegtuig naar Parijs. U bereikte België per wagen. U verliet India in januari of februari 2010. U vroeg

hier asiel aan op 15 februari 2010. U legde geen documenten neer ter staving van uw asielaanvraag.

B. Motivering

Na een analyse van de door u aangebrachte vluchtmotieven stelde het Commissariaat-generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) vast dat deze geenszins een verband houden met de

criteria zoals bepaald in de Conventie van Genève; zijnde nationaliteit, ras, politieke of religieuze

overtuiging, of het behoren tot een sociale groep. De door u ingeroepen problemen, met name dat u

met de dood werd bedreigd door enkele dorpelingen naar aanleiding van een grondconflict tussen uw

vader en deze dorpelingen, zijn van interpersoonlijke en gemeenrechtelijke aard en ressorteren

alsdusdanig niet onder het toepassingsgebied van het Vluchtelingenverdrag. Nergens in uw

asielaanvraag is er sprake dat u het slachtoffer bent geworden van een daadwerkelijke

persoonsgerichte vervolging door de Indiase autoriteiten. Volgens uw verklaringen in uw asielaanvraag

bent u noch uw vader ooit in aanvaring gekomen met de Indische overheid en kon u geen verdere

gegronde reden geven waarom u zich niet zou kon beroepen op overheidsinstanties tegen de

bedreigingen van deze dorpelingen. Dat de dorpelingen de lokale politie in Tanda zou hebben belet

tussen te komen doordat zij smeergeld betaalden, stoelde u slechts op de mondelinge informatie die uw

vader u gaf. U kon dit verder niet aantonen (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Gevraagd welke pogingen

uw vader verder ondernam om dit conflict met enkele dorpelingen te beslechten, bleef u bevreemdend

genoeg het antwoord schuldig. Nergens in uw asielrelaas kan worden afgeleid waarom u zich niet

elders in India kon vestigen met uw familie om uw lokale moeilijkheden met de dorpelingen te

vermijden. Dat deze dorpelingen u kunnen vinden zoals u verklaarde, kon u weerom niet aannemelijk

maken (zie gehoorverslag CGVS, p.12).

Wat er ook van zij, uw asielrelaas zoals u dit naar voor bracht op het CGVS, is dermate vaag

en summier te noemen dat er moeilijk geloof aan kan worden gehecht. Dat u niet op de hoogte bent

door wie u werd bedreigd en met wie uw vader ruzie had in het dorp, is niet in overeenstemming te

brengen met uw beweerde vrees voor vervolging. Immers indien u daadwerkelijk een vrees voor

vervolging koesterde, kan toch minstens verwacht worden dat u op de hoogte bent voor wie of wat u

dan op de vlucht bent (zie gehoorverslag CGVS, 11). Dat uw familie u niet veel vertelde, is geen

voldoende verschoningsgrond voor uw onwetendheid. Evenmin kan uw jeugdige leeftijd op het ogenblik

van het incident, met name ongeveer 14 à 15 jaar, uw gebrek aan kennis over de aanleiding tot uw

vlucht uit uw land van herkomst, vergoelijken gezien de betekenis van dit gegeven in uw asielrelaas.

Voorts was het u onbekend waarom enkele dorpelingen de grond van uw vader opeisten. Of uw vader

al dan niet grondeigendomaktes bezat van de betwiste grond, is u merkwaardig genoeg opnieuw

onbekend zoals blijkt uit uw gehoor op het CGVS.

U maakte verder niet aannemelijk dat u bij een eventuele terugkeer naar India een reëel risico loopt

op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Zo stelde u bij een

terugkeer naar India slechts bovenstaande moeilijkheden met deze voor u onbekende dorpelingen te

vrezen. U kon geen andere reden aanhalen waarom u niet naar India kan terugkeren. Dat u niet naar

school kon en geen werk kon vinden omdat u niet gestudeerd hebt, zoals u verklaarde tijdens uw

gehoor op het CGVS (zie gehoorverslag CGVS, p.12); kunnen bezwaarlijk als voldoende argumenten

worden beschouwd waardoor u in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus.

Tenslotte dient te worden aangestipt dat u niet in het bezit was van enig identiteit- en/of

reisdocument, noch van uzelf noch van uw ouders. Hierdoor was het CGVS niet bij machte uw identiteit

en uw reisweg na te gaan, dit terwijl beide een cruciaal gegeven vormen in uw asielaanvraag.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat u

minderjarig bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989,

geratificeerd door België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep
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2.1. In een enig middel werpt verzoeker de schending op van de materiële motiveringsplicht, van artikel

62 van de vreemdelingenwet en van de Uitdrukkelijke motiveringswet.

Verzoeker betwist in zijn verzoekschrift de stelling van de commissaris-generaal dat hij geen gegronde

vrees voor vervolging of reëel risico aannemelijk zou hebben gemaakt. Hij stelt gedetailleerde,

plausibele verklaringen te hebben afgelegd. Hij kon echter slechts verklaringen afleggen met betrekking

tot feiten waarover zijn vader hem inlichtte. Bovendien zou hij om zijn familie te beschermen beslist

hebben niet alle informatie vrij te geven. Hij wijst er ook op dat hij zeer getraumatiseerd is waardoor het

niet altijd makkelijk is hierover te praten.

Volgens verzoeker is het duidelijk en vaststaand dat hij met de dood werd bedreigd door niet te

behoren tot dezelfde sociale groep als de dorpelingen die aanspraak maakten op de gronden van zijn

vader. De dorpelingen zouden de lokale politie smeergeld hebben betaald om niet tussenbeide te

komen.

2.2. De verklaringen van de kandidaat-vluchteling 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

verklaringen moeten plausibel zijn en 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, 53).

2.3. De bestreden beslissing wijst verzoekers asielaanvraag in hoofdzaak af omdat de door hem

ingeroepen problemen, meer bepaald de doodsbedreigingen die hij kreeg ten gevolge van een

grondconflict, geen verband houden met één van de criteria van het Vluchtelingenverdrag. Verzoeker

vreest immers vervolging maar niet omwille van zijn nationaliteit of zijn behoren tot een sociale groep of

om redenen van politieke, sociale of godsdienstige aard. Verzoeker geeft in zijn verzoekschrift aan dat

hij met de dood werd bedreigd omdat hij niet tot dezelfde sociale groep als de dorpelingen zou behoren.

De Raad stelt vast dat verzoeker geenszins uitwerkt tot welke sociale groep hij dan wel zou behoren. Er

kan dan ook niet worden gesteld dat verzoeker aannemelijk maakt het slachtoffers te zijn geweest van

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.

2.4. Met betrekking tot het onderzoek van de asielaanvraag vanuit het oogpunt van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet merkt de Raad vooreerst op dat internationale bescherming slechts kan worden

verleend bij gebrek aan nationale bescherming. Indien een asielzoeker niet alle mogelijkheden tot

bescherming heeft uitgeput en evenmin kan aannemelijk maken waarom hij geen enkel beroep deed op

de nationale autoriteiten, kan de asielaanvraag op basis van dit motief ongegrond verklaard worden.

Verzoeker maakt geenszins aannemelijk dat de lokale politie werd omgekocht door zijn belagers. Hij

beperkt zich dienaangaande tot blote beweringen. Verzoeker brengt derhalve geen afdoend argument

aan dat hem zou hebben verhinderd de hulp van de hogere autoriteiten in te roepen.

Verzoeker betwist in zijn verzoekschrift de argumenten van de bestreden beslissing inzake een interne

vluchtmogelijkheid niet zodat ook dit motief onverminderd blijft gelden.

2.5. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 juncto artikel 48/3

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

vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.
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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 achttien april tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER A. VAN ISACKER


