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nr. 60 654 van 29 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 9 februari 2011 heeft

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

van 7 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 de verzoekende partij en haar advocaat H. CILINGER, loco advocaat Z.

CHIHAOUI, 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. Verzoekster die volgens haar verklaringen België binnenkwam op 17 juni 2010, verklaart er zich

op 18 juni 2010 vluchteling.

1.2. Op 7 januari 2011 werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus genomen die per aangetekend schrijven op 10 januari 2011 naar

verzoekster werd gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Sikh afkomstig uit West Bengal, India. Toen u ongeveer 20

jaar was, verhuisde u samen met uw moeder en uw broer naar Punjab. Uw vader overleed toen u nog
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zeer jong was. In 1987 bent u traditioneel gehuwd met P. S. C.. Samen met uw echtgenoot en twee

kinderen woonde u bij uw schoonfamilie in Jalandhar. Vier jaar voor uw vertrek uit India kreeg u van uw

moeder drie akkers grond. Uw schoonfamilie dwong u om hen eigendommen en geld te geven. In het

begin heeft u al uw geld en juwelen aan uw schoonfamilie gegeven maar dan nog bleven ze geld van u

eisen. In totaal moest u minstens 25 keer aan uw moeder vragen om u telkens 20.000 tot

30.000 Indische roepies te geven die uw schoonfamilie van u eiste. Omdat de bedreigingen die

gepaard gingen met het eisen van geld niet stopten, ging u alleen wonen in Delhi. Op 14/12/2007 bent

u van India naar Duitsland gevlucht, waar u bij vrienden van uw echtgenoot verbleef. Uw echtgenoot

kwam u in oktober 2009 opzoeken in Duitsland maar in januari 2010 keerde hij terug naar India omdat

uw schoonbroer uw kinderen en uw moeder lastigvielen. Hij wilde van hen het telefoonnummer waarop

hij u kon contacteren maar kreeg dit niet. Uiteindelijk heeft hij het nummer toch gekregen van familie

van de mensen bij wie u in Duitsland verbleef. Uw schoonbroer belde hen op maar ze zeiden hem dat

u niet meer met hem wou spreken. Op 17 juni 2010 kwam u van Duitsland naar België en de volgende

dag diende u een asielaanvraag in. Tijdens uw asielprocedure in België werd uw derde kind geboren.

Ter staving van uw identiteit legde u uw Indisch paspoort neer, vier foto’s van uw huwelijk,

de geboorteaktes van uw twee oudste kinderen, een attest van eigendomsoverdracht en twee

pagina’s uitreksels van de bankrekening van uw moeder.

B. Motivering

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de door u aangehaalde vrees voor vervolging door

uw schoonfamilie vreemd is aan de criteria vermeld in de Vluchtelingenconventie, die

internationale bescherming biedt aan personen die hun land van herkomst dienen te verlaten uit een

gegronde vrees voor vervolging omwille van hun religie, ras, politieke overtuiging, nationaliteit of het

behoren tot een sociale groep. Bedreigingen door uw schoonfamilie en gedwongen betalingen aan hen

kan niet onder het Vluchtelingenverdrag ressorteren. Immers het betreffen hier louter

gemeenrechtelijke feiten, die geen uitstaans hebben met één van de vijf hierboven vermelde criteria.

Evenmin zijn er redenen om u, op basis van de door u aangehaalde vluchtmotieven, de status

van subsidiaire bescherming toe te kennen op basis van art. 48/4, §2, b van de

gecoördineerde Vreemdelingenwet. U hebt immers niet aannemelijk gemaakt dat er in uw hoofde een

reëel risico bestaat op ernstige schade wegens foltering, of onmenselijke of vernederende behandeling

of bestraffing, in het geval u zou terugkeren naar uw land van herkomst. Immers, omwille van

onderstaande redenen zijn er ook twijfels gerezen omtrent de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Vooreerst stelt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) vast dat

u geen bewijzen kunt neerleggen dat u meermaals gedwongen werd noemenswardige sommen geld

aan uw schoonfamilie te betalen. Uit het juridisch attest dat u neerlegde, blijkt enkel dat u één akker

grond kreeg van uw familie en hiervan acht marla’s aan uw schoonfamilie heeft geschonken. Dit betreft

echter maar een zeer klein gedeelte van het akker (zo’n 4%) en zegt ook niets over het door u

beweerde gedwongen karakter van de schenking. Daarnaast verklaarde u ook dat u vaak gedwongen

werd bedragen van 20.000 tot 30.000 Indische Roepies aan uw schoonfamilie te moeten betalen

(zie gehoorverslag CGVS p. 11). Wanneer u gevraagd werd hoeveel keer u geld heeft gegeven,

antwoordde u zeer ontwijkend. Eerst zei u “ verschillende keren”, daarna “altijd wanneer ze geld nodig

hadden” en wanneer de vraag u een derde maal werd gesteld, zei u “minimum 25 à 30 keer” (zie

gehoorverslag CGVS p. 11). Deze ontwijkende antwoorden brengen de geloofwaardigheid van uw

verklaringen al enigszins in het gedrang. Bewijzen voor deze betalingen heeft u evenmin. Hoewel u

verklaarde dat u dat geld steeds kreeg van uw moeder blijkt uit de haar bankafschriften tussen januari

2004 en december 2006, de periode waarin u beweerde vaak gedwongen geld te hebben gegeven

aan uw schoonfamilie, niet dat dit het geval was. Ten eerste zijn de bedragen die u ontving van uw

moeder gering en minder frequent dan u verklaarde. Ten tweede zegt het feit dat u geld kreeg van uw

moeder niets over de reden of de bestemming hiervan. Hoe dan ook blijkt uit de bankafschriften van

uw moeder dat er niet zo vaak dergelijk “hoge” bedragen van haar rekening zijn gegaan als u

beweerde.

Ten tweede hebt u, ondanks de door u beweerde vervolging door uw schoonfamilie, nooit enige

stappen tegen hen ondernomen in India. Zo verklaarde u dat dit geen zin heeft, dat niemand u daar

helpt, zelfs de politie niet en dat daar veel corruptie is (zie gehoorverslag CGVS p. 13). Volgens u heeft

het geen zin om klacht neer te leggen bij de politie omdat uw schoonfamilie dan smeergeld zou geven

aan de politie en deze hen dan zullen helpen (zie gehoorverslag CGVS p. 14). Nochtans verklaarde u

zelf dat u door uw schoonfamilie werd bedreigd omdat u moeder veel geld heeft (zie gehoorverslag

CGVS p. 10). U zou dus evengoed zelf de politie kunnen omkopen door smeergeld te betalen. Dat u

naliet ooit een klacht in te dienen bij de politie vooraleer uw land te ontvluchten doet op ernstige wijze

afbreuk aan uw beweerde vrees voor vervolging door uw schoonfamilie.

Ten derde is de vervolging waarover u spreekt, namelijk die door uw schoonfamilie, louter van

lokale aard. Er is dus geen enkele reden waarom u zich niet elders in India zou kunnen vestigen. Uw
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verklaring dat uw schoonfamilie u overal zal zoeken en dat ze u in India zullen vinden aangezien ze u

zelfs in Duitsland hebben gevonden (zie gehoorverslag CGVS p. 14) is niet afdoende. Zo zei u zelf dat

het de familie van de mensen waarbij u in Duitsland verbleef was die het telefoonnummer aan uw

schoonfamilie had gegeven (zie gehoorverslag CGVS pp. 8-9). Er is dus geen enkele reden om aan te

nemen dat uw schoonfamilie u zou vinden als u zich elders in India zou vestigen.

Tot slot dient te worden opgemerkt dat u reeds twee jaar en half in Duitsland heeft verbleven

vooraleer asiel aan te vragen in België. Ook deze vaststelling doet op ernstige wijze afbreuk aan uw

beweerde vrees voor vervolging. Enerzijds verklaarde u dat u niet wist wat asiel betekende en daarom

nooit asiel aanvroeg in Duitsland. Anderzijds antwoordde u op de vraag hoe u dan te weten bent

gekomen wat asiel is dat de mensen in Duitsland u daarover vertelden. Op de vraag waarom u dan

geen asiel aanvroeg in Duitsland zei u het niet te weten (zie gehoorverslag CGVS p. 10). Even later zei

u dan weer dat u het niet nodig had (zie gehoorverslag CGVS p. 13). Nochtans kan van iemand met

een gegronde vrees voor vervolging of ernstige schade worden verwacht dat hij of zij meer

inspanningen doet om internationale bescherming te verkrijgen wanneer hij daartoe de gelegenheid

heeft.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten kunnen bovenstaande

beslissing niet wijzigen. Uw paspoort bevestigt louter uw identiteit, uw nationaliteit en uw burgerlijke

staat. Hieraan wordt evenwel niet getwijfeld. De foto’s van uw huwelijk en de geboorteaktes van uw

twee oudste kinderen bevestigen enkel uw gezinssituatie. Het attest van eigendomsoverdracht en de

twee pagina’s bankuittreksels van uw moeder bewijzen niet dat u bedreigd werd en kunnen ook niet

aantonen dat u gedwongen werd eigendommen of geld te geven aan uw schoonfamilie.

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.3

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel beroept verzoekster zich op een schending van het artikel 1 A(2) van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en van de artikelen 48/2, 48/3 en 48/4 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen.

Verzoekster betwist dat de door haar aangehaalde vrees voor vervolging door haar schoonfamilie

vreemd zou zijn aan de Conventie van Genève. Zij behoort immers tot een bepaalde sociale groep.

Verzoekster verwijst ter zake naar de definitie van sociale groep van UNHCR en stelt dat niet alle

leden van de sociale groep voorwerp moeten uitmaken van de vervolging. Verzoekster verwijst verder

naar een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarin wordt gesteld dat in bepaalde

maatschappijen personen van hetzelfde geslacht als een sociale groep kunnen beschouwd worden. Zij

behoort zelf tot de sociale groep van vrouwen in India. Verzoekster verwijst naar verschillende

rapporten over de status van vrouwen in India en over het fenomeen van vrouwen in India die

vermoord worden voor een bruidsschat (stuk 5 tem 12 gevoegd aan het verzoekschrift). Het feit dat

verzoekster door haar schoonfamilie wordt vervolgd betekent niet dat zij niet onder de criteria van de

Conventie van Genève kan vallen. Men kan immers ook door andere personen dan de overheid

worden vervolgd in de zin van artikel 1 A van het Vluchtelingenverdrag.

Verzoekster stelt dat zij niet op bescherming van de politie kan rekenen omdat India een land is waar

corruptie heerst en verwijst ter zake naar informatie hieromtrent (stuk, 7, 8, 10, 11 gevoegd aan het

verzoekschrift). Zij heeft Duitsland moeten verlaten omdat er ook daar problemen waren. Haar

schoonfamilie heeft haar daar immers teruggevonden. Het Commissariaat-generaal heeft slechts de

interne samenhang van haar verklaringen nagegaan, zonder dat haar verklaringen enigszins werden

beoordeeld in het licht van gekende feiten.

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
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réfugié, Genève, 1992, 53). Tenslotte is er geen enkele bepaling of beginsel die de met het onderzoek

van de asielaanvraag belaste instanties verplicht de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om

het statuut van vluchteling te bekomen en de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling zelf op

te vullen (RvS 16 november 2006, nr. 164.792).

2.3. Verzoeksters asielrelaas berust op de bedreigingen die zij zou ondervonden hebben vanwege

haar schoonfamilie die van haar geld en eigendommen eiste. Verzoekster die in haar verzoekschrift

stelt vervolging te vrezen omwille van het behoren tot een sociale groep gaat voorbij aan de motieven

van de bestreden beslissing die vaststellen dat haar relaas niet geloofwaardig is. Niet enkel blijkt

verzoekster ontwijkende antwoorden te geven op de vragen die betrekking hebben het aantal keer dat

ze geld zou hebben moeten geven aan haar schoonfamilie, zij blijkt evenmin enig begin van bewijs van

deze betalingen te kunnen geven. Zo verzoekster op een bepaald ogenblik verklaarde minimum 25 à

30 keren geld te hebben moeten geven blijkt uit de bankafschriften van haar moeder dat deze haar

tussen 2005 en 2007 slechts vier maal een bedrag overmaakte variërend tussen 3.500 en 10.000

roepies terwijl verzoekster steeds heeft beweerd dat het om bedragen tussen de 20.000 en 30.000

roepies ging. Een oorzakelijk verband tussen de overschrijvingen van verzoeksters moeder en

verzoekster bewering afgeperst te worden door haar schoonfamilie is derhalve niet aangetoond.

Verzoekster verbleef bovendien gedurende twee jaar en een half in Duitsland alvorens asiel te vragen

in België hetgeen onverenigbaar is met een gegronde vrees voor vervolging. Van een persoon die

vervolging in vluchtelingrechtelijke zin vreest kan immers verwacht worden dat deze van zodra hij/zij

hiertoe de kans krijgt, om internationale bescherming verzoekt. Dat verzoekster Duitsland heeft moeten

verlaten zoals zij beweert omdat zij ook daar problemen kreeg doet geen afbreuk aan de vaststelling

dat zij gedurende haar meer dan tweejarig verblijf daar op geen enkel ogenblik asiel heeft gevraagd.

Op basis van deze vaststellingen kon de commissaris-generaal dan ook terecht besluiten dat

verzoeksters asielrelaas niet geloofwaardig is. Een ongeloofwaardig asielrelaas dient niet te worden

getoetst aan de criteria van het vluchtelingenverdrag zodat verzoekster bewering te behoren tot een

sociale groep dan ook niet verder onderzocht dient te worden.

Verzoeksters verwijzing naar tal van rapporten over de situatie van de vrouw in India evenals een

rapport van UNHCR over de sociale groep is verder niet relevant. Een verwijzing naar algemene

rapporten volstaat immers niet om aan te tonen dat verzoekster in haar land van herkomst werkelijk

wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging dient in

concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft hierover in gebreke (RvS van 9 juli 2003, nr.

121.481; RvS van 15 december 2004, nr. 138.480).

Ten overvloede kan nog worden opgemerkt dat zelfs indien zou worden aangenomen dat verzoeksters

relaas geloofwaardig is, quod non, verzoekster niet aantoont dat zij tegen de bedreigingen van haar

schoonfamilie niet de bescherming van de overheid zou kunnen inroepen. Verzoekster werpt op dat de

politie in India corrupt is en legt ter staving van haar bewering een artikel neer over corruptie in India.

Verzoekster heeft hoe dan ook geen enkele poging ondernomen de bescherming van de overheden in

te roepen. Een kandidaat-vluchteling kan slechts in aanmerking komen voor internationale

bescherming komen indien hij alle mogelijkheden op nationaal vlak heeft uitgeput. Een loutere

verwijzing naar artikels of rapporten is dienaangaande niet voldoende.

Verzoekster toont derhalve niet aan vervolging te vrezen in vluchtelingenrechtelijke zin. De Raad stelt

vast dat noch in het verzoekschrift noch in de stukken van het administratief dossier enig element is

terug te vinden dat toelaat te stellen dat verzoekster een reëel risico op ernstige schade zou lopen

indien zij terugkeert naar haar land van herkomst. Aangezien de feiten aan de basis van haar

asielaanvraag niet geloofwaardig werden bevonden, zijn er derhalve geen “zwaarwegende gronden”

om aan te nemen dat verzoekende partij op grond van deze feiten “een reëel risico zou lopen” “de

doodstraf of executie” of “foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een

verzoeker in zijn land van herkomst” zou ondergaan in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de wet.

Er wordt niet aangevoerd en het blijkt evenmin uit de stukken van het dossier dat de actuele toestand

in India overeenstemt met een situatie van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de

zin van artikel 48/4, §2, c) van de wet zodat deze bepaling dan ook niet van toepassing is.

2.4. In een tweede middel beroept verzoekster zich op een schending van het voorzichtigheids- en

zorgvuldigheidsbeginsel van het administratief bestuur.
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In casu werpt verzoekster op dat de bestreden beslissing niet vertoont dat het Commissariaat-generaal

haar beslissing heeft genomen na een zorgvuldig en grondig onderzoek. Het Commissariaat-generaal

had minstens moeten nagaan of haar verklaringen stroken met de algemeen gekende feiten, zoals in

casu het geval was. Op basis van de voormelde gegevens en bij gebrek aan verder onderzoek kon het

Commissariaat-generaal niet geldig besluiten dat verzoekster niet aannemelijk maakte dat ze een

gegronde vrees voor vervolging heeft in de zin van artikel 1 A Vluchtelingenverdrag.

2.5. Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging op zich volstaat niet om te kunnen besluiten dat

deze vrees reëel is. Deze vrees dient immers ook steeds getoetst te worden aan enkele objectieve

vaststellingen en verzoekster dient in dit verband de vrees concreet aannemelijk te maken. In casu

oordeelde de commissaris-generaal terecht dat verzoeksters asielrelaas niet geloofwaardig is

waardoor zij haar vrees voor vervolging of een risico op reële schade niet aannemelijk heeft kunnen

maken.

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel of het voorzichtigheidsbeginsel kan niet worden

vastgesteld aangezien verzoekster op het Commissariaat-generaal uitvoerig werd gehoord en de

bestreden beslissing gesteund is op alle gegevens uit het administratieve dossier, op algemeen

bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoekster en op alle dienstige

stukken.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

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 negenentwintig 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


