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nr. 62 548 van 31 mei 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 24 februari 2011 heeft

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

31 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 3 mei 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 mei 2011.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat M.-C. FRERE, die loco advocaat K. GOVAERTS verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché B. DIERICKX, 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 3 november 2009, verklaart er zich

op dezelfde dag vluchteling.

1.2. De commissaris-generaal weigert aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus bij beslissing van 31 januari 2011, verstuurd op 31 januari 2011.

1.3. De bestreden beslissing geeft de feiten als volgt weer:

“Volgens uw verklaringen bent u een Indische sikh afkomstig uit Nadala, gelegen in Punjab. Zonder

medeweten van haar familie begon u in 2007 een relatie met een stadsgenote geheten Jasweer Kaur.

Terwijl uzelf tot de Jat-kaste behoort, behoorde dit sikhmeisje tot de hogere Lubana-kaste. Nadat haar

broer in mei 2008 achterhaalde dat jullie een relatie hadden spoorde hij u op en zat u samen met een

stel gewapende handlangers achterna. U wist aan deze belagers te ontkomen en verschool zich

gedurende de hierop volgende weken op uw thuisadres. Uw vader trok naar het politiekantoor van

Nadala om aangifte te doen van dit incident. Omdat de broer van uw vriendin in Jalandar als politieman
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tewerkgesteld is, weigerde de dienstdoende politieman echter om deze klacht te registreren. In juni

2008 werd u een volgende keer belaagd door de broer van uw vriendin en diens handlangers. Hierbij

werd u zwaar afgetuigd en raakte uw been gebroken. Om te herstellen van uw blessures werd u

vervolgens gedurende een maand gehospitaliseerd. Door de ‘sarpanch’ van Nadala werd u aangeraden

om geen klacht in te dienen tegen uw belagers en de regio te verlaten. In juli 2008 verliet u uw

geboortestad en dook onder bij uw tante in Nur Pur. Via uw vader vernam u dat uw belagers u nog

steeds opspoorden. In oktober 2009 reisde u via Delhi naar een onbekende Europese bestemming. U

reisde verder naar België en vroeg hier op 3 november 2010 asiel aan.”

Verzoeker betwist dit feitenrelaas niet.

1.4. De bestreden beslissing stelt dat verzoeker er niet in geslaagd is aannemelijk te maken dat hij een

gegronde vrees heeft voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of dat hij een reëel risico loopt op

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. De beslissing berust op

volgende gronden:

- verzoeker kan een beroep doen op bescherming van de Indische autoriteiten;

- verzoeker kan aan zijn moeilijkheden ontsnappen door elders in India te verblijven.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker vraagt om hem de vluchtelingenstatus of minstens de subsidiaire beschermingsstatus

toe te kennen.

Hij stelt dat de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas ten onrechte in twijfel wordt getrokken, dat hij in

zijn land van herkomst gezocht werd door criminelen en geen of onvoldoende bescherming kreeg van

de Indische autoriteiten en dat zijn verklaringen aannemelijk en samenhangend zijn.

Verder stelt hij dat commissaris-generaal niet onderzocht heeft of de Indische autoriteiten bescherming

bieden tegen willekeurig geweld.

2.2. De Raad is van mening dat de commissaris-generaal terecht geoordeeld heeft dat verzoeker een

beroep kan doen op bescherming van de Indische autoriteiten. De commissaris-generaal heeft immers

terecht aangehaald dat als de lokale politie zich onwillig opstelde verzoeker een beroep kan doen op

hogere politiële en/of gerechtelijke autoriteiten. Het feit dat verzoeker dit naliet en tevens naliet om een

advocaat in te schakelen om hem bij te staan, wijst uit dat hij in India onvoldoende een beroep deed op

de bescherming waarin de Indische autoriteiten voorzien. Het feit dat verzoekers belager een politieman

is, wijzigt deze vaststelling niet. Verzoeker brengt immers geen elementen aan die erop duiden dat deze

een dusdanige machtspositie bekleedt dat hij er toe in staat zou zijn om verzoeker iedere vorm van

bescherming te ontzeggen. Verder heeft de commissaris-generaal ook terecht geoordeeld dat verzoeker

aan zijn moeilijkheden kan ontsnappen door elders in India te verblijven. Verzoeker betwist deze

vaststellingen niet in zijn verzoekschrift. Hij stelt enkel dat zijn verklaringen aannemelijk en

samenhangend zijn en dat de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas ten onrechte in twijfel wordt

getrokken. Uit het voorgaande blijkt echter dat de commissaris-generaal de geloofwaardigheid van

verzoekers asielrelaas en van zijn verklaringen niet betwijfelt. Bijgevolg maakt verzoeker niet

aannemelijk dat hij gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin

of dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van

herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, a en b van de

vreemdelingenwet.

Verder stelt de Raad vast dat verzoeker in de loop van de asielprocedure op geen enkel ogenblik heeft

aangehaald dat hij zijn land van herkomst is ontvlucht als gevolg van willekeurig geweld in het kader van

een gewapend conflict. Bovendien brengt hij in zijn verzoekschrift geen enkel element aan waaruit blijkt

dat burgers in zijn land en streek van herkomst op dit ogenblik een reëel risico lopen om het slachtoffer

te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld

in het kader van een gewapend conflict. Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst

een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet.
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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 eenendertig mei 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


