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nr. 68 119 van 7 oktober 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 16 juni 2011 heeft

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

18 mei 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 24 augustus 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

28 september 2011.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN, loco advocaat

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1. Verzoekster, die volgens haar verklaringen België binnenkwam op 2 maart 2011, verklaart er zich

op 3 maart 2011 vluchteling.

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

beschermingsstatus bij beslissing van 18 mei 2011, aangetekend verstuurd op dezelfde dag.

1.3. De bestreden beslissing geeft de feiten als volgt weer:
“U verklaart een Lubana sikh te zijn met de Indische nationaliteit en geboren te zijn op 23 december

1968 in het dorp Miani in het district Hoshiarpur in de staat Punjab. U verklaart in 1992 gehuwd te zijn

met G.S. en sinds dan in zijn dorp te wonen, met name Nangali dorp in Hoshiarpur district. Uw

echtgenoot was boer en verhuurde een deel van zijn gronden die buiten jullie dorp lagen aan F.S. Die

man heeft jullie grond in zijn bezit genomen, betaalde niet meer. Ongeveer zeven maanden geleden

ging uw man naar hem toe en hij is nooit meer terug gekomen. Uw man dronk ook veel en mensen

hebben u gezegd dat iemand hem meegenomen heeft. U was geopereerd en kon hem niet gaan zoeken
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maar u stuurde andere mensen op pad om hem te zoeken doch tevergeefs. F. S. betaalde niet en

begon jullie te bedreigen. U diende klacht in tegen hem en ging logeren bij uw zus. U kreeg ‘verkeerde’

oproepen op uw GSM en concludeerde daaruit dat hij wist waar u was. U nam uw zoon en op 2 maart

2011 vlogen jullie van de luchthaven van Delhi naar Frankrijk. U verklaart zich vluchteling in België op 3

maart 2011.”

Verzoekster betwist dit feitenrelaas niet.

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

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

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

volgende gronden:

- verzoekster maakt noch middels documenten noch middels coherente en verifieerbare verklaringen

haar reisweg aannemelijk;

- verzoekster kan geen enkel begin van bewijs neerleggen omtrent haar identiteit of nationaliteit;

- verzoekster legt vage, leugenachtige en onaannemelijke verklaringen af over haar paspoort,

visumaanvraag en haar familie die zich in België bevindt;

- verzoekster legt geen enkel document of ander bewijsstuk neer dat haar vluchtrelaas ondersteunt.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel voert verzoekster een schending aan van artikel 62 van de vreemdelingenwet,

artikel 8 juncto 14 EVRM en artikel 3 van de wet motivering bestuurshandelingen.

Verzoekster stelt dat op geen enkele wijze blijkt dat haar verklaringen niet met de waarheid zouden

overeenstemmen. Verzoekster stelt dat zij geen bewijsstukken kan voorleggen van haar reisroute omdat

de smokkelaar haar documenten bijhield. Verder vond de vlucht naar Frankrijk plaats tijdens de nacht

en gebeurden de omroepen in het Engels, een taal die verzoekster niet begrijpt. Verzoekster kon onder

invloed van haar schoonbroer niet meedelen dat ze een visum had aangevraagd nu haar schoonbroer

schrik had hierdoor problemen te krijgen. Verzoekster betreurt zich niet te hebben laten bijstaan door

een raadsman die haar had kunnen bevestigen dat dergelijke informatie zonder enig gevaar kon worden

verstrekt. Verzoekster voegt aan het verzoekschrift een kopie van haar identiteitskaart toe hetgeen

volgens haar aantoont dat ze steeds eerlijke verklaringen hierrond heeft afgelegd. Verzoekster haalt

verder aan dat haar man niet zo maar verdwenen is en hoewel ze niet met zekerheid kan zeggen wat er

gebeurd is, zijn er duidelijke aanwijzingen dat de pachter achter deze feiten zit. Verzoekster stelt dat zij

niet op de hoogte is van de precieze ligging van de gronden vermits deze niet in het dorp gelegen zijn

en het haar echtgenoot was die zich bezig hield met de administratieve en financiële afhandeling ervan.

Verzoekster verwijt de commissaris-generaal geen motivering te hebben opgegeven rond de weigering

van het subsidiair beschermingsstatuut. Verzoekster is van oordeel dat het voldoende is dat wordt

aangetoond dat de algemene situatie bedreigend is voor de gehele bevolking van een land gezien de

gronden voor deze vrees niet specifiek zijn voor het individu en dus niet zou moeten worden

aangetoond dat ze persoonlijk een reëel risico zou lopen.

In een tweede middel voert verzoekster een schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel en de

fundamentele rechten van de mens, in het bijzonder artikel 3 en 14 EVRM. Verzoekster stelt bij

terugkeer naar haar land het slachtoffer te zullen worden van gewelddaden.

2.2. De algemene motiveringsplicht vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet motivering

bestuurshandelingen alsook de specifieke motiveringsverplichting vervat in artikel 62 van de

vreemdelingenwet heeft tot doel betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te

geven dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen

die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr. 167.416; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent en deze bovendien

aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht hier is

bereikt. Verzoekster onderwerpt echter de in de bestreden beslissing opgenomen vaststellingen en

tegenstrijdigheden aan een inhoudelijke kritiek en voert bijgevolg de schending aan van de materiële

motiveringsplicht zodat het middel vanuit dit oogpunt zal worden onderzocht (RvS 19 maart 2010, nr.

40.499).

In de mate verzoekster de schending van de artikelen 8 en 14 EVRM al op ontvankelijke wijze inroept,

wordt de schending ervan niet dienstig aangevoerd tot staving van onderhavige vordering tegen de
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beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen waarbij, zonder een

terugleidingsmaatregel te nemen, uitsluitend over de hoedanigheid van vluchteling van betrokkene en

over het al dan niet toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus uitspraak wordt gedaan (RvS 30

september 2008, nr. 186.661; RvS 12 maart 2008, nr. 180.930).

2.3. De Raad is van mening dat verzoekster niet kan worden erkend als vluchteling en dat zij niet in

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.

Verzoekster heeft vooreerst noch middels documenten noch middels coherente en verifieerbare

verklaringen haar reisweg aannemelijk kunnen maken. Verzoekster legt geen stukken neer die haar

reisweg aantonen, terwijl ze nochtans beweert met een intercontinentale vlucht naar Frankrijk te zijn

gevlogen. Aldus moet ze op zijn minst in het bezit zijn geweest van een instapkaart of van

bagagebewijzen. Het ontbreken van reisdocumenten, zonder dat daarvoor een aannemelijke reden

aanwezig is, ondermijnt de geloofwaardigheid van het relaas (RvS 3 maart 2008, nr. 180.360).

Verzoekster weet niet in welke luchthaven ze geland is noch met welke luchtvaartmaatschappij ze

gevlogen heeft, terwijl een dergelijk gegeven verschillende keren tijdens de vlucht wordt omgeroepen

(gehoorverslag, 9). Verzoekster weet niet eens of ze gecontroleerd zou zijn en beweert dat de

smokkelaar alles gedaan heeft (gehoorverslag, 9). Deze argumentaties zijn echter niet afdoende om

haar gebrekkige kennis te vergoelijken. Dat verzoekster geen controles zou opgemerkt hebben terwijl ze

een intercontinentale vlucht maakte en in Schengengebied arriveerde, is volstrekt ongeloofwaardig.

Verzoekster maakt aldus op vrijwillige wijze iedere controle van haar reisweg onmogelijk wat een

negatieve indicatie inhoudt voor de geloofwaardigheid van haar asielrelaas.

Hoewel dit een essentieel element is in iedere procedure kan verzoekster evenmin enig origineel begin

van bewijs neerleggen omtrent haar identiteit of nationaliteit en legt zij bovendien leugenachtige

verklaringen af over het bezit van een paspoort. Daar waar verzoekster ontkende ooit in het bezit te zijn

geweest van een paspoort en benadrukte nooit een visumaanvraag te hebben ingediend blijkt immers

uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier dat verzoekster op 27 maart 2008 een

visumaanvraag heeft ingediend bij de Belgische ambassade in New Delhi. Zij was op dat ogenblik in het

bezit van een paspoort, met nummer F9192611 dat afgeleverd werd op 11 augustus 2006 en geldig is

tot 10 augustus 2016 (administratief dossier, stuk 10/1). Ook beweerde verzoekster niemand in België te

kennen en hier geen familie noch schoonfamilie te hebben (gehoorverslag, 5) terwijl uit de

visumaanvraag blijkt dat het doel van haar reis naar België een familiebezoek was aan haar

schoonbroer, J. S.. Verzoeksters verklaring post factum dat ze haar visumaanvraag verzweeg op

aanraden van haar schoonbroer is geen verschoonbare reden. Hoe dan ook kan worden vastgesteld dat

verzoekster haar paspoort achterhoudt en zich beperkt tot het neerleggen van een fotokopie van haar

identiteitskaart opgesteld door de verkiezingscommissie. De Raad hecht echter geen bewijswaarde aan

kopieën omdat deze door knip- en plakwerk gemakkelijk te fabriceren zijn. (RvS, 24 maart 2005, nr.

142.624; RvS, 25 juni 2004, nr. 133.135).

Verzoekster legt ten slotte evenmin enig bewijs neer van haar asielrelaas en geeft voor het ontbreken

hiervan geen aannemelijke verklaring. Verzoekster legt bovendien vage en tegenstrijdige verklaringen af

omtrent de verdwijning van haar man en de bedreiging door de pachter. De bestreden beslissing stelde

dienaangaande: “Uw vage beweringen kunnen op geen enkele manier overtuigen. Uw man is gewoon

verdwenen en u tracht te suggereren dat de pachter met wie jullie ruzie hadden omdat hij niet betaalde,

daarachter zit. Dan weer stelt u dat uw man veel dronk en dat mensen gezegd hebben dat hij

meegenomen werd door iemand, u oppert dat dat gebeurde om te drinken, dat mensen dat daar doen

(Gehoorverslag CGVS, 4 mei 2011, pp. 7, 9-10). U bent naar uw zus vertrokken, zogenaamd om de

bedreiging van uw pachter te ontlopen. U beweert dat ze te weten kwamen dat u daar verbleef. Op de

vraag hoe ze dat te weten kwamen, geeft u eerst het vage antwoord dat het niet te ver was en dat ze

het zo te weten kwamen. Op de herhaling van de vraag stelt u dat ze naar u begonnen te bellen.

Vervolgens zegt u dat er ‘verkeerde’ oproepen op de telefoon kwamen, maar dat blijkt dan op uw GSM

geweest te zijn en niet op de vaste lijn. Wanneer u erop gewezen wordt dat ze daarmee toch nog niet

kunnen weten waar u bent aangezien u zich met een GSM overal kan bevinden, geeft u een

onverstaanbaar antwoord om dan uiteindelijk te stellen dat de mensen toch achter u komen als ze u iets

willen aandoen (Gehoorverslag CGVS, 4 mei 2011, p. 8). Hiermee heeft u geen aanvaardbare

verklaring gegeven voor uw bewering dat ze u zouden weten te vinden. U weet zelf niet waar die

pachter woont. Dit motief wordt door verzoekster niet weerlegd zodat dit onverminderd overeind blijft.

2.4. Waar verzoekster een schending van artikel 3 EVRM inroept kan het volgende worden opgemerkt.

Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, §1 van

voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een
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verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemmen de artikelen 2 en 3 van het EVRM

inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, a) en 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet. Aldus wordt

getoetst of in hoofde van verzoekster een reëel risico op ernstige schade bestaande uit doodstraf of

executie, dan wel foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is

(cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu ).

Verzoekster steunt haar vraag voor subsidiaire bescherming volledig op haar asielrelaas. Gelet op de

ongeloofwaardigheid van verzoeksters asielrelaas bestaan er geen zwaarwegende gronden om aan te

nemen dat verzoekster bij een terugkeer naar India een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4, §2, a en b van de vreemdelingenwet. Verder toont verzoekster niet aan en is er

geen gegeven voorhanden dat er op dit ogenblik in India een toestand heerst zoals omschreven in

artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet.

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 vluchtelingenverdrag 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.

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 zeven oktober 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


