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nr. 72 112 van 19 december 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 29 augustus 2011 heeft

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

28 juli 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 25 oktober 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 november 2011.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VANDEVOORDE, die verschijnt voor de verzoekende partij,

en van attaché G. HABETS, 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 17 mei 2011, verklaart er zich op 18

mei 2011 vluchteling.

1.2. Op 28 juli 2011 werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus genomen die per aangetekend schrijven op dezelfde dag naar

verzoeker werd gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde over de Indische nationaliteit te beschikken, hindoe te zijn en afkomstig te zijn uit het dorp

Barthakalan, district Nawanshar, Punjab, India. Vijf à zeven jaar terug werd u verliefd op Neelam

Kumari. Toen haar ouders vernamen dat jullie een relatie hadden, verboden ze een huwelijk omdat jullie

beiden van een andere kaste zijn. U bent van de Cheembay-kaste en zij is van de Tarkhan-kaste. Haar

familie dwong haar in dezelfde kaste te huwen, wat ze uiteindelijk deed. Na haar huwelijk bleef u een

relatie met haar onderhouden. Zowat dagelijks belden jullie met elkaar en jullie ontmoetten elkaar twee

à drie keer per maand, als ze ging winkelen. Haar man wist van jullie relatie en sloeg hij haar. U huurde

voor haar een woning in de stad Garhshankar in het district Hoshiarpur, Punjab. Ze verbleef er acht à

negen maanden en dan scheidde ze op 1/11/2007 van haar echtgenoot. Jullie trokken naar Delhi,

huwden met elkaar in een hindoetempel en vestigden zich in uw dorp Barthakalan. De eerste vier à vijf

maanden na jullie huwelijk kenden jullie geen problemen. Ongeveer zes maanden na jullie huwelijk werd

u op weg op uw scooter tegengehouden door vier à vijf personen die u sloegen. U wist niet wie ze

waren. U ging dit aangeven bij de politie. U weet niet of de politie u aangifte registreerde. Zes maanden

later werd u opnieuw aangevallen. Opnieuw was het niet duidelijk door wie. De politie luisterde niet naar

u en maakte geen “First Investigation Report” (FIR) op. U vermoedt dat de politie werd omgekocht door

de familie van uw echtgenote. U ging naar het Hooggerechtshof van Punjab en Haryana in Cahndigarh

om bescherming af te dwingen. In de zomer van 2009 werd u opnieuw geslagen. U ging opnieuw naar

de politie die opnieuw niet luisterde maar u tegen betaling een gewapende wachter aanbood. U kon dat

niet betalen. Ergens in 2010, u herinnert zich de dag en maand niet meer, gebeurde opnieuw hetzelfde.

Tussendoor kreeg u verscheidene dreigtelefoontjes van anonieme personen die stelden dat u de

aanvallen niet zou blijven overleven en dat u hun dochter had doen scheiden. Ergens in november of

?december 2010 adviseerde uw familie u naar het buitenland te gaan en ze zocht een smokkelaar. Op

15/05/2011 trok u naar Delhi. Dezelfde dag nog vloog u naar een u onbekende bestemming. Vervolgens

werd u met een camionette naar België gebracht waar u op 17/05/2011 aankwam. De volgende dag

vroeg u in België asiel aan. Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende documenten neer:

certificaat van een religieus huwelijk van de Arya Samaj tempel, een afgestempelde kopie van

rechtbankdocument van de Hooggerechtshof van Punjab en Haryana in Chandigarh in verband met

politiebescherming en een gecertificeerde kopie van het scheidingsdocument van uw echtgenote.

B. Motivering

Na het gehoor door het CGVS wordt vastgesteld dat u niet in aanmerking komt voor de hoedanigheid

van Vluchteling. Het is immers ongeloofwaardig dat u uw land ontvluchtte omdat u belaagd werd door

uw schoonfamilie en dit om verscheidene redenen. Uw verklaringen over de problemen die voort

zouden vloeien uit jullie huwelijk zijn noch eensluidend noch consistent met de documenten die u

neerlegde. Zo verklaarde u dat u op 29/11/2007 met haar huwde en dat u de eerste vier à zes

maanden van jullie huwelijk geen problemen kende. Zes maanden na uw huwelijk zou u een eerste

keer zijn aangevallen (CGVS pp. 2, 6-7). Nochtans zou u de eerste week van december 2007 naar het

Hooggerechtshof geweest zijn omdat de politie u geen bescherming bood (CGVS p. 6). De rechtbank

zou daar, volgens het rechtbankdocument, op 11/12/2007 uitspraak over hebben gedaan, dus nog

geen twee weken na jullie huwelijk. Tevens legde u onsamenhangende verklaringen af over welke

stappen u in India hebt gezet om te kijken wat u in uw land van herkomst aan uw problemen kon doen.

Enerzijds verklaarde u herhaaldelijk dat u enkel naar de politie ging om de zaak aan te geven. U

verklaarde dat u verder geen stappen zette in deze zaak en niet naar de hogere autoriteiten ging omdat

ze niet luisteren en dat u daarvoor een FIR nodig had. U verklaarde ook dat u niet de hulp inriep van

een advocaat (CGVS pp. 9-10). Anderzijds verklaarde u dat u naar het Hooggerechtshof ging in

Chandigarh om bescherming te zoeken en dat u daarvoor een advocaat onder de arm nam (CGVS pp.

6, 10) en legt daarvan een afgestempelde kopie van een rechtbankdocument neer. U had voor deze

ernstige tegenstrijdigheid ook geen aannemelijke verklaring. U uitleg dat u slechts één keer naar de

rechtbank ging is onafdoende, ze heft deze tegenstrijdigheid immers niet op. Dat u dan toch contact zou

hebben gehad met een advocaat is tevens ongeloofwaardig. U wist noch zijn naam noch zijn adres of

aan welke advocatenpraktijk hij was verbonden (CGVS p. 10). Voorts bleek u zo goed als niet op de

hoogte over wie uw schoonvader en uw echtgenotes ex-man zijn, nochtans twee van de mensen

waarvan u denkt dat ze verantwoordelijk zijn voor de aanvallen op u. Over uw schoonvader wist u niets

te vertellen behalve dat hij rijk is. U kent zijn positie niet en weet niet over zijn connecties. Over uw

echtgenotes ex-man wist u enkel te zeggen dat hij rijk is en handelt in ijskasten. U wist zelfs niet met wie

uw echtgenote voordien was gehuwd. U heeft zich over deze personen ook nooit verder geïnformeerd

(CGVS pp. 8-9, vragenlijst punt 5). Over de contacten die uw schoonvader met de politie zou

onderhouden, waardoor de politie u niet hielp, kon u ook niets meer vertellen. Ook hierover hebt u zich

nooit geïnformeerd (CGVS p. 9). Van een persoon die zijn land ontvlucht uit vrees voor een schending

van zijn fysieke integriteit, uit vrees voor zijn leven en omdat de politie hem geen bescherming kan
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bieden omwille van de goede connecties van één van zijn belagers met haar kan redelijkerwijs worden

verwacht dat hij meer weet over zijn belagers en hun connecties of er zich van zijn minst van probeert

op de hoogte te stellen. Deze onwetendheid en desinteresse draagt dan ook bij aan de

ongeloofwaardigheid van uw problemen die voort zouden vloeien uit uw huwelijk. Verder rijzen er

ernstige twijfels over uw huwelijk met de gescheiden Neelam Kumari. Zo verklaarde u bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ verklaring punt 15) dat u op 29/12/2008 met haar huwde. Voor het CGVS (p.

2) verklaarde u, na de ontvangst van een religieus huwelijkscertificaat van de tempel, dat jullie op

29/11/2007 huwden. Dat u uw huwelijksdatum en vooral het jaartal aanvankelijk niet correct kon

weergeven is gezien de omstandigheden waarin het huwelijk tot stand kwam en gezien jullie huwelijk

centraal staat in uw asielmotieven onaannemelijk. Tevens verklaarde u bij de DVZ (verklaring punt 16)

dat het kind dat u met uw beweerde echtgenote hebt op 27/07/2010 werd geboren, voor het CGVS (p.

3) verklaarde u dat uw kind op 29/07/2009 werd geboren. Ook verklaarde u voor het CGVS (p. 6) dat u

vijf à zeven jaar geleden verliefd werd op uw beweerde echtgenote, Neelam Kumari, dat haar ouders

niet akkoord gingen met een huwelijk en dat ze later onder dwang moest huwen met iemand van

haar kaste. In het rechtbankdocument van de scheiding van uw beweerde echtgenote staat echter dat

ze huwde op 17/11/2002, acht en een half jaar geleden en dus voor u verliefd werd op haar en voor

haar ouders jullie huwelijk destijds verboden. U wist evenmin wanneer uw echtgenote met haar ex-

man huwde. Nochtans bleef u na haar huwelijk een relatie met haar onderhouden waarbij jullie zowat

dagelijks telefonisch contact hadden en u haar 2 à 3 keer per maand ontmoette (CGVS pp. 6, 8, 11-12).

U legt ook geen enkel officieel overheidsdocument neer van jullie huwelijk. Het document van de Arya

Samaj tempel betreft louter de religieuze ceremonie van een huwelijk. Gezien bovenstaande

vaststellingen dient de Commisaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) vast te

stellen dat u er niet in bent geslaagd 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. Zoals boven al aangehaald zijn de documenten die

u neerlegt op een aantal essentiële punten niet in overeenstemming met uw verklaringen. Ook wordt

vastgesteld dat u geen enkel officieel identiteitsdocument neerlegt. U verklaarde nochtans thuis in India

over een “Voters Identity Card” te beschikken. U hebt echter nog geen stappen gezet om u dit document

in België te laten bezorgen (CGVS pp. 4-5). Uw verklaring hiervoor dat niemand u zei dat dit nodig was

is onafdoende. Identiteitsdocumenten zijn in iedere procedure immers belangrijk en van een asielzoeker

kan dan ook redelijkerwijs worden verwacht dat hij alles doet wat in zijn mogelijkheden ligt om deze

documenten neer te leggen. Gezien u geen enkel officieel identiteitsdocument neerlegt, kunt u tevens

niet aantonen dat het religieus huwelijkscertificaat en het rechtbankdocument van de Hooggerechtshof

in Chandigarh daadwerkelijk op uw persoon van toepassing zijn. Het scheidingsdocument betreft louter

de scheiding van de er in vermeldde personen. U legt ook geen enkel begin van bewijs neer aangaande

uw reisroute en –data.

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 eerste middel roept verzoeker een schending in van het zorgvuldigheidsbeginsel en de

motiveringsplicht als algemeen rechtsbeginsel en in het bijzonder als algemeen beginsel van behoorlijk

bestuur, zoals aan de commissaris-generaal opgelegd door de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Verzoeker herneemt vervolgens zijn asielrelaas

stellende dat hij een aantal feiten wenst toe te voegen aangezien hij tijdens het gehoorverslag voor het

Commissariaat-generaal niet de kans heeft gekregen dit te doen. Verzoeker betoogt dat de

discrepanties in zijn asielrelaas te wijten zijn aan zijn psychologische problemen waarmee dient

rekening te worden gehouden bij de beoordeling van de waarachtigheid van het asielrelaas. Verzoeker

stelt dat in het strafrechtelijk arrest van het Hooggerechtshof wel degelijk vermeld wordt dat “Neelam

Kumari wife of Rajiv Kumar” en dit minstens onrechtstreeks het bewijs van het huwelijk van verzoeker

aantoont. Verzoeker besluit dat rekening houdend met zijn psychologische problemen en de

voorgelegde documenten zijn relaas wel degelijk als geloofwaardig dient beschouwd te worden.

In een tweede middel voert verzoeker een schending aan van artikel 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet. Verzoeker stelt dat hij vreest vermoord te worden door zijn schoonfamilie omdat hij

gehuwd is met een persoon die tot een andere kaste behoort. Hij voldoet bijgevolg aan de criteria om

als vluchteling te worden erkend in de zin van de Conventie van Genève minstens aan de criteria om

beroep te kunnen doen op de subsidiaire bescherming.
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2.2. Waar verzoeker stelt dat hij tijdens het gehoor bij het Commissariaat-generaal niet de kans kreeg

om zijn volledige relaas te geven stelt de Raad vast dat uit de stukken van het administratief dossier

blijkt dat aan verzoeker tijdens het gehoor uitdrukkelijk de vraag werd gesteld of hij nog iets toe te

voegen had. Verzoeker werd bijgevolg uitdrukkelijk de mogelijkheid geboden om nog elementen toe te

voegen, mogelijkheid waarvan hij op dat ogenblik geen gebruik heeft gemaakt.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de Commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissing op een

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden

beslissing blijkt dat de Commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het

administratief dossier en dat verzoeker de kans kreeg om zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten

en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De Commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van

verzoeker op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle

relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.

2.3. De asielaanvraag van verzoeker werd door de commissaris-generaal afgewezen op volgende

gronden: (i) verzoekers verklaringen over de problemen die zouden voortvloeien uit zijn huwelijk zijn niet

eensluidend noch consistent met de documenten die hij neerlegde, (ii) verzoeker bleek niet op de

hoogte te zijn over wie zijn schoonvader en echtgenotes ex-man zijn hoewel zij verantwoordelijk zouden

zijn voor de aanvallen op verzoeker, (iii) verzoeker legt tegenstrijdige verklaringen af over zijn

huwelijksdatum en jaartal waarin het huwelijk plaatsvond en (iv) hoewel verzoeker verklaarde thuis in

India over een ‘Voters identity Card’ te beschikken legt hij geen enkel officieel identiteitsdocument neer.

Verzoeker betoogt dat de talrijke discrepanties en leemtes in zijn relaas te wijten zijn aan

psychologische problemen. De Raad stelt echter vast dat verzoeker tijdens de gehele asielprocedure

geen enkel medisch attest neerlegde waaruit een problematische psychologische toestand zou kunnen

worden afgeleid zodat dit geen aannemelijke verklaring is voor de tegenstrijdigheden en vage

verklaringen. Van verzoeker die verklaart zijn land te hebben verlaten omwille van bedreigingen

uitgaande van zijn schoonfamilie mag immers verwacht worden dat hij de personen hiervoor

verantwoordelijk kan duiden; dat hij voldoende informatie over hen kan geven zodat de voorgehouden

vrees voor vervolging correct kan worden ingeschat. Dat verzoeker bovendien tegenstrijdige

verklaringen aflegt over de huwelijksdatum en zelfs het jaar waarin zijn huwelijk plaatsvond

hypothekeert dan ook op ernstige wijze de geloofwaardigheid van zijn relaas. Het huwelijk dat verzoeker

zou hebben aangegaan vormt immers de kern van het asielrelaas aangezien dit de concrete aanleiding

van zijn problemen is. Hoe dan ook brengt verzoeker geen begin van bewijs bij omtrent zijn identiteit of

nationaliteit. Hij toont bijgevolg niet aan dat het religieus huwelijkscertificaat en het rechtbankdocument

van het Hooggerechtshof in Chandigarh daadwerkelijk op zijn persoon betrekking hebben.

2.4. 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 negentien december 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


