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nr. 99 618 van 22 maart 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 11 maart 2013 heeft

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

26 februari 2013.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 20 maart 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2013.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat B. VRIJENS en van attaché R. LARNO, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. X, die verklaart van Indische nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen in 2002 en heeft zich vluchteling verklaard op 12 februari 2013.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 18 februari

2013 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 21 februari 2013.

1.3. Op 26 februari 2013 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op 26 februari per drager ter kennis gebracht.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen zou u over de Indische nationaliteit beschikken en afkomstig zijn uit

Bharuch (Gujrat). U bent een Hindoe. U woonde met uw familie in Karjan (India). U zou met uw familie

(ouders en broer) problemen hebben gehad omdat u geen werk vond in India. U zou een vriend gehad

hebben (N.(…)) die met een meisje (K.(…)) uit liefde wilde huwen. De broer van de bruid zou gedacht

hebben dat u hen zou geholpen hebben om weg te lopen. Dit zou echter niet waar geweest zijn. In 2001

zou u ruzie gehad hebben met de broer van de bruid. Hij zou u geslagen hebben. U zou vervolgens

Karjan (Gujrat) verlaten hebben. Achtereenvolgens zou u in Barroda, Amand en Bharuch (allen Gujrat

district) hebben gewoond. U zou verder geen problemen hebben gehad. U zou India verlaten hebben in

september of oktober 2002. U zou met uw eigen paspoort hebben gereisd. Vanuit Bombay zou u een

vlucht hebben genomen naar Frankfurt (Duitsland). Vanuit Frankfurt zou een vlucht naar België hebben

genomen. U vroeg asiel aan in België op 12 februari 2013.

U legde geen documenten neer ter staving van uw asielaanvraag.

B. Motivering

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat nergens uit uw verklaringen blijkt dat de door u

aangehaalde problemen verband houden met één van de criteria zoals bepaald 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. Uit uw verklaringen blijkt immers dat de

door u aangehaalde problemen louter van persoonlijke en familiale aard zijn en 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.

In eerste instantie rijzen er grondige twijfels bij uw oprechtheid om asiel aan te vragen. U bevindt

zich immers sedert 2002 op Belgisch grondgebied, doch dient u pas op 12 februari 2013- ruim elf jaar

later– een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten en dit twee dagen voor een tweede poging

tot repatriëring naar India die voorzien was op 14 februari 2013. U had uw asielaanvraag onmiddellijk na

uw aankomst in België kunnen indienen maar u liet het na om dit te doen. Dit gegeven op zich valt niet

te rijmen met de door u beweerde vrees voor vervolging. Bovendien blijkt uit uw verklaringen en uit

uw administratieve dossier dat u eerst getracht heeft om op andere manieren een verblijfsrecht te

verwerven in België. Zo diende u onder meer verschillende regularisatieaanvragen in, alsook een

aanvraag tot het verkrijgen van het EU-burgerschap (zie administratief dossier). Deze aanvragen

werden u telkens geweigerd (onder meer wegens nationaliteitsfraude). Drie jaar geleden zou u een

adoptieprocedure hebben opgestart die nog steeds lopende zou zijn (zie gehoorverslag CGVS p.3 en

zie administratief dossier). De laattijdigheid van uw asielaanvraag doet dan ook zeer sterk afbreuk aan

uw geloofwaardigheid. Mocht er aan deze door u beweerde vrees in India geloof kunnen worden

gehecht, kan er toch van worden uitgegaan dat u zich bij aankomst in België onmiddellijk, of quasi

onmiddellijk, tot de bevoegde autoriteiten zou wenden om bescherming te vragen, te meer er uit uw

verklaringen blijkt dat u hier contact had met personen die op de hoogte waren van het bestaan van de

asielprocedure. Immers had u contact met de Indische gemeenschap in België en had u sinds 2004

bijstand van een advocaat (zie gehoorverslag CGVS p.5 en p.6). Dat u alleen bent en geen kennis had

over de asielprocedure is dan ook geen excuus (zie gehoorverslag CGVS p.13).

Verder zou u één keer geslagen zijn door de broer van de bruid van uw vriend in 2001 te Karjan

(zie gehoorverslag CGVS p.11). Er zou nooit een klacht ingediend zijn tegen u door de broer van de

bruid (zie gehoorverslag CGVS p.13). U zou Karjan verlaten hebben en op andere plaatsen in India

gaan wonen zijn (zie gehoorverslag CGVS p.11). U gaf aan dat u geen verdere problemen meer

kende gedurende uw verblijf te India (zie gehoorverslag CGVS p.11). Daarenboven kan nog aangestipt

worden dat u pas een jaar na deze ruzie India hebt verlaten, wat de ernst van de voorgehouden vrees

voor vervolging in ernstige mate relativeert.

Voorts dient te worden opgemerkt dat uw familiale problemen (omwille van uw bewering dat u geen

werk had) en de ruzie met de broer van de bruid het lokale niveau niet overstijgen. Er is bijgevolg geen

enkele reden waarom u zich niet elders in India zou kunnen vestigen. U leefde zelfs nog een jaar
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zonder problemen in andere gebieden in het district Gujrat (zie gehoorverslag CGVS p.3 en p.11). U

stelde dat u niet zou kunnen terugkeren naar India omdat u geen werk zou kunnen vinden (zie

gehoorverslag CGVS p.14). Echter bent u een jongeman die gestudeerd heeft in India en u spreekt

verschillende talen zoals het Hindi, Gujrati en het Engels (zie gehoorverslag CGVS p.3 en p.14). U zou

zich dan ook op zelfstandige wijze ergens anders in India kunnen vestigen.

U hebt niet aannemelijk gemaakt dat uw relaas en uw beweerde vrees gegrond zijn in

overeenstemming met het vluchtelingenverdrag. Dienvolgens kunt u zich evenmin steunen op deze

elementen teneinde aannemelijk te maken dat u in geval van een terugkeer naar uw land van herkomst

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

vreemdelingenwet. U brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in uw land van

herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4,

§2, c) van de vreemdelingenwet. Er zijn dan ook geen elementen in het dossier die de toekenning van

een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet

rechtvaardigen. Tot slot dient opgemerkt dat u geen identiteits-of reisdocument voorlegde, waardoor uw

identiteit en reisweg niet kunnen worden nagegaan.

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 enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 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 (vreemdelingenwet), de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de algemene rechtsbeginselen en de

beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de motiverings- en zorgvuldigheidsverplichting, voert

verzoeker aan dat door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen geenszins op

een afdoende manier werd onderzocht of hij om redenen omschreven in de vluchtelingenconventie bij

een terugkeer naar zijn land van herkomst beroep zal kunnen doen op een eerlijk proces en op de

bescherming van de Indische autoriteiten. Er werd immers geen rekening gehouden met de vaststelling

dat in India de mensenrechten tot op heden nog op grote schaal geschonden worden en dat de

bescherming door de nationale autoriteiten niet gegarandeerd is. Verzoeker vervolgt dat de Indische

politie en veiligheidsdiensten massaal misbruik maken van hun macht en zij er niet voor terugdeinzen te

moorden, te folteren, te verkrachten en arbitraire arrestaties te verrichten. Onder verwijzing naar een

rapport van US State Department, stelt verzoeker dat er daarnaast in India sprake is van corruptie,

geweld op grote schaal en religieuze onverdraagzaamheid. Verzoeker besluit dat de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zijn asielaanvraag geenszins op een ernstige manier

heeft onderzocht en dat geenszins een onderzoek werd gevoerd naar de actuele mensenrechtensituatie

in India, meer bepaald in Gujrat.

Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

2.2.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) uit zijn

verklaringen blijkt dat de door hem aangehaalde problemen louter van persoonlijke en familiale aard zijn

en geen uitstaans hebben met één van de criteria zoals bepaald in de vluchtelingenconventie, (ii) het

gegeven dat hij pas op 12 februari 2013 – ruim elf jaar na zijn aankomst België, nadat hij eerst getracht

heeft om op andere manieren een verblijfsrecht te verwerven in België en twee dagen voor een tweede

poging tot repatriëring naar India – een asielaanvraag indient bij de Belgische autoriteiten niet te rijmen

valt met de door hem beweerde vrees voor vervolging, (iii) hij slechts één keer zou geslagen zijn door

de broer van de bruid van zijn vriend in 2001 te Karjan, er nooit klacht tegen hem zou zijn ingediend

door de broer van de bruid, hij Karjan zou verlaten hebben en op andere plaatsen in India zou gaan

wonen zijn, hij aangaf dat hij geen verdere problemen meer kende gedurende zijn verblijf in India en hij

pas een jaar na deze ruzie India heeft verlaten wat de ernst van de voorgehouden vrees voor vervolging

in ernstige mate relativeert, (iv) zijn familiale problemen (omwille van zijn bewering dat hij geen werk

had) en de ruzie met de broer van de bruid het lokale niveau niet overstijgen en er geen enkele reden is

waarom hij zich niet elders in India zou kunnen vestigen, (v) hij zich evenmin op de door hem

aangehaalde elementen kan steunen teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van terugkeer naar

zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a)
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en b) van de vreemdelingenwet en hij geen elementen aanbrengt waaruit zou moeten blijken dat er in

zijn land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van

artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet en (vi) hij geen identiteits- of reisdocument voorlegt

waardoor zijn identiteit en reisweg niet kunnen worden nagegaan.

2.2.2. De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in

die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober

2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21

september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoeker maakt niet duidelijk op

welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn

aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Het middel kan in zoverre niet

worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen de schending van de materiële

motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 26 februari 2013 (CG nr. 1311266), op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.3. De Raad stelt vast dat de in de bestreden beslissing opgenomen motieven correct zijn, steun

vinden in het administratief dossier en de kern raken van verzoekers vluchtmotieven. Verzoeker

onderneemt in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging om deze motieven te ontkrachten of te

weerleggen. De Raad benadrukt te dezen dat het aan verzoeker toekomt om deze motieven aan de

hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar hij echter in

gebreke blijft. Immers, blote beweringen en niet onderbouwde aantijgingen dat geenszins op een

afdoende manier werd onderzocht of hij om redenen omschreven in de vluchtelingenconventie bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst beroep zal kunnen doen op een eerlijk proces en op de

bescherming van de Indische autoriteiten, dat geen rekening werd gehouden met de vaststelling dat in

India de mensenrechten tot op heden nog op grote schaal geschonden worden en dat de bescherming

door de nationale autoriteiten niet gegarandeerd is en dat zijn asielaanvraag niet op een ernstige manier

werd onderzocht, volstaan niet om de pertinente en draagkrachtige motieven te weerleggen of om aan

te tonen dat verzoekers asielaanvraag niet zorgvuldig werd onderzocht of dat de commissaris-generaal

een manifeste beoordelingsfout zou hebben begaan.

Ook de loutere verwijzing naar de bestaande situatie in zijn land van herkomst en naar algemene

mensenrechtenrapporten – in casu het Human Rights Report India en het International Religious

Freedom Report India van US Department of State, Bureau of Democracy van 2011 – zonder de in

deze rapporten gedane vaststellingen te betrekken op zijn individuele en persoonlijke situatie, volstaat

niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst daadwerkelijk wordt bedreigd en vervolgd

of dat er wat hem betreft een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging en dit reëel risico dienen immers

steeds in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke.

De motivering zoals opgenomen in de bestreden beslissing blijft bijgevolg gehandhaafd en wordt

beschouwd als zijnde hier hernomen.

2.4. Gelet op wat vooraf gaat, toont verzoeker evenmin aan dat hij het slachtoffer dreigt te worden van

een vervolging die zou resulteren in doodstraf of executie dan wel foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing die in zijn hoofde een reëel risico op het lijden van ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet uitmaakt. In het administratief

dossier zijn geen andere elementen voorhanden waaruit zou moeten blijken dat verzoeker in

aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.
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2.5. Artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke

situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst, in casu India, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een

burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter

door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de

vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging. Met de loutere verwijzing naar de bestaande situatie in

zijn land van herkomst en naar algemene mensenrechtenrapporten – in casu het Human Rights Report

India en het International Religious Freedom Report India van US Department of State, Bureau of

Democracy van 2011 – en het betoog dat in India de mensenrechten worden geschonden en de

bescherming door de nationale autoriteiten niet gegarandeerd is, de Indische politie en

veiligheidsdiensten massaal misbruik maken van hun macht en zij niet terugdeinzen om te moorden,

folteren, verkrachten en arbitraire arrestaties verrichten, en er sprake is van corruptie en religieuze

onverdraagzaamheid, toont verzoeker niet aan dat er in zijn land van herkomst een gewapend conflict

is.

2.6. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen terecht concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing

toegelichte vaststellingen dat verzoeker niet als vluchteling in de zin van artikel 1, A (2) van de

Conventie van Genève juncto artikel 48/3 van de vreemdelingenwet kan worden erkend en dat hij niet in

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.7. Waar verzoeker in fine vraagt om, in ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen,

wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, §1, 2° van de

vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat.

Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

Het enig middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.

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 tweeëntwintig maart tweeduizend en twaalf

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


