
RvV X - Pagina 1

nr. 195 273 van 21 november 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. GOVAERTS

Beekstraat 9

3800 SINT-TRUIDEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 10 november 2017

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

staatlozen van 26 oktober 2017.

Gelet op 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 november 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 november 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

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

advocaat P. GOVAERTS en van attaché X, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Op 3 juni 2017 werd de beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. Verzoeker werd overgebracht naar het gesloten

centrum voor illegalen te Vottem.

1.2. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen in 2013 België is binnengekomen, diende op 28 september

2017, een asielaanvraag in. Verzoekers vingerafdrukken werden op 28 februari 2014 afgenomen in

Denemarken in het kader van een asielaanvraag. Ook blijkt uit het vingerafdrukkenonderzoek dat

verzoeker reeds meerdere keren werd geverbaliseerd door de politie in België.
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1.3. Op 26 oktober 2017 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van

inoverwegingname van een asielaanvraag in hoofde van een onderdaan van een veilig land van

herkomst. Deze beslissing, die verzoeker op 26 oktober 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden

beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 28/09/2017

Overdracht CGVS: 11/10/2017

Dit dossier betreft een situatie waarvoor artikel 57/6/2, derde lid van de Vreemdelingenwet

voorschrijft dat binnen een korte termijn een beslissing moet genomen worden.

U werd op 19 oktober 2017 van 10.00 uur tot 11.50 uur gehoord door het CGVS in het gesloten centrum

van Vottem, bijgestaan door een tolk die het Punjabi machtig is. Uw advocaat Meester Dierckx Chantal

loco Meester Govaerts Pieter was daarbij aanwezig.

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit India. U verklaarde dat u in 2013 India had verlaten met

uw eigen paspoort en een visum voor Montenegro. U bent dan naar Denemarken gegaan waar u een

asielaanvraag indiende, maar geen resultaat afwachtte. U kwam uiteindelijk via Frankrijk in België

terecht. U werd hier in juni 2017 opgepakt en naar het gesloten centrum van Vottem gebracht. Er werd

voorzien in een repatriëring op 5 oktober 2017, maar u diende op 28 september 2017 een asielaanvraag

in. U zou India hebben verlaten omwille van uw politieke activiteiten voor de ‘Kamrad’ partij. Uzelf was

geen lid, maar uw vader en grootvader wel. Daardoor werd u geviseerd en werd u valselijk beschuldigd.

U werd ooit opgepakt en zat in de gevangenis. Na uw vrijlating in 2009 verbleef u nog tot 2013 in India,

tot u het land verliet richting Europa. Ter staving van uw asielaanvraag legde u scans neer van volgende

stukken: een FIR van 22/11/2009, een FIR van 07/02/2012, een klacht van 29/11/2009 en een klacht

van 07/02/2012.

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen, van de elementen in uw administratief dossier alsook van de concrete en

actuele situatie in uw land van herkomst dient besloten te worden dat uw asielaanvraag niet in

overweging kan worden genomen.

Artikel 57/6/1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) bevoegd is om de aanvraag tot erkenning van de

vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3, of tot het bekomen van de subsidiaire beschermingsstatus

in de zin van artikel 48/4, die ingediend wordt door een onderdaan van een veilig land van herkomst of

door een staatloze die voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, niet in overweging te nemen

wanneer uit zijn verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een gegronde vrees voor

vervolging bestaat in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er zwaarwegende gronden

zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald

in artikel 48/4.

Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de

toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke

omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is

van vervolging in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3, of dat er geen zwaarwegende

gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op het lijden van ernstige

schade, zoals bepaald in artikel 48/4. Bij KB van 01 juni 2012 werd India vastgesteld als veilig land van

herkomst.

Bovenstaande brengt met zich mee dat een asielaanvraag enkel in overweging wordt genomen indien

een onderdaan van een veilig land duidelijk aantoont dat er wat hem betreft een gegronde vrees voor

vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat. U heeft dit evenwel niet

gedaan.
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Vooreerst stelt het CGVS vast dat u zeer laattijdig asiel aanvraagt, hetgeen de geloofwaardigheid van

uw beweerde vrees voor vervolging reeds danig ondermijnt. U verblijft reeds meerdere jaren in België

en toch vroeg u hier geen asiel aan tot net voor uw geplande repatriëring naar India. Indien u werkelijk

nood had aan internationale bescherming, mag het CGVS verwachten dat u reeds eerder asiel zou

hebben aangevraagd bij de Belgische autoriteiten. Aangezien u in Denemarken voordien al eens asiel

aangevraagd had, wist u immers goed wat de procedures en de mogelijkheden waren. Aangezien u ook

reeds sinds 4 juni 2017 in het centrum van Vottem verbleef, is het tenslotte ook opmerkelijk dat u pas

eind september 2017 asiel aanvroeg zodat het er op lijkt dat u voornamelijk de geplande repatriëring

wilde doen afgelasten, in plaats van een oprecht te vragen om internationale bescherming.

Verder vroeg u asiel aan in Denemarken in 2009. Maar volgens uw eigen verklaring bleef u daar slechts

ongeveer een maand. U hebt daar blijkbaar niet gewacht op een resultaat in uw asielprocedure (zie

gehoorverslag CGVS 19/10/2017 p.3). Indien u werkelijk nood had aan internationale bescherming dan,

mag het CGVS verwachten dat u in Denemarken het einde van de procedure had afgewacht.

Voorts blijkt dat u in 2013 India had verlaten met uw eigen paspoort én dat u in België in 2017 een

paspoort verkreeg van de Indische autoriteiten. Aldus mag het CGVS er van uitgaan dat u geen

gegronde vrees hoeft te koesteren ten aanzien van de Indische autoriteiten. U roept een vrees in bij

terugkeer naar India gebaseerd op uw politieke activiteiten. Echter, op basis van uw verklaringen, kan

daar geen enkel geloof aan worden gehecht.

Immers blijkt dat uw beweerde politiek activisme niet geloofwaardig overkomt. U verklaarde dat uw

vader en grootvader lid waren en dat u actief was voor de ‘Kamrad’ partij. Echter, u kon geen enkel stuk

neerleggen waaruit uw betrokkenheid bij deze partij zou blijken (zie gehoorverslag CGVS 19/10/2017

p.4). Daarnaast had u blijkbaar ook amper kennis over deze partij. Zo kende u de Engelse naam niet

van deze partij, terwijl het volgens u een internationale partij is en wist u helemaal niets te vertellen over

de geschiedenis van deze partij (zie gehoorverslag CGVS 19/10/2017 p.4 en 7). Zo hebt u hier in

Europa ook nooit contact gehad met deze partij, hebt u geen email adres of telefoonnummer van deze

partij en kent u de website of facebookpagina niet van deze partij (zie gehoorverslag CGVS 19/10/2017

p.5). U weet niet wie nu de leider is voor die partij in India en weet niet wie er voor uw partij in het

parlement zit (zie gehoorverslag CGVS 19/10/2017 p.6 en 7). Zelfs gevraagd naar de ideologie en

gedachtengoed van uw partij, komt u niet verder dan het algemene ‘goed werk’ leveren voor de

arme mensen en criminaliteit tegen gaan. U nochtans meermaals gevraagd naar toelichting en een plan

van uw partij, kan u daar niets meer concreet op antwoorden. Dat u dus betrokken zou zijn geweest bij

de ‘Kamrad’ partij, is op zich al niet geloofwaardig. Dat u dan omwille van die beweerde betrokkenheid

problemen zou kennen in India, is al helemaal niet aannemelijk.

U legde ter staving scans neer van enkele gerechtelijke stukken. Echter, ten eerste betreffen dit enkel

scans. De bewijswaarde van deze scans is echter, gezien het mogelijke knip- en plakwerk, zeer beperkt.

Ten tweede zijn uw verklaringen dermate ongeloofwaardig dat er aan deze stukken ook geen geloof

meer kan worden gehecht. Immers kunnen documenten een ondersteunende waarde hebben bij

aannemelijke verklaringen, maar kunnen documenten geenszins onaannemelijke verklaringen

rechtzetten. Ten derde zijn sommige documenten een combinatie van Engels en Punjabi, hetgeen

weinig authentiek overkomt. Ten vierde dateren deze stukken al van 2009 en 2012 en had u op basis

van deze stukken dus al veel eerder asiel kunnen aanvragen, hetgeen u nagelaten hebt. Ten slotte is

het opvallend dat u slechts vier stukken kan voorleggen, waarvan in slechts één stuk uw naam

voorkomt. Immers kan u niets voorleggen van uw zogenaamde gevangenisstraf, uw verblijf in

de gevangenis, uw veroordeling en uw vrijlating op borg (zie gehoorverslag CGVS 19/10/2017 p.8 en

10).

U hebt aldus 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 dus geen elementen in het dossier die de toekenning van een

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet verrechtvaardigen.

C. Conclusie
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Steunend op artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet beslis ik uw asielaanvraag niet in overweging te

nemen.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert een enig middel een schending aan van “de zorgvuldigheidsplicht iuncto art. 1

van het Verdrag van Genève”.

Hij herhaalt dat hij in India politiek actief was totdat hij door leden van een tegenpartij valselijk werd

beschuldigd van een overval op een tankstation. Hij vreest bij een terugkeer naar India vervolgd,

veroordeeld en opgesloten te worden, alsook persoonlijke wraakacties van de leden van de tegenpartij

die hem eerder valselijk hebben beschuldigd. Hij verklaart zijn late asielaanvraag, doordat hij bang was

om te worden teruggestuurd.

Hij werd in 2009 opgepakt op basis van valse beschuldigingen en enkele maanden opgesloten. De

volgende jaren verscheen hij regelmatig terug voor de rechtbank en in 2013 werd hij vrijgelaten op borg.

Hij legt in dit verband de beslissing van de rechtbank van 2013 voor en de valse verklaringen van de

leden van de tegenpartij. Deze stukken konden niet eerder worden bijgebracht vermits de bestreden

beslissing amper zeven dagen na het CGVS-interview werd genomen.

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep legt verzoeker volgende documenten voor:

“2. Beslissing rechtbank e.a.

3. Verklaringen tegenpartij e.a.

4. Identiteitsdocumenten”.

2.1.3. In de nota met opmerkingen licht de commissaris-generaal toe dat geen gegrond middel werd

aangevoerd. Hij voegt ook een document “Judiciary system in India” van 15 januari 2011 van

legalservicesindia.com.

2.2. Artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet belet verzoeker niet om aan te tonen dat er, wat hem

betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat in vluchtelingenrechtelijke zin, zoals bepaald in

artikel 48/3, of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op het

lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4. Verzoeker is evenwel afkomstig uit een veilig

land in de zin van artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet, zijnde India, en bijgevolg geldt een

vermoeden dat er in hoofde van de asielzoeker in dat geval geen vrees voor vervolging of een reëel

risico op ernstige schade aanwezig is. Het is aan verzoeker om duidelijke en substantiële redenen aan

te tonen dat ondanks zijn afkomst van een veilig land, India, in specifieke omstandigheden waarop hij

zich kan beroepen niet als veilig kan worden beschouwd en dit dus in afwijking van de algemene situatie

aldaar. Deze bewijslast rust op verzoeker. De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat gemotiveerd is

en geeft aan waarom de asielaanvraag van verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria van de

artikelen 48/3 en 48/4 in het kader van artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk en

ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

2.3. Verzoeker volhardt in het verzoekschrift in het asielrelaas, zonder dat hij enige poging onderneemt

om de motieven van de bestreden beslissing in een ander daglicht te stellen. Deze motieven zijn correct

en pertinent en vinden steun in het administratief dossier, zodat deze worden overgenomen:

“Vooreerst stelt het CGVS vast dat u zeer laattijdig asiel aanvraagt, hetgeen de geloofwaardigheid van

uw beweerde vrees voor vervolging reeds danig ondermijnt. U verblijft reeds meerdere jaren in België

en toch vroeg u hier geen asiel aan tot net voor uw geplande repatriëring naar India. Indien u werkelijk

nood had aan internationale bescherming, mag het CGVS verwachten dat u reeds eerder asiel zou

hebben aangevraagd bij de Belgische autoriteiten. Aangezien u in Denemarken voordien al eens asiel

aangevraagd had, wist u immers goed wat de procedures en de mogelijkheden waren. Aangezien u ook

reeds sinds 4 juni 2017 in het centrum van Vottem verbleef, is het tenslotte ook opmerkelijk dat u pas

eind september 2017 asiel aanvroeg zodat het er op lijkt dat u voornamelijk de geplande repatriëring

wilde doen afgelasten, in plaats van een oprecht te vragen om internationale bescherming.

Verder vroeg u asiel aan in Denemarken in 2009. Maar volgens uw eigen verklaring bleef u daar slechts

ongeveer een maand.
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U hebt daar blijkbaar niet gewacht op een resultaat in uw asielprocedure (zie gehoorverslag

CGVS 19/10/2017 p.3). Indien u werkelijk nood had aan internationale bescherming dan, mag het

CGVS verwachten dat u in Denemarken het einde van de procedure had afgewacht.

Voorts blijkt dat u in 2013 India had verlaten met uw eigen paspoort én dat u in België in 2017 een

paspoort verkreeg van de Indische autoriteiten. Aldus mag het CGVS er van uitgaan dat u geen

gegronde vrees hoeft te koesteren ten aanzien van de Indische autoriteiten. U roept een vrees in bij

terugkeer naar India gebaseerd op uw politieke activiteiten. Echter, op basis van uw verklaringen, kan

daar geen enkel geloof aan worden gehecht.

Immers blijkt dat uw beweerde politiek activisme niet geloofwaardig overkomt. U verklaarde dat uw

vader en grootvader lid waren en dat u actief was voor de ‘Kamrad’ partij. Echter, u kon geen enkel stuk

neerleggen waaruit uw betrokkenheid bij deze partij zou blijken (zie gehoorverslag CGVS 19/10/2017

p.4). Daarnaast had u blijkbaar ook amper kennis over deze partij. Zo kende u de Engelse naam niet

van deze partij, terwijl het volgens u een internationale partij is en wist u helemaal niets te vertellen over

de geschiedenis van deze partij (zie gehoorverslag CGVS 19/10/2017 p.4 en 7). Zo hebt u hier in

Europa ook nooit contact gehad met deze partij, hebt u geen email adres of telefoonnummer van deze

partij en kent u de website of facebookpagina niet van deze partij (zie gehoorverslag CGVS 19/10/2017

p.5). U weet niet wie nu de leider is voor die partij in India en weet niet wie er voor uw partij in het

parlement zit (zie gehoorverslag CGVS 19/10/2017 p.6 en 7). Zelfs gevraagd naar de ideologie en

gedachtengoed van uw partij, komt u niet verder dan het algemene ‘goed werk’ leveren voor de

arme mensen en criminaliteit tegen gaan. U nochtans meermaals gevraagd naar toelichting en een plan

van uw partij, kan u daar niets meer concreet op antwoorden. Dat u dus betrokken zou zijn geweest bij

de ‘Kamrad’ partij, is op zich al niet geloofwaardig. Dat u dan omwille van die beweerde betrokkenheid

problemen zou kennen in India, is al helemaal niet aannemelijk.

U legde ter staving scans neer van enkele gerechtelijke stukken. Echter, ten eerste betreffen dit enkel

scans. De bewijswaarde van deze scans is echter, gezien het mogelijke knip- en plakwerk, zeer beperkt.

Ten tweede zijn uw verklaringen dermate ongeloofwaardig dat er aan deze stukken ook geen geloof

meer kan worden gehecht. Immers kunnen documenten een ondersteunende waarde hebben bij

aannemelijke verklaringen, maar kunnen documenten geenszins onaannemelijke verklaringen

rechtzetten. Ten derde zijn sommige documenten een combinatie van Engels en Punjabi, hetgeen

weinig authentiek overkomt. Ten vierde dateren deze stukken al van 2009 en 2012 en had u op basis

van deze stukken dus al veel eerder asiel kunnen aanvragen, hetgeen u nagelaten hebt. Ten slotte is

het opvallend dat u slechts vier stukken kan voorleggen, waarvan in slechts één stuk uw naam

voorkomt. Immers kan u niets voorleggen van uw zogenaamde gevangenisstraf, uw verblijf in

de gevangenis, uw veroordeling en uw vrijlating op borg (zie gehoorverslag CGVS 19/10/2017 p.8 en

10).”

Waar verzoeker thans nog de beslissing van de rechtbank van 2013 (verzoekschrift, stuk 2) voorlegt,

merkt de Raad op dat het document weliswaar verzoekers naam vermeldt als beklaagde, maar dat hij

verder in het document niet meer wordt teruggevonden. Het document kan dan ook enkel ontkrachten

dat verzoeker het voorwerp heeft uitgemaakt van enige beslissing van een rechtbank. De valse

verklaringen die verzoeker bijbrengt (verzoekschrift, stuk 3) bevatten evenmin een duidelijke aanwijzing

van een nood aan internationale bescherming. Aan de gerechtelijke procedure kan immers geen enkel

geloof worden gehecht. De commissaris-generaal kan overigens worden bijgetreden dat verzoeker

verklaarde dat hij de laatste keer voor de rechtbank is verschenen in de zomer van 2012, terwijl uit het

document blijkt dat dit werd opgemaakt op 5 september 2013 in aanwezigheid van de beklaagden.

Wat de neergelegde identiteitsdocumenten betreft (verzoekschrift, stuk 4), licht verzoeker niet toe hoe

deze de motivering van de bestreden beslissing kunnen weerleggen. Verzoekers identiteit en herkomst

staan immers niet ter discussie.

De commissaris-generaal wordt tot slot ook bijgetreden dat in de bundel documenten die verzoeker bij

zijn verzoekschrift voegt ook drie ‘Translated documents’ kunnen teruggevonden worden van de

Communist Party of India, opgemaakt in hoofde van de vader en de grootvader van verzoeker, alsook in

hoofde van de moeder van verzoeker. Verzoeker bespreekt deze documenten niet in zijn verzoekschrift,

noch maakt hij er melding van. Verzoeker verklaarde evenwel dat hij en zijn vader en grootvader actief

waren voor de ‘Kamrad’-partij (CGVS-interview, stuk 4, p. 4). Verzoeker maakte nergens melding van de

Communist Party, zelfs niet bij verdere navraag hierover.
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Tijdens het CGVS-interview werd aan verzoeker meermaals gevraagd naar toelichting en een plan van

de partij waarvan verzoeker beweerde lid te zijn. Hij verklaarde initieel immers dat hij de laatste vijf jaar

voor zijn vertrek zeer actief was voor de partij (CGVS-vragenlijst, stuk 9, p. 1-2). Hij kon daar tijdens het

CGVS-interview niets meer concreet op antwoorden. Geconfronteerd met het feit dat de ‘Kamrad’-partij

onbekend was, vertelde verzoeker ook niets over de Communist Party waardoor de

ongeloofwaardigheid van het voorgehouden lidmaatschap dan ook gehandhaafd blijft.

Uit de verklaringen en de door verzoeker bijgebrachte documenten blijkt niet duidelijk dat, wat hem

betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de zin van het vluchtelingenverdrag, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te

nemen dat hij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van

dezelfde wet. De commissaris-generaal kon dan ook correct steunen op artikel 57/6/1 van de

Vreemdelingenwet om de asielaanvraag niet in overweging te nemen.

2.4. In tegenstelling tot hetgeen verzoeker vraagt kan de Raad de bestreden beslissing houdende

weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag in hoofde van een onderdaan van een veilig

land van herkomst slechts vernietigen om specifieke redenen voorzien in artikel 39/2, § 1, 2° en 3° van

de Vreemdelingenwet, redenen die niet worden aangetoond, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek

tot vernietiging wordt niet ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op éénentwintig november tweeduizend

zeventien door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


