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nr. 205 798 van 22 juni 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROELS

Capucienenlaan 63

9300 AALST

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 2018 heeft

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

11 juni 2018.

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 21 juni 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 juni 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de

verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, Mukthyar SINGH, bent een Indiase staatsburger afkomstig uit het dorp Teek gelegen in het district

Kethal van de provincie Haryana. U bent sikh van geloofsovertuiging. U bent gehuwd en heeft twee

minderjarige kinderen die bij uw echtgenote in India verblijven.

U had een conflict over een stuk grond met een machtige persoon uit uw regio, genaamd Sultan Singh.

Hij is een MLA (Member of Legislative Assembly) van uw regio en een minister, verklaart u. Een van zijn

mannen heeft u vijf à zes keer opgebeld om een deel van uw gronden aan hen af te staan.
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U hebt dit eerst geweigerd. Daarna kwamen ze naar uw grond waar ze u bijna fysiek gingen aanvallen.

Door tussenkomst van dorpelingen werd dit voorkomen. Na enkele maanden kwamen zijn mannen ook

een keer naar uw huis. U kon toen ontsnappen uit het achterraam. Daarna hebt u twee 'acres' van uw

land verkocht aan Sultan Singh, hetgeen gevolgd werd door twee jaar zonder problemen. De rest van

uw land hield u en bewerkte u nog. Twee jaar later wilde u naar uw grond gaan kijken. U werd daar

geslagen door de mensen van Sultan Singh. Hierna moest u enkele dagen in het ziekenhuis verzorgd

worden aan uw wonden. U hebt tevens de politie verwittigd maar ze zouden geen actie hebben

ondernomen omwille van de belangrijke positie van Sultan Singh. Daarna hebt u ook de rest van uw

grond verhuurd aan een buur. Sindsdien krijgt u daar huurinkomsten van.

Uw broer regelde via een vriend van hem een Belgisch toeristenvisum voor u waarmee u naar Europa

kwam in juli 2016. Omdat u een dorpeling kende die in Frankrijk woonde, ging u meteen bij hem

inwonen. Circa twee jaar woonde u illegaal in Frankrijk waar u als schilder werkte in het zwart. Op 15

maart 2018 nam u een verkeerde trein waardoor u per ongeluk in België belandde. U werd door de

politie gecontroleerd en omdat u geen legale verblijfsdocumenten kon aantonen, werd u overgebracht

naar het gesloten centrum voor illegalen te Merksplas. Vervolgens werd een eerste repatriëring voorzien

op 18 april 2018. U hebt echter verzet getoond waardoor deze geannuleerd moest worden. Een tweede

repatriëring werd gepland op 12 mei 2018. U diende op 11 mei 2018, één dag voor uw tweede geplande

repatriëring, uw eerste verzoek om internationale bescherming in. Twee à drie maanden voor uw

verzoek om internationale bescherming zouden uw vijanden u thuis nog zijn komen zoeken, maar weer

vertrokken zijn zonder meer toen ze merkten dat uw huis afgesloten was.

Ter staving van uw verzoek legde u de volgende documenten in kopie vorm neer: uw Indiase

identiteitskaart 5Aadhar) en die van uw echtgenote, van uw dochter en uw zoon, uw belastingkaart

(PAN-kaart), een verklaring van de dorpsraad omtrent uw problemen in India, de verklaring (affidavit)

van uw broer omtrent dezelfde problemen, uw Franse bankkaart, uw Franse medische kaart en uw

Franse vervoerskaart.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen. U verklaarde last te hebben van chronische hemorroïden, nekpijn,

rugpijn en soms vertigo. U zou ook soms bloed hebben in opgehoest slijm. U hebt hier echter geen

medische attesten van neergelegd. Bovendien verklaarde u dat u in het gesloten centrum ook uw

medicatie krijgt en u stelt zich tevreden over de behandeling die u krijgt (CGVS Notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 3-4).

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Bij KB van 17 december 2017 werd India vastgesteld als veilig land van herkomst. Het feit dat u

afkomstig bent uit een veilig land van herkomst, rechtvaardigde dat er een versnelde procedure werd

toegepast bij de behandeling van uw verzoek.

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Vooreerst dient te worden gewezen op de laattijdigheid van uw verzoek om internationale bescherming.

U bent immers sinds juli 2016 in Europa (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5). U hebt

echter pas op 11 mei 2018 uw eerste verzoek ingediend en dit pas nadat uw tweede repatriëring naar

India gepland werd. Ook nadat u door de Belgische politie aangehouden werd op 15 maart 2018 hebt u

nog steeds uw tijd genomen en niet meteen gebruik gemaakt van uw recht op het aanvragen van

internationale bescherming (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 3). U verklaarde dat u zich

niet bewust was van de mogelijkheid om asiel aan te vragen (CGVS Notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 10). Uw excuus is echter niet overtuigend. Uit uw verklaringen zijn er een aantal indicaties

naar voren gekomen die erop wijzen dat u wel kennis had van de mogelijkheid om een verzoek in te

dienen voor internationale bescherming. Ten eerste beschikt u over een netwerk in Europa.
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U woonde bij één van uw dorpsgenoten in Frankrijk, die sinds zeven à acht jaar wel een verblijfstatuut

hebben afgegeven door Spanje. U woonde vier à vijf maand bij één dorpsgenoot en verhuisde nadien

naar een andere kamer (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5). Verder had u nog andere

kennissen in Europa. U vond immers werk als schilder via uw netwerk van vrienden. Ze lieten het u

weten als ze een arbeider nodig hadden. Zo trok u ook naar andere regio’s in Frankrijk om daar als

schilder te werken (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5). Dat u ondanks uw netwerk in

Europa nog nooit gehoord heeft van een asielsysteem kan aldus niet overtuigen. Ten tweede bleek u

wel geïnformeerd te zijn over een aantal rechten die u had als iemand zonder verblijfsrecht. Uw

werkgever betaalde u met een cheque. Deze kon u enkel via de bank krijgen dus liet u een bankkaart

opmaken in Frankrijk (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 3). Bovendien hebt u ook een

vervoerskaart op uw naam. Daarnaast hebt u ook een medische kaart geregeld zodat u toch de nodige

medische zorgen kon krijgen in Frankrijk. U stelde dat u hiervoor bewijzen moest verzamelen van uw

verblijf van de laatste zes maand in Frankrijk. U kreeg hiervoor hulp van een Indiase man. Na zes

maand kreeg u uw kaart van het ziekenhuis waarmee u toegang kreeg tot gezondheidszorg in Frankrijk

(CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6). U hebt een kopie van deze bankkaart,

vervoerskaart en medische kaart neergelegd. Vermits u wel in staat blijkt te zijn om dergelijke complexe

administratieve procedures in orde te brengen ondanks uw illegaal statuut in het land en u hiervoor de

nodige ondersteuning kreeg van uw netwerk, kan er aangenomen worden dat u ook wel op de hoogte

zou zijn van het bestaan van de mogelijkheid om bescherming te zoeken, of dat u de contacten had

deze mogelijkheid na te gaan. Van iemand die beweert omwille van een gegronde vrees voor vervolging

zijn thuisland te hebben verlaten, kan en mag verwacht worden dat deze zich na aankomst in een veilig

land zo snel mogelijk tot de autoriteiten aldaar zou wenden om bescherming aan te vragen. De

vaststelling dat u circa twee jaren mee wachtte breekt de geloofwaardigheid van uw ingeroepen vrees

volledig af. Het vermoeden bestaat dan ook dat u een verzoek om internationale bescherming indiende

louter om een repatriëring af te wenden.

Voorts kan het CGVS geen geloof hechten aan uw verklaarde problemen in India. Omwille van uw

grondbezit zou u problemen gekend hebben met de vertegenwoordiger uit uw regio. Eerst en vooral

dient te worden opgemerkt dat niets uit uw verklaringen wijst dat dit conflict nog gaande zou zijn. U hebt

immers twee ‘acres’ land al verkocht aan Sultan Singh, de politieke vertegenwoordiger. In tegenstelling

tot uw eerdere verklaring dat hij een deel van uw land in beslag zou hebben genomen, verklaarde voor

het CGVS dat u uw land aan hem verkocht en dus daarvoor ook betaald werd (CGVS Notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 11, zie ook Vragenlijst, vraag 5). Daarnaast hebt u de rest van uw land

verhuurd aan een buurman die u de huurprijs jaarlijks stipt betaalt. Deze buurman zou zelf een dorpeling

zijn van Sultan Singh. Hij zou goede relaties met hem hebben, waardoor hij zelf ook geen problemen

ervaart (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9). Aldus kan niets uit uw verklaringen

wijzen dat u bij terugkeer naar uw dorp Sultan Singh nog dient te vrezen.

De vraag kan dan ook gesteld worden waarom u dan ondanks het feit dat het conflict opgelost lijkt, toch

nog uw land verliet. Hiernaar gevraagd, voegde u plots een nieuw feit toe aan uw verklaringen. Zo

verklaarde u plots dat u de laatste maanden voor uw vertrek uit India deels bij uw zus en deels bij uw

schoonfamilie woonde om op deze manier het gevaar te ontlopen. Sultan Singh zou immers posters en

flyers met uw foto erop verspreid hebben in de regio met een tekst erbij “wanted”. Hij zou dus geld

beloofd hebben aan de persoon die u zou vinden. Omdat u herkend kon kunnen worden in de regio,

vluchtte u uit het land. Aan uw verklaring kan geen geloof worden gehecht. U hebt immers eerder geen

melding gemaakt van dit feit dat nu de directe aanleiding blijkt te zijn van uw vertrek uit uw land.

Gevraagd waarom u dat niet eerder verklaarde voor DVZ, antwoordde u dat u er niet naar werd

gevraagd (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 10). Uw antwoord is niet afdoende. U

werd immers gevraagd om een overzicht te geven van alle feiten die geleid hebben tot uw vlucht uit uw

land. Ook bij aanvang van uw onderhoud voor het CGVS werd u gevraagd hoe uw eerste gesprek is

verlopen. U verklaarde toen dat het oké was. Nogmaals gevraagd of u daar de belangrijkste punten van

uw asielrelaas hebt kunnen vertellen, antwoordde u bevestigend (CGVS Notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 2). Dat u dan een dergelijk essentieel feit pas op het einde van uw onderhoud voor het

CGVS plots toevoegt zet de geloofwaardigheid ervan bijgevolg danig op de helling.

Bovendien verklaarde u voor het CGVS dat u uw paspoort liet maken omdat u naar het buitenland wilde

gaan om beter werk te vinden. “Mijn doel was om ergens te werken, om werk te vinden”, zei u (CGVS

Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6). Uw paspoort werd afgegeven op 9 mei 2016, dus net voor

u uw land verliet, in de periode toen u volgens uw nieuwe verklaringen moest schuilen bij uw

schoonfamilie en bij uw zus omdat er overal uw posters verspreid waren waarop u als gezocht vermeld

stond (Landeninformatie nr. 1).
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Dat u in die periode wel naar de Indiase autoriteiten ging om een paspoort aan te vragen met als doel

om in het buitenland werk te vinden, spreekt uw verklaring tegen. Het is dan ook duidelijk dat u andere

doelen had om naar Europa te komen dan bescherming zoeken, hetgeen bevestigd wordt door de

laattijdigheid van uw verzoek en de ongeloofwaardigheid van uw problemen.

Bijkomend dient te worden toegevoegd dat u de bovenstaande incidenten geenszins in tijd kon situeren,

wat nogmaals een negatieve impact heeft op de geloofwaardigheid ervan. U verklaarde louter dat uw

problemen in 2014 zijn begonnen. De mannen van Sultan Singh hebben u meermaals fysiek

aangevallen. Een eerste poging daartoe was op uw grond waarbij de dorpelingen zijn tussengekomen.

Een tweede poging was bij u thuis toen u erin slaagde via het achterraam te ontsnappen. Een derde

aanval leidde tot uw opname in het ziekenhuis. Gevraagd om aan te geven in welke maanden in 2014

en 2015 u aangevallen werd, kon u geen indicatie geven. U verklaarde dat u een ongeletterd persoon

bent die zoiets niet kan noteren (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9). Uit het geheel van

uw verklaringen blijkt echter dat u wel goed bent in zaken in de tijd te situeren. Zo kon u aangeven dat u

uw grond in de zesde maand van 2016 heeft verhuurd. U wist ook dat u op 15 maart aangehouden werd

in België (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9-10). U wist ook nog dat u in juli 2016

Europa binnenkwam (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5). U verklaarde ook dat u vier-

vijf maand voor uw vertrek bij uw schoonfamilie woonde (CGVS Notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 10). U kon ook aangeven dat uw vriend in Frankrijk anderhalve maand geleden terug

naar India is gegaan (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6). Dat u dan in tegenstelling tot

al de bovenstaande data geen concretere tijdsindicatie kan geven van wanneer u aangevallen werd

door uw vijanden, relativeert verder de geloofwaardigheid van deze problemen. Hierbij kan nog worden

opgemerkt dat u van deze aanvallen en het feit dat u gewond was geraakt ook geen enkel begin van

bewijs hebt aangebracht. Gelet op wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan uw asielrelaas,

zodat u noch de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in artikel

48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend.

De door u neergelegde documenten kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen. De

documenten hebben pas waarde indien ze gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen, wat hier niet

het geval is. De kopie van de verklaring van uw dorpsraad evenals de kopie van de verklaring van uw

broer werden beiden op uw vraag opgesteld op 1 juni 2018, nadat u uw verzoek om internationale

bescherming hebt ingediend. Aan dergelijke documenten met een gesolliciteerd karakter kan geen

geloof worden gehecht. Bovendien beschikken de Indiase documenten over een relatieve bewijswaarde,

aangezien het zeer gemakkelijk is om op niet-reguliere wijze Indiase documenten te verkrijgen

(landeninformatie nr. 2). De kopieën van uw identiteitskaart en die van uw echtgenote, dochter en van

uw zoon kunnen niets anders dan uw nationaliteit en die van uw gezinsleden bewijzen, hetgeen niet

betwist wordt. De kopie van uw belastingkaart uit India toont aan dat u in India woonde en

belastingen betaalde, hetgeen evenmin ter discussie staat. De kopieën van uw bankkaart, medische

kaart en vervoerskaart uit Frankrijk hebben betrekking op uw verblijf in Europa, dus niet op uw

problemen in uw land van herkomst. In die zin voegen ze niets toe aan uw asielrelaas.

Uit hetgeen voorafgaat wordt u de internationale bescherming geweigerd. U heeft met name geen

substantiële redenen opgegeven om uw land van herkomst in uw specifieke omstandigheden niet te

beschouwen als een veilig land van herkomst ten aanzien van de vraag of u voor erkenning als persoon

die internationale bescherming geniet in aanmerking komt. Het feit dat u afkomstig bent uit een veilig

land van herkomst staat vast. Rekening houdende met de procedurele waarborgen die gepaard gaan

met de aanwijzing van een land als veilig land van herkomst en de evaluatie die voorafgaat aan deze

aanwijzing, beschouw ik uw verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond, in

toepassing van artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet.

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.

Bovendien beschouw ik uw verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond in

toepassing van artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep
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2.1. In wat zich voordoet als een enig middel geeft verzoeker een inhoudelijke kritiek op de motieven

van de bestreden beslissing.

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming

van de verzoekende partij in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen de verzoekende partij al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet. Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij

daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle aangevoerde argumenten.

2.3. In navolging van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan de Raad

evenmin geloof hechten aan verzoekers asielrelaas. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen stelde dan ook terecht het volgende vast: “(…)Bij KB van 17 december 2017 werd

India vastgesteld als veilig land van herkomst. Het feit dat u afkomstig bent uit een veilig land van

herkomst, rechtvaardigde dat er een versnelde procedure werd toegepast bij de behandeling van uw

verzoek.

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Vooreerst dient te worden gewezen op de laattijdigheid van uw verzoek om internationale bescherming.

U bent immers sinds juli 2016 in Europa (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5). U hebt

echter pas op 11 mei 2018 uw eerste verzoek ingediend en dit pas nadat uw tweede repatriëring naar

India gepland werd. Ook nadat u door de Belgische politie aangehouden werd op 15 maart 2018 hebt u

nog steeds uw tijd genomen en niet meteen gebruik gemaakt van uw recht op het aanvragen van

internationale bescherming (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 3). U verklaarde dat u zich

niet bewust was van de mogelijkheid om asiel aan te vragen (CGVS Notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 10). Uw excuus is echter niet overtuigend. Uit uw verklaringen zijn er een aantal indicaties

naar voren gekomen die erop wijzen dat u wel kennis had van de mogelijkheid om een verzoek in te

dienen voor internationale bescherming. Ten eerste beschikt u over een netwerk in Europa. U

woonde bij één van uw dorpsgenoten in Frankrijk, die sinds zeven à acht jaar wel een verblijfstatuut

hebben afgegeven door Spanje. U woonde vier à vijf maand bij één dorpsgenoot en verhuisde nadien

naar een andere kamer (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5). Verder had u nog andere

kennissen in Europa. U vond immers werk als schilder via uw netwerk van vrienden. Ze lieten het u

weten als ze een arbeider nodig hadden. Zo trok u ook naar andere regio’s in Frankrijk om daar als

schilder te werken (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5). Dat u ondanks uw netwerk in

Europa nog nooit gehoord heeft van een asielsysteem kan aldus niet overtuigen. Ten tweede bleek u

wel geïnformeerd te zijn over een aantal rechten die u had als iemand zonder verblijfsrecht. Uw

werkgever betaalde u met een cheque. Deze kon u enkel via de bank krijgen dus liet u een bankkaart

opmaken in Frankrijk (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 3). Bovendien hebt u ook een

vervoerskaart op uw naam. Daarnaast hebt u ook een medische kaart geregeld zodat u toch de nodige

medische zorgen kon krijgen in Frankrijk. U stelde dat u hiervoor bewijzen moest verzamelen van uw

verblijf van de laatste zes maand in Frankrijk. U kreeg hiervoor hulp van een Indiase man. Na zes

maand kreeg u uw kaart van het ziekenhuis waarmee u toegang kreeg tot gezondheidszorg in Frankrijk

(CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6). U hebt een kopie van deze bankkaart,

vervoerskaart en medische kaart neergelegd. Vermits u wel in staat blijkt te zijn om dergelijke complexe

administratieve procedures in orde te brengen ondanks uw illegaal statuut in het land en u hiervoor de

nodige ondersteuning kreeg van uw netwerk, kan er aangenomen worden dat u ook wel op de hoogte

zou zijn van het bestaan van de mogelijkheid om bescherming te zoeken, of dat u de contacten had

deze mogelijkheid na te gaan. Van iemand die beweert omwille van een gegronde vrees voor vervolging

zijn thuisland te hebben verlaten, kan en mag verwacht worden dat deze zich na aankomst in een veilig

land zo snel mogelijk tot de autoriteiten aldaar zou wenden om bescherming aan te vragen. De

vaststelling dat u circa twee jaren mee wachtte breekt de geloofwaardigheid van uw ingeroepen vrees

volledig af. Het vermoeden bestaat dan ook dat u een verzoek om internationale bescherming indiende

louter om een repatriëring af te wenden.

Voorts kan het CGVS geen geloof hechten aan uw verklaarde problemen in India. Omwille van uw

grondbezit zou u problemen gekend hebben met de vertegenwoordiger uit uw regio.
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Eerst en vooral dient te worden opgemerkt dat niets uit uw verklaringen wijst dat dit conflict nog gaande

zou zijn. U hebt immers twee ‘acres’ land al verkocht aan Sultan Singh, de politieke vertegenwoordiger.

In tegenstelling tot uw eerdere verklaring dat hij een deel van uw land in beslag zou hebben genomen,

verklaarde voor het CGVS dat u uw land aan hem verkocht en dus daarvoor ook betaald werd (CGVS

Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11, zie ook Vragenlijst, vraag 5). Daarnaast hebt u de rest van

uw land verhuurd aan een buurman die u de huurprijs jaarlijks stipt betaalt. Deze buurman zou zelf een

dorpeling zijn van Sultan Singh. Hij zou goede relaties met hem hebben, waardoor hij zelf ook

geen problemen ervaart (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9). Aldus kan niets uit uw

verklaringen wijzen dat u bij terugkeer naar uw dorp Sultan Singh nog dient te vrezen.

De vraag kan dan ook gesteld worden waarom u dan ondanks het feit dat het conflict opgelost lijkt, toch

nog uw land verliet. Hiernaar gevraagd, voegde u plots een nieuw feit toe aan uw verklaringen. Zo

verklaarde u plots dat u de laatste maanden voor uw vertrek uit India deels bij uw zus en deels bij uw

schoonfamilie woonde om op deze manier het gevaar te ontlopen. Sultan Singh zou immers posters en

flyers met uw foto erop verspreid hebben in de regio met een tekst erbij “wanted”. Hij zou dus geld

beloofd hebben aan de persoon die u zou vinden. Omdat u herkend kon kunnen worden in de regio,

vluchtte u uit het land. Aan uw verklaring kan geen geloof worden gehecht. U hebt immers eerder geen

melding gemaakt van dit feit dat nu de directe aanleiding blijkt te zijn van uw vertrek uit uw land.

Gevraagd waarom u dat niet eerder verklaarde voor DVZ, antwoordde u dat u er niet naar werd

gevraagd (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 10). Uw antwoord is niet afdoende. U

werd immers gevraagd om een overzicht te geven van alle feiten die geleid hebben tot uw vlucht uit uw

land. Ook bij aanvang van uw onderhoud voor het CGVS werd u gevraagd hoe uw eerste gesprek is

verlopen. U verklaarde toen dat het oké was. Nogmaals gevraagd of u daar de belangrijkste punten van

uw asielrelaas hebt kunnen vertellen, antwoordde u bevestigend (CGVS Notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 2). Dat u dan een dergelijk essentieel feit pas op het einde van uw onderhoud voor het

CGVS plots toevoegt zet de geloofwaardigheid ervan bijgevolg danig op de helling.

Bovendien verklaarde u voor het CGVS dat u uw paspoort liet maken omdat u naar het buitenland wilde

gaan om beter werk te vinden. “Mijn doel was om ergens te werken, om werk te vinden”, zei u (CGVS

Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6). Uw paspoort werd afgegeven op 9 mei 2016, dus net voor

u uw land verliet, in de periode toen u volgens uw nieuwe verklaringen moest schuilen bij uw

schoonfamilie en bij uw zus omdat er overal uw posters verspreid waren waarop u als gezocht vermeld

stond (Landeninformatie nr. 1). Dat u in die periode wel naar de Indiase autoriteiten ging om een

paspoort aan te vragen met als doel om in het buitenland werk te vinden, spreekt uw verklaring tegen.

Het is dan ook duidelijk dat u andere doelen had om naar Europa te komen dan bescherming zoeken,

hetgeen bevestigd wordt door de laattijdigheid van uw verzoek en de ongeloofwaardigheid van uw

problemen.

Bijkomend dient te worden toegevoegd dat u de bovenstaande incidenten geenszins in tijd kon situeren,

wat nogmaals een negatieve impact heeft op de geloofwaardigheid ervan. U verklaarde louter dat uw

problemen in 2014 zijn begonnen. De mannen van Sultan Singh hebben u meermaals fysiek

aangevallen. Een eerste poging daartoe was op uw grond waarbij de dorpelingen zijn tussengekomen.

Een tweede poging was bij u thuis toen u erin slaagde via het achterraam te ontsnappen. Een derde

aanval leidde tot uw opname in het ziekenhuis. Gevraagd om aan te geven in welke maanden in 2014

en 2015 u aangevallen werd, kon u geen indicatie geven. U verklaarde dat u een ongeletterd persoon

bent die zoiets niet kan noteren (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9). Uit het geheel van

uw verklaringen blijkt echter dat u wel goed bent in zaken in de tijd te situeren. Zo kon u aangeven dat u

uw grond in de zesde maand van 2016 heeft verhuurd. U wist ook dat u op 15 maart aangehouden werd

in België (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9-10). U wist ook nog dat u in juli 2016

Europa binnenkwam (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5). U verklaarde ook dat u vier-

vijf maand voor uw vertrek bij uw schoonfamilie woonde (CGVS Notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 10). U kon ook aangeven dat uw vriend in Frankrijk anderhalve maand geleden terug

naar India is gegaan (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6). Dat u dan in tegenstelling tot

al de bovenstaande data geen concretere tijdsindicatie kan geven van wanneer u aangevallen werd

door uw vijanden, relativeert verder de geloofwaardigheid van deze problemen. Hierbij kan nog worden

opgemerkt dat u van deze aanvallen en het feit dat u gewond was geraakt ook geen enkel begin van

bewijs hebt aangebracht. Gelet op wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan uw asielrelaas,

zodat u noch de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in artikel

48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend.
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De door u neergelegde documenten kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen. De

documenten hebben pas waarde indien ze gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen, wat hier niet

het geval is. De kopie van de verklaring van uw dorpsraad evenals de kopie van de verklaring van uw

broer werden beiden op uw vraag opgesteld op 1 juni 2018, nadat u uw verzoek om internationale

bescherming hebt ingediend. Aan dergelijke documenten met een gesolliciteerd karakter kan geen

geloof worden gehecht. Bovendien beschikken de Indiase documenten over een relatieve bewijswaarde,

aangezien het zeer gemakkelijk is om op niet-reguliere wijze Indiase documenten te verkrijgen

(landeninformatie nr. 2). De kopieën van uw identiteitskaart en die van uw echtgenote, dochter en van

uw zoon kunnen niets anders dan uw nationaliteit en die van uw gezinsleden bewijzen, hetgeen niet

betwist wordt. De kopie van uw belastingkaart uit India toont aan dat u in India woonde en

belastingen betaalde, hetgeen evenmin ter discussie staat. De kopieën van uw bankkaart, medische

kaart en vervoerskaart uit Frankrijk hebben betrekking op uw verblijf in Europa, dus niet op uw

problemen in uw land van herkomst. In die zin voegen ze niets toe aan uw asielrelaas.

Uit hetgeen voorafgaat wordt u de internationale bescherming geweigerd. U heeft met name geen

substantiële redenen opgegeven om uw land van herkomst in uw specifieke omstandigheden niet te

beschouwen als een veilig land van herkomst ten aanzien van de vraag of u voor erkenning als persoon

die internationale bescherming geniet in aanmerking komt. Het feit dat u afkomstig bent uit een veilig

land van herkomst staat vast. Rekening houdende met de procedurele waarborgen die gepaard gaan

met de aanwijzing van een land als veilig land van herkomst en de evaluatie die voorafgaat aan deze

aanwijzing, beschouw ik uw verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond, in

toepassing van artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet.

(…)”.

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden door de Raad

overgenomen.

Het betoog van verzoeker rond de motivering van zijn laattijdige verzoek om internationale bescherming

onder verwijzing naar het UNHCR en de Procedurerichtlijn, kan niet overtuigen. Verzoeker geeft te

kennen dat blijkens zijn asielrelaas hij helemaal niet op de hoogte was van de geijkte procedures om

een verzoek om internationale bescherming in te dienen.

Indien verzoeker daadwerkelijk een vrees voor vervolging koesterde in de zin van het

Vluchtelingenverdrag of een reëel risico liep op ernstige schade in de zin van de bepalingen rond

subsidiaire bescherming, acht de Raad het niet aannemelijk dat verzoeker zich niet beter informeerde

omtrent de mogelijkheden van bescherming daarrond. Immers, van een persoon die beweert vervolgd te

worden in zijn land van herkomst en die de bescherming van het Internationaal Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 (hierna: Vluchtelingenverdrag) of de

subsidiaire bescherming inroept, kan redelijkerwijze worden verwacht dat hij bij zijn aankomst of kort

daarna of minstens bij het manifesteren van deze problemen bij de autoriteiten van het onthaalland

ernstige pogingen onderneemt om zich te informeren aangaande de wijze waarop deze bescherming

kan verkregen worden en zo snel mogelijk een verzoek om internationale bescherming indient.

Bovendien kon terecht worden vastgesteld dat verzoeker wel in staat bleek te zijn om complexe

administratieve procedures in orde te brengen ondanks zijn illegaal statuut in het land en hij hiervoor de

nodige ondersteuning kreeg van zijn netwerk. Er moet dan ook worden aangenomen worden dat

verzoeker ook op de hoogte zou zijn van het bestaan van de mogelijkheid om bescherming te zoeken,

of minstens de contacten had om deze mogelijkheid na te gaan. Het feit dat verzoeker geen asiel

aanvroeg in Frankrijk en ook in België zo lang wachtte om asiel aan te vragen, en dit vervolgens pas

deed op 11 mei 2018 een dag voordat zijn repatriëring voor de tweede keer werd voorzien terwijl hij

door de Belgische politie reeds aangehouden werd op 15 maart 2018, is een indicatie dat verzoeker

internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en relativeert als dusdanig de ernst en

geloofwaardigheid van de door hem geschetste problemen. Waar hij verwijst naar het gegeven dat hij in

België is toegekomen zonder enige opvang, hier niemand kende en de taal niet machtig is doet hij geen

afbreuk aan het gegeven dat hij sinds 2016 bij aankomst in Frankrijk niet de noodzaak kende om asiel

aan te vragen.

Het betoog “dat hij op zoek was naar werk, doch dit was eerder met de intentie om zijn bereidheid te

tonen aan het CGVS om zich aan te passen in België. Hij leefde in de veronderstelling dat dit zijn

asielaanvraag zou helpen als hij verklaarde dat hij door hard te werken hier in België . Echter dit mag

geen afbreuk doen aan het feit dat zijn verklaringen in zijn geheel dienen gelezen te worden.
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De bewering dat hij moeite zou hebben met het situeren van bepaalde gebeurtenissen in de tijd, kan

perfect verklaard worden door het feit dat hij ongeletterd is. De aantijging dat hij een leugenachtige

verklaringen zou afgelegd hebben , snijdt bijgevolg geen hout.” is niet ernstig. Verzoeker gaat hiermee

volstrekt voorbij aan de pertinente motivering waarbij duidelijk werd vastgesteld dat er geen geloof kan

worden gehecht aan zijn nood aan internationale bescherming en dat hij wel degelijk in staat is om

bepaalde gebeurtenissen in de tijd te situeren:

“Voorts kan het CGVS geen geloof hechten aan uw verklaarde problemen in India. Omwille van uw

grondbezit zou u problemen gekend hebben met de vertegenwoordiger uit uw regio. Eerst en vooral

dient te worden opgemerkt dat niets uit uw verklaringen wijst dat dit conflict nog gaande zou zijn. U hebt

immers twee ‘acres’ land al verkocht aan Sultan Singh, de politieke vertegenwoordiger. In tegenstelling

tot uw eerdere verklaring dat hij een deel van uw land in beslag zou hebben genomen, verklaarde voor

het CGVS dat u uw land aan hem verkocht en dus daarvoor ook betaald werd (CGVS Notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 11, zie ook Vragenlijst, vraag 5). Daarnaast hebt u de rest van uw land

verhuurd aan een buurman die u de huurprijs jaarlijks stipt betaalt. Deze buurman zou zelf een dorpeling

zijn van Sultan Singh. Hij zou goede relaties met hem hebben, waardoor hij zelf ook geen problemen

ervaart (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9). Aldus kan niets uit uw verklaringen wijzen

dat u bij terugkeer naar uw dorp Sultan Singh nog dient te vrezen.

De vraag kan dan ook gesteld worden waarom u dan ondanks het feit dat het conflict opgelost lijkt, toch

nog uw land verliet. Hiernaar gevraagd, voegde u plots een nieuw feit toe aan uw verklaringen. Zo

verklaarde u plots dat u de laatste maanden voor uw vertrek uit India deels bij uw zus en deels bij uw

schoonfamilie woonde om op deze manier het gevaar te ontlopen. Sultan Singh zou immers posters en

flyers met uw foto erop verspreid hebben in de regio met een tekst erbij “wanted”. Hij zou dus geld

beloofd hebben aan de persoon die u zou vinden. Omdat u herkend kon kunnen worden in de regio,

vluchtte u uit het land. Aan uw verklaring kan geen geloof worden gehecht. U hebt immers eerder geen

melding gemaakt van dit feit dat nu de directe aanleiding blijkt te zijn van uw vertrek uit uw land.

Gevraagd waarom u dat niet eerder verklaarde voor DVZ, antwoordde u dat u er niet naar werd

gevraagd (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 10). Uw antwoord is niet afdoende. U werd

immers gevraagd om een overzicht te geven van alle feiten die geleid hebben tot uw vlucht uit uw land.

Ook bij aanvang van uw onderhoud voor het CGVS werd u gevraagd hoe uw eerste gesprek is

verlopen. U verklaarde toen dat het oké was. Nogmaals gevraagd of u daar de belangrijkste punten van

uw asielrelaas hebt kunnen vertellen, antwoordde u bevestigend (CGVS Notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 2). Dat u dan een dergelijk essentieel feit pas op het einde van uw onderhoud voor het

CGVS plots toevoegt zet de geloofwaardigheid ervan bijgevolg danig op de helling.

Bovendien verklaarde u voor het CGVS dat u uw paspoort liet maken omdat u naar het buitenland wilde

gaan om beter werk te vinden. “Mijn doel was om ergens te werken, om werk te vinden”, zei u (CGVS

Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6). Uw paspoort werd afgegeven op 9 mei 2016, dus net voor

u uw land verliet, in de periode toen u volgens uw nieuwe verklaringen moest schuilen bij uw

schoonfamilie en bij uw zus omdat er overal uw posters verspreid waren waarop u als gezocht vermeld

stond (Landeninformatie nr. 1). Dat u in die periode wel naar de Indiase autoriteiten ging om een

paspoort aan te vragen met als doel om in het buitenland werk te vinden, spreekt uw verklaring tegen.

Het is dan ook duidelijk dat u andere doelen had om naar Europa te komen dan bescherming zoeken,

hetgeen bevestigd wordt door de laattijdigheid van uw verzoek en de ongeloofwaardigheidvan uw

problemen.

Bijkomend dient te worden toegevoegd dat u de bovenstaande incidenten geenszins in tijd kon situeren,

wat nogmaals een negatieve impact heeft op de geloofwaardigheid ervan. U verklaarde louter dat uw

problemen in 2014 zijn begonnen. De mannen van Sultan Singh hebben u meermaals fysiek

aangevallen. Een eerste poging daartoe was op uw grond waarbij de dorpelingen zijn tussengekomen.

Een tweede poging was bij u thuis toen u erin slaagde via het achterraam te ontsnappen. Een derde

aanval leidde tot uw opname in het ziekenhuis. Gevraagd om aan te geven in welke maanden in 2014

en 2015 u aangevallen werd, kon u geen indicatie geven. U verklaarde dat u een ongeletterd persoon

bent die zoiets niet kan noteren (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9). Uit het geheel van

uw verklaringen blijkt echter dat u wel goed bent in zaken in de tijd te situeren. Zo kon u aangeven dat u

uw grond in de zesde maand van 2016 heeft verhuurd. U wist ook dat u op 15 maart aangehouden werd

in België (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9-10). U wist ook nog dat u in juli 2016

Europa binnenkwam (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5). U verklaarde ook dat u vier-

vijf maand voor uw vertrek bij uw schoonfamilie woonde (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud,

p. 10). U kon ook aangeven dat uw vriend in Frankrijk anderhalve maand geleden terug naar India is

gegaan (CGVS Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6). Dat u dan in tegenstelling tot al de

bovenstaande data geen concretere tijdsindicatie kan geven van wanneer u aangevallen werd door uw

vijanden, relativeert verder de geloofwaardigheid van deze problemen.
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Hierbij kan nog worden opgemerkt dat u van deze aanvallen en het feit dat u gewond was geraakt ook

geen enkel begin van bewijs hebt aangebracht.”.

Waar hij aangeeft dat uit de verklaringen van verzoeker duidelijk naar voor komt dat hij een ernstige

vrees heeft bij zijn terugkeer naar Indië en dat hij volledig aan zijn lot zal worden overgelaten wat zou

neerkomen op verwaarlozing/onmenselijke behandeling, zijn vrees voor S.S. herhaalt en meent dat hij

duidelijk heeft aangetoond dat hij meermaals aangevallen werd beperkt hij zich tot algemene

beweringen zonder afbreuk te doen aan de talrijke vaststellingen waaruit terecht blijkt dat er aan de door

verzoeker voorgehouden vrees geen geloof kan worden gehecht.

Verzoekende partij brengt geen concrete gegevens aan waaruit blijkt dat het Commissariaat- generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen vooringenomen zou zijn geweest of dat haar verzoek om

internationale bescherming “kwaadwillig” zou zijn behandeld. Uit de stukken van het dossier en de

bestreden beslissing kan evenmin enige vooringenomenheid of enig gebrek aan objectiviteit worden

afgeleid. Bovendien zijn de ambtenaren van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen onpartijdig en hebben deze geen persoonlijk belang bij een positieve of negatieve beslissing

ten aanzien van de asielzoeker. Als dusdanig bieden zij de nodige garanties inzake objectiviteit.

De aangehaalde algemene informatie “waarbij men onderstreept dat er wel degelijk een rechtgeaarde

vrees dient te zijn in Haryana” is tot slot niet van zulke aard dat zij aan het voorgaande afbreuk kan

doen. Deze informatie heeft geen betrekking op verzoekers concrete persoon en problemen. Dergelijke

algemene informatie kan geheel niet volstaan om aan te tonen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn

land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd.

Verzoeker dient zulks in concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande,

schromelijk in gebreke.

Gelet op het voorgaande wordt in de bestreden beslissing met recht besloten als volgt:

“Uit hetgeen voorafgaat wordt u de internationale bescherming geweigerd. U heeft met name geen

substantiële redenen opgegeven om uw land van herkomst in uw specifieke omstandigheden niet te

beschouwen als een veilig land van herkomst ten aanzien van de vraag of u voor erkenning als persoon

die internationale bescherming geniet in aanmerking komt. Het feit dat u afkomstig bent uit een veilig

land van herkomst staat vast. Rekening houdende met de procedurele waarborgen die gepaard gaan

met de aanwijzing van een land als veilig land van herkomst en de evaluatie die voorafgaat aan deze

aanwijzing, beschouw ik uw verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond, in

toepassing van artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet.”

2.4. In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.5. Verzoeker toont gelet op het voormelde evenmin aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 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 tweeëntwintig juni tweeduizend achttien

door:

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT C. DIGNEF


