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nr. 212 308 van 13 november 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X alias X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Z. CHIHAOUI

Landsroemlaan 40

1083 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X alias X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 31 oktober 2018

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

staatlozen van 24 oktober 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 9 november 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 november 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat Z. CHIHAOUI en van attaché L.

VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, heeft zich vluchteling verklaard op 21

september 2018.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 8 oktober

2018 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker werd gehoord op 15 oktober 2018.

1.3. Op 24 oktober 2018 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing verzoek kennelijk ongegrond (artikel 57/6/1, §1 tweede en derde lid). Deze beslissing werd op

dezelfde dag per drager betekend.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“ A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een sikh afkomstig uit Pandhori in de Indiase deelstaat Punjab. Uw

vader ronselde reeds sinds lang stemmen voor de Indiase regeringspartij “BJP” (Bharatiya Janata

Party). De activiteiten van uw vader werden door de “Congress Party” niet geapprecieerd, zij wilden

namelijk dat uw vader voor hen zou komen werken. Uw vader weigerde dat waarop hij door leden van

de “Congress Party” bedreigd werd. Op een dag in juni kwamen mannen naar uw huis om uw vader te

overtuigen van parij te wisselen. Er ontstond een gevecht waarbij hij verwond werd en er werd gedreigd

dat indien hij niet op hun eis zou zou ingaan ze u zouden doden. Uit vrees voor uw leven besliste hij dat

het voor u beter was om India te verlaten. Na een drietal dagen werd u naar Delhi gebracht, waar u

ongeveer een maand verbleef. Vervolgens reisde u in augustus per vliegtuig naar België. In september

2018 kwam u in België aan. U werd tegengehouden op de luchthaven en overgeplaatst naar het

Transitcentrum Caricole, waar u op 21 september 2018 een verzoek om internationale bescherming

indiende. U legt geen enkel document neer om uw relaas te staven.

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.

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.

Gelet op wat voorafgaat, is het Commissariaat-generaal van oordeel dat uw verzoek om

internationale bescherming onderzocht en behandeld kan worden onder toepassing van artikel 57/6/1, §

1 van de Vreemdelingenwet. 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 opgemerkt dat u geen elementen heeft aangehaald waaruit blijkt dat u India diende

te verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging zoals omschreven in de Vluchtelingenconventie en

dat u bij een eventuele terugkeer naar India alsnog dergelijk bedoelde vrees meent te moeten koesteren

of een reëel risico op ernstige schade zoals omschreven in de wet over de subsidiare bescherming zou

lopen.

In eerste instantie dient te worden opgemerkt dat u heeft getracht om de Belgische autoriteiten te

misleiden door het verstrekken van valse gegevens omtrent uw naam, geboorteplaats en leeftijd. Zo

beweerde u aanvankelijk voor de Belgische autoriteiten dat u N. S. heette en u geboren bent op 20

februari 2001 in Mandhi. Daar de Dienst Vreemdelingenzaken twijfels had over de leeftijd die u had

opgegeven liet de dienst Voogdij een onderzoek uitvoeren op 11 september 2018 door het Militair

Hospitaal, Dienst Radiologie, Neder-over-Heembeek, teneinde na te gaan of u al dan niet jonger was

dan 18 jaar. Na het onderzoek is echter gebleken dat u op datum van 11 september 2018 een leeftijd

heeft van ouder dan 18 jaar waarbij 20,6 jaar met een standaarddeviatie van 2 jaar een goede schatting

is. In de vragenlijst van de Dienst Vreemdelingenzaken geeft u toe L. S. te heten, geboren in de tehsil

Phagwara op 11 april 1999. Van iemand die zijn land van herkomst verlaten heeft uit vrees voor zijn

leven, kan worden verwacht dat hij in het land waar hij om internationale bescherming verzoekt toch

minstens over zijn identiteit, reisweg en documenten correcte verklaringen aflegt. Dat u dit niet heeft

gedaan ondermijnt de geloofwaardigheid van de rest van uw asielrelaas. Dat u valse identiteitsgegevens

opgaf omdat u bang was voor de politie, kan moeilijk overtuigen, te meer u voor de Dienst

Vreemdelingenzaken bleef volhouden dat uw ouders voor uw vertrek in Mandhi woonden, de naam van

de geboorteplaats die u aanvankelijk had opgegeven (zie vragenlijst DVZ, vraag 13). Voor het

Commissariaat-generaal beweerde u echter tot aan uw vertrek in Pandhori te hebben gewoond (zie

notities van het persoonlijk onderhoud, p.3).
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Verder moet worden opgemerkt dat u in alle facetten van uw relaas uiterst vaag blijft, waaruit volgt dat u

het Commissariaat-generaal onvoldoende heeft kunnen overtuigen van uw ingeroepen vrees voor

vervolging. Zo weet u zelfs niet bij benadering te vertellen hoelang uw vader actief was voor de “BJP”.

Op de vraag wanneer de problemen begonnen waren met de “BJP” kon u ook enkel antwoorden dat dit

reeds lang was. U weet wel te vertellen dat het conflict dat u noopte om India te verlaten plaats vond in

juni maar op de vraag dit meer te preciseren moest u het antwoord schuldig blijven. Verder wist u ook

niet of uw vader naar de politie geweest is en is het zeer opmerkelijk te noemen dat u geen idee heeft

naar waar uw vader nadien vertrokken is. Daar u vanuit Delhi nog een aantal keer contact met uw vader

heeft gehad, kan toch worden verondersteld dat hij u zou mededelen naar waar hij ging en hoe u hem

kon contacteren. Dat hij alles in het werk zou stellen om uw leven te beschermen en dan plots alle

contacten zou verbreken valt moeilijk te bevatten (zie notities van het persoonlijk onderhoud, p. 4 en p.

5).

Voorts is het opmerkelijk dat u stelde dat de “BJP” in de Punjab aan de macht is, terwijl uit informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het adminstratief dossier is

gevoegd, blijkt dat de “Congress Party” in de Punjab aan de macht is. Gezien uw vader reeds lange tijd

problemen met de “Congress Party “ ondervindt en zijn dispuut met die partij aan de basis lag van uw

vlucht uit India, kan worden verondersteld dat u toch wel op de hoogte bent van de machtspositie van de

“Congress party” binnen het politieke bestel van de Indiase deelstaat Punjab. Uw geringe opleiding kan

deze gebrekkige kennis niet verschonen, daar er kan worden aangenomen dat uw vader u toch wel zou

hebben ingelicht waarom u werd genoodzaakt om uw land van herkomst te verlaten. De

geloofwaardigheid van uw asielrelaas komt hierdoor nog verder in het gedrang.

In de hypothese dat er enigszins geloof kan worden gehecht aan uw ingeroepen problemen, moet nog

worden vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u bij een eventuele terugkeer naar India

geen beroep zou kunnen doen op de autoriteiten om een redelijke bescherming te verkrijgen. Ofschoon

de “Congress Party”, in tegenstrijd met uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal, in de Punjab

aan de macht is, kan niet zo maar worden gesteld dat de autoriteiten u een redelijke bescherming

zouden ontzeggen. Op nationaal vlak is immers de “BJP” aan de macht en in de Punjab is de “BJP” een

belangrijke oppositiepartij. Dat u bij een eventuele terugkeer naar India er nergens op een redelijke

bescherming zou kunnen rekenen is in het licht van bovenstaande opmerkingen ongeloofwaardig. U

beweerde dat dit niet mogelijk is omdat de politie corrupt is en met de “Congress Party” verweven is (zie

notities persoonlijk onderhoud, p.5). Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit louter berust op een

vermoeden dat u niet op objectieve wijze kunt staven. Bovendien is het eigenaardig te noemen dat u

niet weet dat de “Congress Party” aan de macht is, maar wel zou weten dat de politie corrupt is en met

de “Congress Party” samenwerkt. Op lokaal niveau valt het natuurlijk niet uit te sluiten dat er wel

corrupte mensen bij de politie kunnen zitten, doch dit betekent dat gans het Indiaas politieapparaat

corrupt is en met de Congress Party” samenwerkt. Zoals hierboven reeds werd vermeld is de “BJP” op

nationaal vlak immers aan de macht. In de hypothese dat u op lokaal vlak geen afdoende bescherming

zou kunnen krijgen is er geen enkele reden waarom dit niet zou lukken op hoger niveau en waarom u

zich in het ergste geval niet elders in India zou kunnen vestigen. De redenen die u daarvoor opgeeft,

namelijk dat u niet weet waarheen en bij wie te verblijven kan niet overtuigen. Te meer u beweerde dat u

nog ooms en tantes in India wonen heeft. Dat zij ver wonen en dat u geen idee heeft waar zij zouden

wonen (zie notities persoonlijk onderhoud, p.5) is gezien de belangrijke rol die familiebanden in de

Indiase cultuur spelen niet ernstig te noemen.

Uit wat voorafgaat kan er geen geloof worden gehecht aan uw asielrelaas en u heeft dan ook niet

aannemelijk gemaakt dat u uw land van herkomst heeft verlaten omdat er in uw hoofde een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie zou bestaan, noch 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.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 57/5quater van de

Vreemdelingenwet. verzoeker werpt op dat in voorliggend dossier toepassing werd gemaakt van artikel

57/6/1, § 1 van de Vreemdelingenwet en het dossier behandeld werd in een versnelde procedure.

Verzoeker deed de aanvraag voor het bekomen van een kopie van zijn gehoorverslag op 15 oktober

2018 tijdens zijn persoonlijk onderhoud. Verzoeker kreeg evenwel geen kopie van zijn gehoorverslag

betekend.

In een tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), geeft verzoeker vooreerst een

uitgebreide theoretische uiteenzetting omtrent artikel 3 van het EVRM, hierbij verwijzend naar

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Verzoeker volhardt in zijn

asielmotieven.

2.2. Als bijlage aan het verzoekschrift worden onder meer volgende stavingstukken gevoegd: e-mail van

de sociaal assistente betreffende het administratief dossier en een uittreksel uit de “Passports act” van

1967.

2.3. Verzoeker dient beroep in tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen van 24 oktober 2018 waarbij zijn verzoek om internationale bescherming

overeenkomstig artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet volgens een versnelde procedure wordt

behandeld en als kennelijk ongegrond wordt beschouwd.

Artikel 57/6/1, § 1, eerste lid, b) van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan een verzoek om internationale

bescherming volgens een versnelde procedure behandelen, indien :

b) de verzoeker afkomstig is uit een veilig land van herkomst zoals bedoeld in paragraaf 3; of”.

Bij koninklijk besluit van 17 december 2017 werd India aangewezen als veilig land van herkomst.

2.4. Verzoeker voert aan dat hij bedreigd werd omwille van de activiteiten van zijn vader voor de

Bharatiya Janata Party (BJP). In de bestreden beslissing wordt verzoekers verzoek om internationale

bescherming afgewezen om reden dat (i) verzoeker getracht heeft de Belgische autoriteiten te misleiden

door het verstrekken van valse gegevens omtrent zijn naam, geboorteplaats en leeftijd, (ii) verzoeker in

alle facetten van zijn relaas uiterst vaag blijft en (iii) verzoeker, in de hypothese dat er enigszins geloof

kan worden gehecht aan de door hem ingeroepen problemen, niet aannemelijk maakt dat hij bij een

eventuele terugkeer geen beroep kan doen op de autoriteiten om een redelijke bescherming te krijgen.

2.5. Ter terechtzitting doet verzoekende partij uitdrukkelijk afstand van haar eerste middel, de schending

van artikel 57/5quater van de Vreemdelingenwet.

2.6. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoeker geen geloofwaardige elementen aanbrengt waaruit

kan blijken dat hij zijn land van herkomst is ontvlucht of dat hij er niet zou kunnen terugkeren omwille

van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico voor ernstige

schade.

2.6. De Raad stelt vooreerst vast dat hoewel dit een essentieel element is in iedere procedure verzoeker

geen begin van bewijs neerlegt omtrent zijn identiteit of nationaliteit en hij dienaangaande geen

aannemelijke verklaring heeft. Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij omtrent zijn reisweg en toont

derhalve niet aan wanneer hij zijn land verlaten heeft en evenmin wanneer hij in België is aangekomen.

Hij verklaarde met het vliegtuig gereisd te hebben vanuit Dehli naar België. Hij moet bijgevolg in het

bezit zijn geweest van een vliegtuigticket of instapkaart waaruit kan blijken wanneer en waar in Europa

hij is aangekomen. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 8 september

2018 in de luchthaven van Zaventem aankwam zonder in het bezit te zijn van een geldig reisdocument

noch van een ticket/boarding pass en verder iedere medewerking weigerde. De enkele omstandigheid

dat verzoeker zich zou ontdaan hebben van al zijn documenten ontslaat hem niet van de eigen

verantwoordelijkheid die hij heeft/had ten aanzien van deze documenten.
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Verzoeker diende immers in redelijkheid het belang van deze documenten te onderkennen nu hij er van

uit kon gaan dat de autoriteiten van het land, waar hij de bescherming van het vluchtelingenverdrag

wenste in te roepen, van hem zouden verlangen de door hem gestelde identiteit, nationaliteit en

gevolgde reisroute zo mogelijk met documenten te ondersteunen. Het ontbreken van identiteits- en

reisdocumenten, zonder dat daarvoor een aannemelijke reden aanwezig is, ondermijnt de

geloofwaardigheid van het asielrelaas (RvS 15 juli 1992, nr. 40.037; RvS 5 juni 2001, nr. 96.146).

2.7. De Raad stelt voorts vast dat verzoeker geen enkel verweer voert tegen de vaststelling dat

verzoeker aanvankelijk valse informatie verstrekt heeft omtrent zijn naam, geboorteplaats en leeftijd. De

bestreden beslissing stelde dienaangaande vast dat: “In eerste instantie dient te worden opgemerkt dat

u heeft getracht om de Belgische autoriteiten te misleiden door het verstrekken van valse gegevens

omtrent uw naam, geboorteplaats en leeftijd. Zo beweerde u aanvankelijk voor de Belgische autoriteiten

dat u N. S. heette en u geboren bent op 20 februari 2001 in Mandhi. Daar de Dienst

Vreemdelingenzaken twijfels had over de leeftijd die u had opgegeven liet de dienst Voogdij een

onderzoek uitvoeren op 11 september 2018 door het Militair Hospitaal, Dienst Radiologie, Neder-over-

Heembeek, teneinde na te gaan of u al dan niet jonger was dan 18 jaar. Na het onderzoek is echter

gebleken dat u op datum van 11 september 2018 een leeftijd heeft van ouder dan 18 jaar waarbij 20,6

jaar met een standaarddeviatie van 2 jaar een goede schatting is. In de vragenlijst van de Dienst

Vreemdelingenzaken geeft u toe L. S. te heten, geboren in de tehsil Phagwara op 11 april 1999. Van

iemand die zijn land van herkomst verlaten heeft uit vrees voor zijn leven, kan worden verwacht dat hij in

het land waar hij om internationale bescherming verzoekt toch minstens over zijn identiteit, reisweg en

documenten correcte verklaringen aflegt. Dat u dit niet heeft gedaan ondermijnt de geloofwaardigheid

van de rest van uw asielrelaas. Dat u valse identiteitsgegevens opgaf omdat u bang was voor de politie,

kan moeilijk overtuigen, te meer u voor de Dienst Vreemdelingenzaken bleef volhouden dat uw ouders

voor uw vertrek in Mandhi woonden, de naam van de geboorteplaats die u aanvankelijk had opgegeven

(zie vragenlijst DVZ, vraag 13). Voor het Commissariaat-generaal beweerde u echter tot aan uw vertrek

in Pandhori te hebben gewoond (zie notities van het persoonlijk onderhoud, p.3).”

De vaststelling dat verzoeker bij de aanvang van de procedure bewust bedrieglijke verklaringen heeft

afgelegd over essentiële elementen zoals identiteit, geboorteplaats en -datum vormt reeds een

negatieve indicatie voor de algehele geloofwaardigheid van zijn relaas.

2.8. Verzoeker legde verder bijzonder vage verklaringen af over alle facetten van zijn verzoek om

internationale bescherming. Zo kon verzoeker zelfs niet bij benadering toelichten hoe lang zijn vader al

actief was bij de BJP, noch wanneer de problemen met deze partij begonnen waren. Verzoeker

verklaarde bovendien dat de BJP in Punjab aan de macht was terwijl uit informatie toegevoegd aan het

administratief dossier in tegendeel blijkt dat voornoemde partij er in de oppositie zit en de macht in

handen van de “Congress Party” is.

Verzoeker haalt aan dat hij geen scholing genoten heeft en geen politiek profiel heeft, dat uit het

gehoorverslag bovendien blijkt dat hij hiervoor bijzonder weinig interesse heeft en de verwerende partij

heeft nagelaten dit profiel in overweging te nemen.

Niettegenstaande zijn beweerde gebrek aan scholing mag van verzoeker verwacht worden dat hij de

redenen van zijn vertrek uit zijn land van herkomst kan toelichten. Dit geldt in het bijzonder nu verzoeker

verklaarde dat hij problemen zou gehad hebben met de “Congress Party” omwille van de activiteiten van

zijn vader voor de BJP. Verzoeker hoeft immers niet hoogopgeleid te zijn om te kunnen aangeven, al

was het maar bij benadering, wanneer deze problemen zijn begonnen. Voorts mag in redelijkheid

verwacht worden dat verzoeker kan preciseren of zijn vader al dan niet naar de politie is geweest om de

problemen te melden, quod non. Dat verzoeker die na zijn vertrek vanuit Dehli nog meerdere contacten

met zijn vader zou hebben gehad ten slotte verklaart geen idee te hebben heeft waar zijn vader zich zou

bevinden is niet aannemelijk.

Verzoeker verklaarde ook dat in Punjab de BJP aan de macht was terwijl uit informatie toegevoegd aan

het administratief dossier blijkt dat dit de “Congress Party” is. Met recht oordeelde de commissaris-

generaal dat gezien verzoekers vader reeds lange tijd problemen had met de “Congress Party” en zijn

dispuut met deze partij aan de basis lag van verzoekers vertrek uit India verondersteld kan worden dat

verzoeker op de hoogte is van de machtspositie van deze partij binnen het politieke bestel van de

Indiase deelstaat Punjab. Dat verzoeker geen politiek profiel heeft neemt niet weg dat kan worden

aangenomen dat verzoekers vader hem terdege zou hebben ingelicht waarom zijn zoon het land diende

te verlaten.
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Terecht besluit de commissaris-generaal ten slotte dat verzoeker in geval van een terugkeer naar India

niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij geen beroep kan doen op de Indiase autoriteiten om een redelijke

bescherming te krijgen. De bestreden beslissing stelde dienaangaande als volgt: “In de hypothese dat er

enigszins geloof kan worden gehecht aan uw ingeroepen problemen, moet nog worden vastgesteld dat

u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u bij een eventuele terugkeer naar India geen beroep zou kunnen

doen op de autoriteiten om een redelijke bescherming te verkrijgen. Ofschoon de “Congress Party”,

in tegenstrijd met uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal, in de Punjab aan de macht is, kan

niet zo maar worden gesteld dat de autoriteiten u een redelijke bescherming zouden ontzeggen. Op

nationaal vlak is immers de “BJP” aan de macht en in de Punjab is de “BJP” een belangrijke

oppositiepartij. Dat u bij een eventuele terugkeer naar India er nergens op een redelijke bescherming

zou kunnen rekenen is in het licht van bovenstaande opmerkingen ongeloofwaardig. U beweerde dat dit

niet mogelijk is omdat de politie corrupt is en met de “Congress Party” verweven is (zie notities

persoonlijk onderhoud, p.5). Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit louter berust op een vermoeden

dat u niet op objectieve wijze kunt staven. Bovendien is het eigenaardig te noemen dat u niet weet dat

de “Congress Party” aan de macht is, maar wel zou weten dat de politie corrupt is en met de “Congress

Party” samenwerkt. Op lokaal niveau valt het natuurlijk niet uit te sluiten dat er wel corrupte mensen bij

de politie kunnen zitten, doch dit betekent dat gans het Indiaas politieapparaat corrupt is en met de

Congress Party” samenwerkt. Zoals hierboven reeds werd vermeld is de “BJP” op nationaal vlak immers

aan de macht. In de hypothese dat u op lokaal vlak geen afdoende bescherming zou kunnen krijgen is

er geen enkele reden waarom dit niet zou lukken op hoger niveau en waarom u zich in het ergste geval

niet elders in India zou kunnen vestigen. De redenen die u daarvoor opgeeft, namelijk dat u niet weet

waarheen en bij wie te verblijven kan niet overtuigen. Te meer u beweerde dat u nog ooms en tantes in

India wonen heeft. Dat zij ver wonen en dat u geen idee heeft waar zij zouden wonen (zie notities

persoonlijk onderhoud, p.5) is gezien de belangrijke rol die familiebanden in de Indiase cultuur spelen

niet ernstig te noemen.”

Verzoeker biedt geen enkel verweer tegen dit motief dat derhalve overeind blijft, door de Raad wordt

overgenomen en beschouwd als zijnde hier hernomen.

2.9. In de mate verzoeker, onder verwijzing naar landeninformatie waaruit hij citeert, benadrukt dat hij

een reëel risico op ernstige schade zal lopen in geval van een terugkeer omdat hij India op illegale wijze

verlaten heeft in strijd met zijn nationale migratiewetten kan nog het volgende worden vastgesteld.

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt vooreerst dat verzoeker op 8 september 2018 in de

luchthaven van Zaventem aankwam zonder in het bezit te zijn van een geldig reisdocument noch van

een ticket/boarding pass en verder iedere medewerking weigerde (administratief dossier, stuk 9,

beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats). Bij de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde verzoeker dat hij nooit een eigen Indiase paspoort heeft gehad en dat

er een paspoort geregeld werd door een Europees uitziende man die het document bij zich zou hebben

gehouden (administratief dossier, stuk 8). Bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen verklaarde verzoeker dat “persoon” alle documenten bij zich hield, dat hij niet wist hoe hij de

immigratiecontrole gepasseerd had omdat “persoon” het woord voerde.

Verzoekers aanvankelijke weigering tot medewerking in samenhang met zijn uiterst vage en weinig

aannemelijke verklaringen - er kan immers niet worden aangenomen dat verzoeker zelf nooit het

document in handen zou gehad hebben bij het passeren van de met grenscontrole belaste overheden -

over zijn residocumenten alsook zijn bedrieglijke verklaringen met betrekking tot zijn identeit en

geboortegegevens leidt tot het redelijke vermoeden dat verzoeker wel degelijk met zijn eigen paspoort

zou gereisd hebben maar dit bewust achterhoudt om bepaalde informatie te verhullen. Gelet op deze

vaststelling maakt verzoeker een detentie omwille van een inbreuk op de migratiewetgeving in India dan

ook niet aannemelijk. Het loutere feit dat terugkerende afgewezen asielzoekers bij binnenkomst in het

land mogelijks worden ondervraagd of strafrechtelijke vervolging riskeren wegens het overtreden van de

Indische immigratiewetgeving kan op zich echter bezwaarlijk leiden tot het besluit dat in hoofde van

verzoeker een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade kan

worden aangenomen. Een soevereine staat heeft immers het recht om redelijke maatregelen te nemen

om de in het land vigerende wetgeving, onder andere op het vlak van migratie, te handhaven, hetgeen

in het verzoekschrift ook uitdrukkelijk wordt erkend.

2.10. Gelet op wat voorafgaat heeft verzoeker niet aannemelijk gemaakt dat hij zijn land van herkomst

heeft verlaten omwille van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico voor ernstige schade

in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.
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Verzoeker brengt ten slotte geen elementen aan waaruit moet blijken dat er in zijn land van herkomst

sprake is van een nationaal of internationaal conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet

2.11. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM, dient te worden vastgesteld

dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood

aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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

met een verwijzing naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen teneinde

bijkomende onderzoeksmaatregelen te nemen, wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft

de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen waarbij een verzoek

om internationale bescherming in toepassing van artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet als

kennelijk ongegrond wordt beschouwd te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, tweede

lid, 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien november tweeduizend achttien

door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT A. VAN ISACKER


