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nr. 272 126 van 29 april 2022

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ

Broustinlaan 88/1

1083 BRUSSEL

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 7 januari 2022 heeft

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

24 december 2021.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 4 februari 2022 met refertenummer

X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 16 maart 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 april 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. SAKHI MIR-BAZ

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De verzoekende partij verklaart de Indiase nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in 1993.

De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 7 augustus 2019. Op 9 augustus 2019

dient de verzoekende partij een verzoek om internationale bescherming in.

Op 18 januari 2021 wordt de verzoekende partij gehoord op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS).
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Op 24 december 2021 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna:

de commissaris-generaal) een beslissing “verzoek kennelijk ongegrond”. Dit is de bestreden beslissing,

die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Indiase nationaliteit te bezitten, hindoe te zijn en afkomstig uit Faridabad, Haryana. U

woonde daar ook uw hele leven en behaalde er een Bachelor of Computer Application in 2014. Nadien

werkte u er als accountant in twee verschillende bedrijven. In december 2018 huwde u met uw echtgenoot

D.E. […] een Afghaanse hindoe. Na uw huwelijk verhuisde u naar de woning van uw echtgenoot,

eveneens in Faridabad.

In maart 2019 zouden de problemen dewelke de aanleiding vormden voor hun vertrek begonnen zijn.

Uw schoonvader had bij een terugkeer vanuit Afghanistan in India gokschulden gemaakt en kon deze

niet terugbetalen. Enkele Gujjars kwamen hem daarop bij jullie thuis zoeken wanneer hij er niet was. Jullie

konden hen de eerste keer buiten houden, enkel uw schoonvader werd toen bedreigd. Jullie lichtten

daarop uw schoonvader in, waarop hij naar huis kwam, zijn gokprobleem aan jullie opbiechtte en twee

dagen later naar Kabul (Afghanistan) terugkeerde. De Gujjars kwamen nog eens twee dagen later terug,

ditmaal kwamen ze ook jullie huis binnen en bedreigden en sloegen verschillende familieleden. Daarop

bleven jullie eerst nog twee dagen thuis, tot uw schoonbroer met uw schoonmoeder naar Mathura (Uttar

Pradesh, India) vertrok. Zelf ging u met uw echtgenoot naar Delhi, waar jullie twee maanden verbleven in

Lajpat Nagar. Een smokkelaar regelde intussen een paspoort voor uw man en uzelf, alsook een visum

voor Nederland.

Ergens midden juli 2019 vlogen jullie met deze paspoorten naar Italië, met een transit in Dubai. Daar

moesten jullie vijftien tot twintig dagen bij de smokkelaar wachten, alvorens met de auto en via

verschillende landen naar België door te reizen. Jullie kwamen op 7 augustus 2019 in België aan en

dienden hier een verzoek om internationale bescherming in op 9 augustus 2019.

Ter ondersteuning van dit verzoek om internationale bescherming legde u kopie van uw PAN kaart

(Permanent Account Number) en jullie religieuze huwelijksakte neer.

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, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in

uw hoofde heeft kunnen identificeren.

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 15 februari 2019 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.

Ten eerste merkt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op dat

uw algemene geloofwaardigheid al ernstig wordt ondermijnd door de vaststelling dat u geen enkel

origineel identiteitsbewijs neerlegde en hierover bovendien weinig overtuigende verklaringen aflegde. U

legde immers ten gehore op het CGVS enkel een kopie van uw PAN (Permanent Account Number) kaart

neer. Aan dergelijke kopie maar weinig bewijswaarde worden gehecht, gezien ze makkelijk te

manipuleren zijn. Bovendien konden uw verklaringen over uw (originele) identiteitskaart en paspoort

allerminst overtuigen. Zo verklaarde u, zowel bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) als het CGVS dat

u nooit een origineel paspoort zou hebben gehad. U zou met een vals paspoort gereisd hebben, hetwelk

de smokkelaar tezamen met uw eigen identiteitskaart zou hebben ingehouden. Over een kopie van uw

identiteitskaart bleek u niet te beschikken (zie DVZ Verklaring, pt.28, pt.30; zie CGVS, p.3). Los van de

stereotiepe uitleg voor het ontbreken van deze documenten, dient opgemerkt dat u volgens de aan uw

dossier toegevoegde informatie blijkt dat u een visum voor Nederland verkreeg met een paspoort op uw

eigen gegevens en met uw foto, wat al zeer sterk doet vermoeden dat u in werkelijkheid wel degelijk over

een eigen, legaal paspoort beschikte en u India dan ook op legale wijze heeft verlaten. Bovendien liet u

optekenen dat jullie de smokkelaar, die dit paspoort voor u geregeld zou hebben, ongeveer in april 2019

zouden hebben gecontacteerd. Bijzonder bevreemdend dan ook dat het paspoort waarmee u een visum

verkreeg en naar Europa reisde, op uw eigen identiteit dus ook, al uitgereikt blijkt op 30 januari 2017.

Hierop gewezen, kwam u niet verder dan een loutere herhaling van uw eerdere verklaring dat u nooit een

paspoort heeft aangevraagd (zie CGVS, p.9). Hieraan kan overigens nog worden toegevoegd dat jullie
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aanvankelijk ook hadden getracht het bestaan van deze visumaanvraag te verzwijgen. Hoewel

lovenswaardig dat u dit uiteindelijk -evenwel pas na confrontatie tijdens uw eerste interview op de DVZ-

heeft toegegeven (zie DVZ Verklaring man, pt.30; zie CGVS Vragenlijst vrouw, pt.3.8; zie CGVS

Vragenlijst man, pt.3.7), vaststelling blijft dat jullie er klaarblijkelijk niet voor terugdeinzen valse

verklaringen af te leggen. Dat jullie dat deden op slecht advies van derden of omdat jullie bang waren is

geen afdoende verschoningsgrond, daar jullie er van bij aanvang van jullie asielprocedure op

gewezen werd dat jullie de waarheid dienden te spreken en dat leugenachtige verklaringen een negatieve

impact zullen hebben. Er kan dan ook niet anders dan vastgesteld worden dat het gebrek aan en uw

verklaringen over uw identiteits- en reisdocumenten uw algemene geloofwaardigheid al in eerste orde

ondermijnen.

Ten tweede dient opgemerkt dat hiermee ook de geloofwaardigheid van uw relaas al is aangetast. Dat er

hier hoe dan ook maar weinig geloof aan kan worden gehecht, blijkt verder uit volgende vaststellingen.

Zo legden jullie om te beginnen al opmerkelijke verklaringen af over uw schoonvader, de spilfiguur in jullie

relaas. Waar jullie aanvankelijk steevast aangaven dat het om zijn vader ging, bleek het uiteindelijk zijn

stiefvader te zijn. Hierop gewezen, gaf uw man aan dat zijn echte vader lang geleden overleden is en

weet hij deze vergetelheid aan het feit dat hem (bij de DVZ) gevraagd werd zijn relaas kort te vertellen

(zie CGVS man, pp.24-25). Het feit dat jullie daar gevraagd werd om bondig te antwoorden op de gestelde

vragen ontslaat jullie niet van de medewerkingsplicht en de verplichting om zo accuraat en volledig

mogelijk jullie vluchtmotieven te vermelden. Er kan redelijkerwijze verwacht worden dat jullie alle

wezenlijke elementen uit jullie vluchtrelaas daar zouden vermelden. Bovendien werden jullie verklaringen

op de DVZ aan jullie voorgelezen in het Hindi en hebben jullie voor akkoord ondertekend met de inhoud

ervan. Ook bij de aanvang van het persoonlijk onderhoud gaven jullie geen problemen in dat verband aan.

Nog frappanter is de vaststelling dat u zelf, gevraagd naar de naam van uw schoonvader, de man over

wie het probleem gaat, in eerste instantie de naam S. opgaf, terwijl dit eigenlijk de naam van de

biologische vader van uw man zou zijn. U werd daar ook op gewezen door het CGVS, maar kwam niet

verder dan de ‘uitleg’ dat u een beetje verstrooid was (zie CGVS, p.13). Dat u zich hierin zou vergissen

is, zeker gezien de ernst van de beweerde problemen, allerminst aannemelijk. Voorts kon u

opmerkelijk genoeg zo goed als niets vertellen over de mensen met wie jullie omwille van uw schoonvader

problemen zouden hebben gekregen. U kwam niet verder dan de uitleg dat het Gujjars waren en

verduidelijkte dit enigszins bevreemdend als ‘een gemeenschap zoals de hindoes’. Gevraagd dit verder

te verduidelijken hield u het opnieuw bij ‘Gujjar’ en het feit dat u hen niet kende (zie CGVS, p.12). Uw man

hield het dan weer vaagweg bij een ‘zeer rijke gemeenschap van grootgrondbezitters met veel macht,

gewelddadig en ééndrachtig zoals moslims’. Wie het precies waren wist hij evenmin, al bleken ze wel

hindoe.. Verder kwam ook hij niet. Enige navraag bij bijvoorbeeld uw schoonvader, die hen wel moet

hebben gekend en met wie jullie de problemen zouden hebben besproken, hebben jullie klaarblijkelijk niet

gedaan, ondanks de ernst van de beweerde problemen (zie CGVS man, p.26). De geloofwaardigheid,

minstens de ernst van de beweerde problemen wordt verder ondermijnd door de vaststelling dat jullie

aangaven dat uw schoonvader na het eerste bezoek van deze mensen nog naar huis is gekomen en daar

nog één of twee dagen zou verbleven hebben, ondanks de bedreigingen. Bovendien zouden jullie zelf

na hun tweede bezoek, hetwelk ook voor jullie persoonlijk zou geworden zijn én bovendien gewelddadig,

nog twee dagen thuis gebleven zijn. Overigens waren jullie aanvankelijk beide opmerkelijk genoeg

vergeten vermelden dat er bij dat tweede bezoek ook klappen waren gevallen (zie CGVS Vragenlijst

beide). Dat uw man aangaf dat zowel zijn broer als hijzelf daarbij in de klappen had moeten delen (zie

CGVS man, p.) en u het zelf enkel hield op uw schoonbroer (zie CGVS, p.11), spreekt boekdelen. Deze

vaststellingen ondergraven dan ook enkel verder de geloofwaardigheid van uw relaas.

Ten derde dient ook vastgesteld dat, zelfs indien geloof zou worden gehecht aan uw problemen -quod

non-, u helemaal niets heeft ondernomen in India om iets aan uw problemen te doen. Ondanks de ernst

van de door u aangehaalde problemen, zou u nooit naar de politie gestapt zijn of op enige andere wijze

de bescherming van de Indiase autoriteiten hebben ingeroepen. Uw argument daarvoor, dat u met

verkrachting werd bedreigd en daar kleine kinderen worden verkracht (zie CGVS, p.12), is uiteraard niet

afdoende. Temeer gezien u het gewoonweg niet geprobeerd heeft. U werd gewezen op het feit dat de

Indiase autoriteiten wel degelijk optreden tegen dergelijke praktijken, maar gaf als uitleg dat u er zelfs dan

nog diende te wonen en werken, u geen beveiliging zou krijgen en herhaalde dat u met verkrachting was

bedreigd (zie CGVS, p.14).

Ten vierde kan hierbij opgemerkt worden dat het op zijn minst bijzonder bevreemdend te noemen is dat

jullie een dergelijk groot bedrag hebben uitgegeven aan jullie reis (1,3 tot 1,4 miljoen roepies), terwijl jullie

dit evenzeer hadden kunnen betalen aan de mensen met wie uw schoonvader problemen had. Dat dit

bedrag nog een veelvoud daarvan was (4 tot 6 miljoen roepies, daar waren jullie overigens evenmin

éénduidig over), is daarvoor geen afdoende uitleg. U werkte immers als accountant, ook uw schoonvader

en man hadden degelijk betaald werk, niets hield u tegen om die mensen een afbetaling voor te stellen

en de door uw schoonvader veroorzaakte schulden ook effectief terug te betalen. Dat ze jullie niet met
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rust zouden laten en jullie maar een paar dagen tijd kregen, lijkt dan ook niet meer dan een ad hoc

toevoeging (zie CGVS, p.14).

Ten vijfde kan hieraan worden toegevoegd dat u zich, zelfs indien geloof zou worden gehecht aan uw

problemen -quod non-, ook elders in India zou hebben kunnen vestigen om aan deze lokale problemen

te ontkomen. Dat deze bende jullie gezegd zou hebben dat ze overal in India banden hebben (zie CGVS,

p.14), doet daaraan geen afbreuk. Jullie zouden immers zelf een tweetal maanden klaarblijkelijk zonder

noemenswaardige problemen in Delhi hebben gewoond, uw schoonmoeder en schoonbroer zouden met

dezelfde problemen geconfronteerd zijn maar wel hun toevlucht hebben gezocht in een andere deelstaat

én bovendien gaf u aan dat u zelf ook elders in India familie heeft wonen. Bovendien bent u

hooggeschoold en was u voldoende zelfstandig en initiatiefrijk om naar Europa te reizen, waardoor mag

verwacht worden dat u bij terugkeer naar het land waarvan u de nationaliteit bezit en de taal spreekt, in

staat bent om in uw levensonderhoud te voorzien.

Ten slotte wijst het CGVS erop dat u heeft nagelaten om een verzoek om internationale betrekking in

te dienen in (onder meer) Italië of andere landen via dewelke u naar België bent gekomen. Een

dergelijke houding kan immers moeilijk in overeenstemming worden gebracht met het hebben van een

vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Van iemand die beweert zo'n vrees te hebben

en stelt daarom zijn land te zijn ontvlucht, kan redelijkerwijs verwacht worden dat hij zo snel mogelijk en

althans binnen een redelijke termijn deze beschermingsmodaliteiten aangrijpt.

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.

Het overige door u neergelegde document vermag niet bovenstaande appreciatie om te buigen. Het

betreft immers slechts een kopie van uw religieuze huwelijksakte en aldus een element dat hier niet ter

discussie staat.

Volledigheidshalve wijst het CGVS er op dat ieder verzoek om internationale bescherming individueel

wordt beoordeeld op basis van alle elementen en stukken die het dossier bevat. Dat er in hoofde van uw

echtgenoot, D.E. […] een beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus werd genomen, heeft

daarom geen invloed op de beslissing in uw asieldossier.

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. Het verzoekschrift

2.1. In een eerste middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van artikel 1 van het

Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951

(hierna: het Vluchtelingenverdrag), van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

Vreemdelingenwet), van de materiële motiveringsplicht, “minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de

materiële motivering”, juncto het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 3 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) juncto artikel 48/4, § 2,

c) van de Vreemdelingenwet.

In haar verzoekschrift stelt de verzoekende partij als volgt:

“Artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag (Genève, 1951) definieert het begrip vluchteling:

De vier elementen van deze definitie zijn de volgende:

zich buiten het land van herkomst bevinden; een

gegronde vrees voor vervolging hebben;

“omwille van ras, religie, nationaliteit, behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging", de

bescherming van het land van herkomst niet kunnen of niet willen inroepen.
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Deze elementen toegepast op verzoeker: zich buiten het land van herkomst bevinden

Verzoeker bevindt zich hier in België, waar ze haar aanvraag tot asiel heeft ingediend op 9 augustus 2019.

een gegronde vrees voor vervolging hebben

Weliswaar vereist deze vrees zowel een subjectief als een objectief element, doch vrees volstaat. De

asielzoeker moet aantonen dat het risico voor vervolging bestaat, doch moet niet bewijzen dat de

gevreesde vervolging ook effectief zal plaatsvinden of reeds plaats heeft gehad (Vanheule D.,

Vluchtelingen, Overzicht, Mys & Breesch, Gent, 1 999, o.c., 21 - 22).

Op basis van de verklaringen van verzoeker wordt door verweerster geconcludeerd dat er geen geloof

kan gehecht worden aan vervolgingsgronden van verzoeker.

Verzoeker is helemaal niet akkoord met deze foutieve vaststelling en ze zal onder het tweede middel

uiteenzetten waarom ze niet akkoord is met deze foutieve vaststelling.

Verzoeker vreest vervolgd worden door criminele bendes in India die omwille van problemen van haar

schoonfamilie

Dat dit middel gegrond is.”

2.2. In een tweede middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van de materiële

motiveringsplicht, “minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”, juncto het

zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 3 van het EVRM juncto artikel 48/4, § 2, b) van de

Vreemdelingenwet.

In haar verzoekschrift stelt de verzoekende partij als volgt:

“Verweerster verwijst zomaar naar het KB van 1 5 februari 201 9 om haar foutieve beslissing te motiveren.

Het feit dat India als een veilig land beschouwd wordt, wel niet zeggen dat verzoeker geen vervolging

vreest.

Het feit dat de echtgenoot van verzoeker erkend is als een vluchteling, is een bewijs dat verzoekster

vervolging vreest in India.

Verweerster neemt verzoeker kwalijk omdat ze geen identiteitsdocumenten voorgelegd heeft.

Verweerster verwijst tegelijkertijd dat een visum dat verzoeker van de Nederland gekregen heeft met haar

eigen paspoort en haar eigennaam.

Verzoeker begrijpt niet waarom verweerster dan hiervan een punt maakt als ze al in het bezit is van dit

paspoort van verzoeker.

Verweerster stelt dat verzoeker niet veel kon vertellen over de Gujjaris. Verzoeker meent dat ze alles

verteld heeft wat ze wist over dit probleem. Ze kan onmogelijk antwoorden verzinnen om verweerster

tevreden te stellen.

Verweerster zelf zegt in het begin van elk gehoor dat als men het antwoord op een vraag niet weet, moet

men gewoon nee zeggen zonder zaken te verzinnen.

Als u het advies van verweerster volgt wordt u dan kwalijk genomen door verweerster.

Verweerster neemt ten onrechte verzoeker kwalijk en ze verwacht van haar meer details. Verzoeker stond

niet oog in oog met deze daders om details te vertellen.

Verweerster neemt verzoeker kwalijk omdat ze geen hulp gezocht heeft in India.

Alsof de reputatie van de politie in India niet bekend is voor verweerster.

26 November 2018 I RSF - Reporters Sans Frontières

Albania, Bulgaria, Cambodia, Colombia, France, India, Italy, Japan, Malta, Mexico, Montenegro, Namibia,

Netherlands, Poland, Russian Federation, Slovakia, Turkey

Report on the situation of journalists who report on organised crime (mafia; drug cartels; yakuza;

environmental journalists; corrupt businessmen and politicians; state protection; other topics)

Journalists: the bête noire of organised crime (Special or Analytical Report, English)

Collaku annoyed Albania’s interior minister by getting an exclusive interview with Dritan Zagani, the head

of a police drugs unit in a provincial city who was threatened and arrested after denouncing police

corruption. A newspaper and a TV channel agreed to run Collaku's interview but then backed off after

getting calls from the prime minister and interior minister.

https://www.ecoi.net/en/file/local/1456096/520405_en.pdf

26 March 2018 I RSF - Reporters Sans Frontières India

Madhya Pradesh: Journalist killed in connection with his research into sand mining mafia activities and

police corruption

Indian journalist deliberately run down by truck, RSF calls for independent probe (Appeal or News

Release, English)

Madhya Pradesh: Journalist killed in connection with his research into sand mining mafia activities and

police corruption https://www.ecoi.net/en/document/1427738.html

13 August 20171 ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and

Documentation India
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Query response on India: Information on violent arguments due to land conflicts in the Punjab (federal

protection, corruption)

Anfragebeantwortung zu Indien: Informationen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen aufgrund von

Grundstücksstreitigkeiten im Punjab (Schutz durch staatliche Organe, Korruption) [a-10360-1] (Response,

German)

Police Corruption in India; in: International Journal of Criminology and Sociological Theory, Dezember

2013

http://ijcst.journals.yorku.ca/index.php/ijcst/article/download/37944/34411 MRT-RRT - Australian

Government - Migration Review Tribunal & Refugee Review Tribunal: Issues Paper India: Land Disputes

& Moneylenders in Punjab, März 2013 (verfügbar auf ecoi.net)

http://www.ecoi.net/file_upload

https://www.ecoi.net/en/document/1415948.html

Verweerster neemt verzoeker kwalijk omdat ze het geld dat ze voor hun reis betaald hebben, niet aan de

daders betaald hebben om hun probleem op te lossen.

Verzoekers meent dat met z’n schoonvader weet u het nooit. Deze schoonvader is een gokverslaafde en

hij zal nog schulden maken.

Verweerster roept in IVA voor vrees voor vervolging van verzoeker terwijl ze tegelijkertijd haar echtgenoot

erkent als vluchteling.

Zeer vreemd.

Verweerster neemt verzoeker kwalijk omdat ze nagelaten heeft om asielaanvraag in Italië in te dienen.

Waarom is dit argument niet tegen haar echtgenoot gebruikt?

De echtgenoot van verzoeker werd erkend als vluchteling zonder dit argument tegen hem te gebruiken.

Tegen verzoeker wel?

Zeer inconsistent.

Verweerster stelt dat elk dossier individueel behandeld wordt dat dat de erkenning van verzoekers

echtgenoot heeft niets te maken met verzoeker.

Waarom niet?

Verzoeker meent dat ze het recht heeft om dit te begrijpen.

Dit blijkt niet uit de bestreden beslissing.

Verzoeker moet niet gissen waarom verweerster dit gedaan heeft.

Verzoeker heeft het recht om dit in haar geval te lezen in de bestreden beslissing.

Verweerder heeft nagelaten om op een deftige wijze te motiveren waarom:

Zij geen rekening houdt met de verklaringen van verzoeker EN met het feit dat verzoekers echtgenoot

erkend is als vluchteling.

Een dergelijke handelswijze komt neer op een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Dat dit middel gegrond is.”

2.3. In wat zich aandient als een derde middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van

artikel 3 van het EVRM juncto artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet.

In haar verzoekschrift stelt de verzoekende partij als volgt:

“Verweerster heeft eveneens nagelaten om te motiveren waarom verzoeker niet in aanmerking komt voor

subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4, §2, B - grond.

Hierbij wenst verzoeker te verwijzen naar § 39 van Elgafaji arrest over de ‘sliding scale’:

"Hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt geraakt om redenen die

te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe lager de mate van willekeurig geweld zal

zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming".

Verzoeker heeft deze persoonlijke omstandigheden voldoende aannemelijk gemaakt door haar profiel.

Verweerder heeft eveneens nagelaten om te motiveren waarom ze aan verzoeker geen subsidiaire

beschermingsstatus niet toegekend heeft.”

3. Beoordeling

3.1. De verzoekende partij voert aan dat zij naar aanleiding van de gokschulden van haar schoonvader

werd geviseerd door Gujjars.

3.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partij een beroep indient tegen de beslissing van de commissaris-

generaal van 24 december 2021 waarbij haar verzoek om internationale bescherming overeenkomstig

artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet als kennelijk ongegrond wordt beschouwd.
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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 (…)”.

Artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt: “In het geval van weigering van internationale

bescherming en indien de verzoeker om internationale bescherming zich in één van de gevallen vermeld

in paragraaf 1, eerste lid, a) tot j) bevindt, kan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen dit verzoek als kennelijk ongegrond beschouwen.”

Artikel 57/6/1, § 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt: “De Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen is bevoegd om de internationale bescherming te weigeren aan een

onderdaan van een veilig land van herkomst of aan een staatloze die voorheen in dat land zijn gewone

verblijfplaats had, wanneer de vreemdeling geen substantiële redenen heeft opgegeven om het land in

zijn specifieke omstandigheden niet als een veilig land van herkomst te beschouwen ten aanzien van de

vraag of hij voor erkenning als persoon die internationale bescherming geniet in aanmerking komt.”

India werd bij koninklijk besluit van 14 januari 2022 tot uitvoering van artikel 57/6/1, § 3, vierde lid van de

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van

herkomst, vastgesteld als veilig land van herkomst. Voorheen was India reeds bij koninklijk besluit van 15

december 2019 en bij koninklijk besluit van 14 december 2020 tot uitvoering van artikel 57/6/1, § 3, vierde

lid van de Vreemdelingenwet als veilig land van herkomst vastgesteld.

Om een verzoek om internationale bescherming ingediend door een onderdaan van een veilig land van

herkomst of een staatloze die er voorheen zijn gewone verblijfplaats had, gegrond te kunnen verklaren,

moet de verzoeker derhalve substantiële redenen opgeven die aantonen dat, ondanks diens afkomst van

een veilig land, zijn land van herkomst in zijn specifieke omstandigheden niet als veilig kan worden

beschouwd en dit dus in afwijking van de algemene situatie aldaar. Artikel 57/6/1, § 3, eerste lid van de

Vreemdelingenwet belet de 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 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 diezelfde wet. De bewijslast rust in dit

geval op de verzoeker.

3.3. Het verzoek om internationale bescherming is kennelijk ongegrond omdat

(i) de verzoekende partij geen enkel origineel identiteitsbewijs voorlegt. Haar “Permanent Account

Number”-kaart (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) is louter een kopie die omwille van de

manipuleerbaarheid ervan door middel van allerhande knip- en plakwerk slechts een geringe

bewijswaarde heeft. Zij beweert bovendien nooit een origineel paspoort te hebben gehad, doch uit haar

Nederlands visumdossier blijkt dat zij wel degelijk een visum aanvroeg met haar eigen paspoort dat werd

uitgereikt op 30 januari 2017 terwijl de verzoekende partij beweert dat zij in april 2019 een smokkelaar

contacteerde om voor haar een paspoort te regelen. Zij kan geen afdoende verschoning doen gelden voor

de voorgaande vaststellingen, die afbreuk doen aan haar algehele geloofwaardigheid.

(ii) waar de verzoekende partij en haar echtgenoot aanvankelijk verklaarden dat de gokschulden van haar

schoonvader waren, blijkt dit uiteindelijk om de stiefvader van haar echtgenoot te gaan. Dit klemt des te

meer daar de verzoekende partij haar schoonvader benoemde met de naam S., terwijl dit de naam van

de biologische vader van haar echtgenoot blijkt te zijn. De verzoekende partij en haar echtgenoot kunnen

zo goed als geen bijkomende informatie verschaffen over hun belagers. De ernst van de voorgehouden

vervolgingsfeiten wordt verder ondermijnd waar blijkt dat haar schoonvader na het eerste bezoek van de

Gujjars nog twee dagen in het huis bleef en dat de verzoekende partij en haar echtgenoot na het tweede

bezoek van de Gujjars eveneens nog twee dagen in het huis bleven. De verzoekende partij en haar

echtgenoot vermeldden tijdens hun interview op de Dienst Vreemdelingenzaken niets over het uitdelen

van klappen tijdens het tweede bezoek van de Gujjars, terwijl de verzoekende partij tijdens haar

persoonlijk onderhoud verklaart dat enkel haar schoonbroer toen klappen kreeg en haar echtgenoot stelt

dat zowel hij als zijn broer toen klappen kregen.

(iii) de verzoekende partij en haar echtgenoot geen enkele poging hebben ondernomen om de

bescherming van de Indiase autoriteiten in te roepen.

(iv) het niet aannemelijk is dat de verzoekende partij en haar echtgenoot een groot bedrag uitgeven aan

hun reis naar Europa maar zich niet de moeite getroostten om een afbetalingsplan voor de gokschulden

van haar schoonvader voor te stellen.
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(v) de ernst van de voorgehouden vervolgingsfeiten eens te meer wordt ondermijnd daar de verzoekende

partij en haar echtgenoot voorafgaand aan hun vertrek naar Europa nog probleemloos gedurende twee

maanden in Delhi konden verblijven, terwijl haar schoonmoeder en schoonbroer, die eveneens zouden

zijn geviseerd, elders in India hun toevlucht konden vinden.

(vi) de verzoekende partij heeft nagelaten een verzoek om internationale bescherming in te dienen in de

Europese landen waar zij op haar reis naar België door kwam.

(vii) de voorgelegde religieuze huwelijksakte (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) staaft

haar huwelijk, een element dat heden niet wordt betwist.

(viii) ieder verzoek om internationale bescherming individueel wordt beoordeeld, zodat de vaststelling dat

haar echtgenoot als vluchteling werd erkend, niet betekent dat de verzoekende partij eveneens een nood

aan internationale bescherming aannemelijk zou maken.

In de bestreden beslissing wordt op omstandige wijze gemotiveerd aangaande bovenvermelde

vaststellingen. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, hebben betrekking op de kern

van het vluchtrelaas en zijn pertinent alsook draagkrachtig. Het komt de verzoekende partij toe om deze

motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waartoe

zij echter geheel in gebreke blijft.

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij er in voorliggend verzoekschrift niet in slaagt om voormelde

motieven uit de bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen. In wezen blijft zij slechts steken in het

louter volharden in haar ongeloofwaardig bevonden vluchtmotieven, het minimaliseren en vergoelijken

van de in de bestreden beslissing vastgestelde onaannemelijkheden, het herhalen van eerder afgelegde

verklaringen en het bekritiseren en tegenspreken van bepaalde gevolgtrekkingen door de commissaris-

generaal, zonder concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusie in de bestreden

beslissing kunnen weerleggen. Dergelijk verweer is niet dienstig en vermag niet de pertinente motieven

van de bestreden beslissing, zoals hoger weergegeven, te ontkrachten.

De verzoekende partij wijst er in haar verzoekschrift op dat haar echtgenoot als vluchteling werd erkend

en betoogt dat dit een bewijs is dat zij in India vervolging vreest. In casu beschikt de verzoekende partij

niet over de Afghaanse nationaliteit, zoals haar echtgenoot. Uit de artikelen 48/3, § 1 en 48/4, § 1 van de

Vreemdelingenwet volgt dat de nood aan internationale bescherming, geboden door deze artikelen, moet

worden getoetst ten aanzien van het land of de landen van de nationaliteit van de verzoeker of, voor

staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats. Deze vereiste vloeit voort uit de noodzaak om te

oordelen indien de verzoeker de bescherming van dit land niet kan inroepen of indien hij geldige redenen

aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen. De verzoekende partij heeft de Indiase nationaliteit,

zodat haar verzoek om internationale bescherming dient te worden beoordeeld ten aanzien van India. De

verzoekende partij laat na enig concreet, persoonlijk element aan te brengen waaruit zou kunnen blijken

dat zij ten aanzien van India nood zou hebben aan internationale bescherming in relatie tot de

vluchtelingenstatus die in hoofde van haar echtgenoot ten aanzien van Afghanistan werd erkend. het

loutere feit dat haar echtgenoot als vluchteling werd erkend, betekent immers niet automatisch dat er in

hoofde van de verzoekende partij eveneens sprake zou zijn van een gegronde nood aan internationale

bescherming. De verzoekende partij dient haar nood aan internationale bescherming aan de hand van

persoonlijke, individuele omstandigheden in concreto aannemelijk te maken, doch blijft hier geheel in

gebreke.

Verder betoogt de verzoekende partij dat de commissaris-generaal in het bezit is van haar paspoort,

waardoor zij niet begrijpt dat de commissaris-generaal er een punt van maakt dat zij geen

identiteitsdocumenten heeft voorgelegd. De Raad wijst erop dat van een verzoeker om internationale

bescherming redelijkerwijze mag worden verwacht dat deze de asielinstanties van het onthaalland,

bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn verzoek om internationale bescherming, van

meet af aan in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (UNHCR, Handbook

on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, Genève, 1992, nr. 205). Een verzoeker om

internationale bescherming heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen

van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan de verzoeker om

internationale bescherming om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen zodat de

asielinstanties kunnen beslissen over het verzoek om internationale bescherming. De medewerkingsplicht

vereist dus van verzoeker dat hij de asielinstanties zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft

over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. Het is in het licht van deze

medewerkingsplicht dan ook aan de verzoekende partij om haar identiteit middels de nodige documenten

te staven, quod non in casu. Integendeel, de verzoekende partij beweerde dat zij nooit een paspoort had,

terwijl uit haar Nederlands visumdossier blijkt dat zij wel degelijk een eigen paspoort had. Dat de
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verzoekende partij hierover leugenachtige verklaringen aflegt, doet dan ook wel degelijk afbreuk aan haar

algehele geloofwaardigheid.

De verzoekende partij voert voorts aan dat zij alles heeft verteld wat zij wist over de Gujjars en wijst erop

dat zij, zoals aangegeven bij aanvang van het persoonlijk onderhoud, geen antwoorden wou verzinnen.

De Raad wijst erop dat het er te dezen niet om gaat dat de verzoekende partij geen antwoorden heeft

verzonnen, maar dat de vaststelling dat zij over haar belagers bijzonder weinig informatie kon verschaffen,

afbreuk doet aan de ernst en de geloofwaardigheid van haar voorgehouden nood aan internationale

bescherming. Redelijkerwijze kan immers worden verwacht dat zij zich terdege tracht te informeren

omtrent de personen die haar zouden viseren. Dat zij dit heeft nagelaten, vormt dan ook een negatieve

indicatie voor de geloofwaardigheid van haar vluchtrelaas. Waar de verzoekende partij in haar

verzoekschrift stelt dat zij niet oog in oog stond met de daders, dient vastgesteld dat zij tijdens haar

persoonlijk onderhoud verklaarde dat zij wel degelijk thuis was op het moment dat Gujjars een tweede

keer langskwamen en dat ze haar toen zelfs persoonlijk bedreigden (notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 11). Aldus spreekt de verzoekende partij haar eerdere verklaringen tegen, hetgeen eens te

meer afbreuk doet aan de geloofwaardigheid ervan.

Met betrekking tot de vaststelling in de bestreden beslissing dat de verzoekende partij en haar echtgenoot

geen enkele poging ondernamen om zich op de bescherming van de Indiase autoriteiten te beroepen,

voert de verzoekende partij aan: “Alsof de reputatie van de politie in India niet bekend is voor verweerster.”

Hiermee verschoont zij echter op generlei wijze waarom zij en haar echtgenoot zelfs geen poging

ondernamen om de bescherming van de Indiase autoriteiten te vragen. De rapporten die de verzoekende

partij in haar verzoekschrift citeert hebben geen betrekking op de werking van de Indiase politie. Het

eerste rapport handelt over journalisten en de georganiseerde misdaad, het tweede rapport handelt over

een journalist die opzettelijk door een vrachtwagen werd aangereden en het derde rapport handelt over

grondconflicten in Punjab. Als zodanig zijn deze rapporten in casu niet relevant. Met dit betoog gaat de

verzoekende partij er ook aan voorbij dat India werd opgenomen op de lijst van veilige landen bij artikel 1

van het koninklijk besluit van 14 januari 2022 tot uitvoering van artikel 57/6/1, § 3, vierde lid van de wet

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst.

Een land van herkomst wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 57/6/1, § 3 van de Vreemdelingenwet

immers 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. Hierbij

dient onder meer rekening te worden gehouden met de mate waarin bescherming geboden wordt tegen

vervolging of mishandeling door middel van:

a) de wetten en voorschriften van het land en de wijze waarop deze in de praktijk worden toegepast;

b) de naleving van de rechten en vrijheden neergelegd in het Europees Verdrag tot Bescherming van de

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten

en politieke rechten of het Verdrag tegen foltering, in het bijzonder de rechten waarop geen afwijkingen

uit hoofde van artikel 15, § 2 van voornoemd Europees Verdrag zijn toegestaan;

c) de naleving van het non-refoulement beginsel en

d) het beschikbaar zijn van een systeem van daadwerkelijke rechtsmiddelen tegen schending van

voornoemde rechten en vrijheden.

Verder voert de verzoekende partij aan dat haar schoonvader een gokverslaafde is die nog schulden zal

maken, reden waarom zij geen afbetalingsplan voorstelden. De verzoekende partij komt hiermee niet

verder dan het post factum opwerpen van speculatieve beweringen. In de door de verzoekende partij

geschetste context is het allerminst onlogisch dat zij en haar echtgenoot zouden trachten de gokschulden

van haar schoonvader af te betalen om zodoende hun belagers af te weren. Dat de verzoekende partij en

haar echtgenoot hiertoe zelfs geen poging ondernamen maar meteen ervoor opteerden om India te

ontvluchten teneinde in Europa om internationale bescherming te verzoeken, is dan ook allerminst ernstig.

Waar de verzoekende partij aanvoert dat in de bestreden beslissing toepassing wordt gemaakt van een

intern vestigingsalternatief, kan zij niet worden bijgetreden. Uit een lezing van de bestreden beslissing

blijkt dat de commissaris-generaal er terecht op wijst dat de verzoekende partij en haar echtgenoot

gedurende twee maanden voorafgaand aan hun vertrek naar Europa probleemloos in Delhi konden

verblijven en dat haar schoonmoeder en schoonbroer eveneens elders in India terecht konden, hetgeen
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de ernst en de geloofwaardigheid van haar vluchtmotieven eens te meer ondermijnt. Nergens wordt hierbij

toepassing gemaakt van een intern vestigingsalternatief in de zin van artikelen 48/5, § 3 van de

Vreemdelingenwet.

Waar de verzoekende partij betoogt dat “Verweerster neemt verzoeker kwalijk omdat ze nagelaten heeft

om asielaanvraag in Italië in te dienen. Waarom is dit argument niet tegen haar echtgenoot gebruikt? De

echtgenoot van verzoeker werd erkend als vluchteling zonder dit argument tegen hem te gebruiken. Tegen

verzoeker wel? Zeer inconsistent.”, dient herhaald dat haar echtgenoot de Afghaanse nationaliteit heeft,

waardoor diens nood aan internationale bescherming ten aanzien van Afghanistan werd beoordeeld. Het

komt de Raad te dezen niet toe uitspraak te doen over de beslissing die door het Commissariaat-generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen werd genomen ten aanzien van verzoeksters echtgenoot. Het

loutere feit dat verzoeksters echtgenoot als vluchteling werd erkend, doet evenwel geen afbreuk aan de

vaststelling dat van de verzoekende partij redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij onmiddellijk bij

aankomst in Europa of kort daarna, van wanneer zij daartoe de kans heeft, een verzoek om internationale

bescherming zou indienen, zodat de vaststelling dat zij geen verzoek om internationale bescherming

indiende in de Europese landen waardoorheen zij reisde onderweg naar België afbreuk doet aan de ernst

en de geloofwaardigheid van haar voorgehouden nood aan internationale bescherming.

Waar de verzoekende partij nog betoogt dat de commissaris-generaal heeft nagelaten te motiveren

waarom haar de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd, dient erop gewezen dat haar verzoek

om internationale bescherming kennelijk ongegrond werd bevonden in de zin van artikel 57/6/2, § 2 van

de Vreemdelingenwet. Zoals gesteld, komt het de verzoekende partij toe persoonlijke, individuele

elementen aan te brengen waaruit blijkt dat zij in India, dat overeenkomstig het koninklijk besluit van 14

januari 2022 als veilig land wordt beschouwd, alsnog een gegronde vrees voor vervolging koestert in

vluchtelingenrechtelijke zin, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of dat er

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

schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van diezelfde wet. Gezien het voorgaande, blijft zij hier evenwel

geheel in gebreke. Voorts is gebleken uit hetgeen voorafgaat dat haar vluchtrelaas, waarop zij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. Derhalve kan de verzoekende partij niet langer steunen op de elementen aan de basis van dat

relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in artikel

48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet ontwaart de Raad noch in het administratief of rechtsplegingsdossier, noch in

onderhavig verzoekschrift enig element dat de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op

basis van voormelde rechtsgrond zou kunnen verantwoorden.

Gezien het geheel van wat voorafgaat, slaagt de verzoekende partij er niet in de motieven uit de bestreden

beslissing te weerleggen. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en

correct en worden door de Raad in hun geheel overgenomen en tot de zijne gemaakt.

5.4. Gelet op wat voorafgaat, stelt de Raad vast dat de verzoekende partij geen substantiële redenen

heeft opgegeven om haar land van herkomst, India, in haar specifieke omstandigheden niet te

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

die internationale bescherming geniet in aanmerking komt.

5.5. Er worden geen gegronde middelen aangevoerd

6. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

Het beroep wordt verworpen.

Artikel 2
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De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend

tweeëntwintig door:

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS M. RYCKASEYS


