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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 17.370 van 20 oktober 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake:  X
  Gekozen woonplaats: X

  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 Nepalese nationaliteit te zijn, op 23 juni
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 5 juni 2008.

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 nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 10 juli 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2
september 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat R. VAN DE SIJPE en
van attaché A. VAN DE VOORDE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 3 maart 2008 het Rijk binnen en diende
op 7 maart 2008 een asielaanvraag in. Op 5 juni 2008 werd een beslissing tot
weigering van de hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus genomen. Het onderhavige beroep is gericht tegen deze
beslissing.

2. Het asielrelaas wordt als volgt weergegeven in de bestreden beslissing: “U verklaarde
de Nepalese nationaliteit te bezitten en woonachtig te zijn geweest in de hoofdstad
Kathmandu. Na uw studies in India opende u in 2059 (Nepalese kalender, stemt
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overeen met 2002-2003 volgens de Gregoriaanse kalender) in Kathmandu een
textielwinkel. Daarnaast verkocht u ook voedingswaren. In 2062 (2005-2006) werd u in
Nepal lid van de monarchistische partij Rastriya Prajatantra Party Nepal
(RPP-Nepal). Daarvoor was u sympathisant van de Communist Party of Nepal
(Unified Marxists-Leninist) of UML. Sporadisch nam u deel aan activiteiten van
RPP-Nepal. Vanaf 2061 (2004-2005) begonnen de Maobadi u om geld te vragen. U
vermoedt dat Maobadi uit uw dorp/stadswijk doorgegeven hadden dat u voor
RRP-Nepal was. In 2061 vroegen ze u één keer om geld. U gaf hen toen 80.000
Nepalese roepies. Eén keer in 2063 (2006-2007) en één keer in 2064 (2007) vroegen
activisten van de jongerenorganisatie van de maoïsten, Youth Communist League
(YCL), u om kleine bedragen. Om problemen te vermijden betaalde u telkens. Eind
2063 of begin 2064 kreeg u een telefoontje van de Maobadi waarin ze uw vroegen de
partij te helpen. Omdat er klanten waren in de winkel, stemde u hiermee snel in. Eén
week later, op 5/1/2064 (18 april 2007), kreeg u in uw winkel bezoek van twee
personen die u een brief van de maoïsten overhandigden waarin u gevraagd werd
1.500.000 Nepalese roepies aan de partij te betalen. U diende dit geld klaar te houden
in uw winkel. Vijf dagen later kreeg u andermaal in uw winkel bezoek van twee
maoïsten. U zei hen dat uw zaken slecht gingen en dat u niet in staat was hen nog
langer geld te geven. Hierop kwam het tot een hevige discussie tussen u en deze
twee personen, waarbij deze laatste ermee dreigden vergeldingsacties tegen u te
zullen ondernemen. Toen andere handelaars uit de buurt hierop naderbij kwamen,
liepen uw twee belagers weg. De volgende dag vond u bij het openen van uw winkel
een tweede brief van de maoïsten. Hierin stond vermeld dat ze u zouden elimineren
indien u niet betaalde. Ook na deze tweede brief was u nog steeds niet bereid hen geld
te geven. U was van mening dat ze deze dreiging niet zouden uitvoeren. Op 18/1/2064
(1 mei 2007) werd u door vier onbekende gewapende personen tegengehouden. Ze
namen u mee naar een afgelegen plaats aan een rivier. U kreeg daar te horen dat u
tegen hun partij praatte, dat u zich tegen hun mensen agressief gedroeg toen deze
waren langsgekomen en dat u weigerde hen geld te geven. Ze namen uw GSM af en
belden naar uw moeder. Deze kreeg te horen dat u ontvoerd was en dat u zou gedood
worden indien ze de politie hierover zou inlichten. Ook u diende dit aan uw moeder te
herhalen via de telefoon. Het was duidelijk dat het hier om Maobadi ging. Ze spraken
immers over hun partij. Hierna begonnen ze u hardhandig te slaan. Eén van hen
sloeg zelfs met zijn geweer op uw hoofd. Terwijl ze u sloegen verweten ze u andermaal
tegen hun partij te zijn en vroegen ze u waarom u weigerde te betalen terwijl u
aanvankelijk beloofd had dit te doen. Uiteindelijk verloor u het bewustzijn. De volgende
dag kwam u terug bij bewustzijn op diezelfde plaats aan de rivier. Uw belagers bleken
verdwenen te zijn. U kreeg hulp van mensen in de buurt. Uw moeder en uw vrienden
kwamen u vervolgens ophalen. Ze brachten u eerst naar een medisch centrum.
Daarna werd u naar het huis van uw moeder gebracht. Daar besloten uw familie en
vrienden dat het beter was dat u niet langer daar verbleef. Vervolgens brachten ze u
naar de woning van uw vriend Suresh Shreshta, eveneens in Kathmandu. Tot uw
vertrek naar Zwitserland verbleef u in hoofdzaak bij hem. U verbleef ook soms bij een
andere vriend van u, Purushtan Shrestha. U kende bij hen geen problemen. Wel
probeerden de maoïsten u hierna nog enkele keren tevergeefs telefonisch te
contacteren. In samenspraak met uw vrienden en familieleden besliste u om op
20/01/2064 (3 mei 2007) bij de politie klacht in te dienen n.a.v. uw ontvoering. Na uw
ontvoering sloot u uw winkel definitief. Nog datzelfde jaar verkocht u uw winkel aan
Hari Prashad Kapri. De maoïsten bleven ook hierna langskomen in uw vroegere
winkel. Ze vroegen hierbij aan de nieuwe eigenaar waar u was. Aangezien deze geen
antwoord op hun vraag gaf, dreigden ze ermee hem te vermoorden. Ze dachten
namelijk dat hij u hielp. U besliste uiteindelijk Nepal te verlaten. Op 28 juli 2007
(12/4/2064) vertrok u met uw eigen paspoort en in het bezit van een geldig visum
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vanuit Kathmandu met het vliegtuig naar Zwitserland, waar uw zus Amina Misheler
woonachtig is. Op 29 juli 2007 kwam u aan in Zurich, Zwitserland. Na het verstrijken
van uw visum op 25 oktober 2007 bleef u illegaal in Zwitserland. U zou uiteindelijk tot 3
maart 2008 in Zwisterland blijven. U deed tevergeefs nog een aanvraag om uw visum
te verlengen, gebaseerd op uw voornemen de Duitse taal te leren, en informeerde er
ook op uw kansen op gezinshereniging. Voor dit laatste kwam u evenwel niet in
aanmerking. Aanvankelijk had u nog de intentie terug te keren naar Nepal. Toen u
evenwel zag dat uw persoonlijke situatie in Nepal niet verbeterde, besliste u in België
asiel aan te vragen. In Zwitserland asiel aanvragen durfde u niet, uit vrees dat
Maoïsten zich daar zouden wreken op u. In september 2007 had u ook van uw vriend
Purushtan Shrestha vernomen dat de nieuwe eigenaar van uw winkel Hari Prashad
Kapri door de Maobadi gedood werd, volgens u omdat ze dachten dat hij u hielp.
Zonder geldig paspoort of visum vertrok u uit Zwitersland en reisde naar België. Op 3
maart 2008 kwam u in België aan en op 7 maart 2008 diende u hier een asielaanvraag
in. Toen u in Zwitserland verbleef waren de Maobadi er ook achtergekomen dat u
voordien in het huis van Suresh Shrestha in Kathmandu had verbleven. Een week na
uw aankomst in België werd u door Purushtan ingelicht dat Suresh zijn kantoor door
de Maobadi in brand was gestoken. Hij verkocht nadien zijn woning en verhuisde met
zijn familie. Ter staving van uw identiteit en asielaanvraag legde u volgende
documenten neer: een attest van de politie van het district Kathamandu, dd.
19/11/2064 (2 maart 2008), aangaande uw ontvoering door vier gewapende personen
op 18/01/2064 (1 mei 2007); twee afpersingsbrieven die u op 05/01/2064 (18 april
2007) en 12/01/2064 (25 april 2007) in uw winkel ontving van maoïsten; twee attesten
betreffende de verkoop van uw handelszaken in Kathmandu; de overlijdensakte van
Hari Prasad Kapri; het bewijs dat u in 2062 lid werd van RPP-Nepal; een politieattest,
dd. 19/11/2064 (2 maart 2008), betreffende de brand op 20/10/2064 (3 februari 2008)
in de huurflat van Suresh Kumar Shrestha in Kathmandu; een artikel over een moord
door de maoïsten op een partijgenoot voor het stelen van een grote som geld en een
internetartikel over doodsbedreigingen van leden van YCL aan het adres van een
zakenman; uw vliegtuigticket van Kathmandu naar Zurich; een medish attest op uw
naam, uitgereikt op 19/01/2064 (2 mei 2007) in Kathmandu; een attest van de betaling
van belastingen voor uw winkel; uw rijbewijs en uw Nepalees paspoort.”

3. De feiten worden niet betwist door de verzoekende partij.

Ten gronde.

2.  Verzoeker roept als enig middel in “de schending van de algemene rechtsbeginselen der
zorgvuldigheid en de motiveringsplicht, doordat, eerste onderdeel het CGVS zich baseert
op ontoereikende informatie stellende dat de ‘feiten (...) moeilijk in overeenstemming
kunnen worden gebracht met de algemene situatie in Nepal in die periode’, bovendien,
tweede onderdeel, de motivering van het CGVS op dit punt zelfs contradictoir is met de
erkenning van het CGVS dat er ‘inderdaad schermutselingen hebben plaatsgevonden en
nog plaatsvinden tussen leden van RPP-Nepal en maoistische groeperingen’, en
tenslotte, derde onderdeel, de ingeroepen gebreken in de motivering van verzoeker
uiterst miniem zijn en zelfs nagenoeg onbestaande.”

1. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden
vastgesteld dat dit beginsel de Commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen
zorgvuldig  voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. De
Commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing
gesteund op alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende
gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle
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dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt verder dat verzoeker werd
gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven uiteen te
zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon
neerleggen en zich kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon
van zijn keuze, dit alles in aanwezigheid van een tolk. Verzoeker kreeg bovendien de
kans om in zijn vragenlijst ook nog zelf alle belangrijke feiten en toelichtingen te geven.
Dat de Commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk gegaan kan derhalve niet
worden weerhouden.

2. Wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, heeft de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel de
betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat
hij of zij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met
de middelen die het recht hem of haar verschaft. Uit het verzoekschrift blijkt dat
verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de
uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde
schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet (RvV 20 juli 2007, nr. 895; VBV 27
maart 2007, VB/06-3941/w12.518). Aangezien verzoeker tracht de motieven van de
bestreden beslissing te weerleggen, wordt dit middel verder vanuit het oogpunt van
een eventuele schending van de materiële motiveringsplicht onderzocht.

3. Inzake beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen, beschikt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over volheid van
rechtsmacht, d.w.z. dat de Raad het geschil in zijn geheel aan een nieuw onderzoek
onderwerpt en hij als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de
grond van het geschil, waarbij hij de bevoegdheid heeft tot hervorming of tot bevestiging
van de door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen genomen
beslissingen ongeacht het motief waarop de Commissaris-generaal de bestreden
beslissing heeft gesteund (Wetsontwerp nr. 2479/001 tot hervorming van de Raad van
State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer
2005-2006, p. 95). Door de devolutieve werking van het beroep is de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen niet gebonden door de motieven waarop de bestreden
beslissing is gesteund. De bewijslast ligt in beginsel bij de kandidaat-vluchteling, die in de
mate van het mogelijke elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas. Bij het
ontbreken van dergelijke elementen dient hij hiervoor een aannemelijke verklaring te
geven (UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status,
1992, nr. 196). De vrees van verzoekende partij moet tevens gegrond zijn, dit wil zeggen
dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook moet kunnen worden
geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506).

Nopens de status van vluchteling.

4. Verzoeker beweert dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
onterecht meent dat de situatie in Nepal dermate gewijzigd is dat verzoekers vermeende
vrees voor vervolging ongegrond is. De bestreden beslissing argumenteert uitvoerig: 

“dat de door u aangehaalde feiten, afpersing en een zeer gewelddadige ontvoering in
april/mei 2007, moeilijk  in overeenstemming kunnen worden gebracht met de algemene
situatie in Nepal in die periode. Na de zeer chaotische en zeer onstabiele (politieke)
situatie in Nepal in de periode 2003-2006 is de situatie midden 2006 beginnen te
kenteren. Zo werd in april 2006 een einde gesteld aan de alleenheerschappij van Koning
Gyanendra. Hierna resulteerden onderhandelingen tussen de maoïstische
rebellenleiders en de toenmalige regeringsleden in een duurzaam staakt-het-vuren. Op
8 november 2006 kondigden de regering en de rebellen vervolgens een globaal
vredesakkoord (Comprehensive Peace Accord, CPA) af dat op 21 november 2006
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officieel door alle partijen werd ondertekend. Dit akkoord maakte een formeel einde aan
het 10 jaar durende conflict in Nepal. Dit hield ondermeer in dat de maoïsten het geweld
afzworen. De uitvoering van dit akkoord begon op 21 november 2006 en resulteerde
ondermeer reeds in de terugtrekking van de maoïstische rebellen (Maobadi) in
verschillende nieuw opgerichte legerkampementen verspreid over het ganse land, in de
terugtrekking van het reguliere leger in hun bestaande legerkazernes, in de oprichting
van een VN-missie (UNMIN, United Nations Mission in Nepal) om toezicht te houden op
het vredesproces, de installatie van een nieuw interim parlement, de toetreding van de
Maobadi tot dit parlement, de inlevering van wapens door de maoïsten, de
ondertekening van een nieuwe interim-grondwet, de installatie van een nieuwe interim
regering met de Maobadi, de vrijlating op grote schaal van politieke gevangenen, de
ontbinding van parallelle maoïstische administratieve structuren, en het herbemannen
van een groot aantal politieposten die tijdens het conflict gesloten waren. De laatste en
tot hiertoe belangrijkste stap in het vredesproces waren de grondwetgevende
verkiezingen die onder internationaal toezicht plaatsvonden op 10 april 2008 en tot het
einde van de monarchie in Nepal hebben geleid. Ook de integratie van de Maobadi en
het vroegere Nepalese leger tot één nationaal leger is in het vooruitzicht geplaatst,
alsook het beëindigen van het paramilitaire karakter van YCL, de jongerenorganisatie
van de maoïsten. Zowel de maoïsten als de interim-regering beogen hiermee de orde en
veiligheid verder te herstellen en te normaliseren. Hierbij is ook duidelijk  gebleken dat
de maoïsten ten volle bereid zijn zich in het democratisch bestel in Nepal in te
schakelen en in dialoog te willen treden met andere partijen in Nepal. Deze
veranderingen leidden tot dusver tot een enorme verbetering van de
mensenrechtensituatie en toename van de algemene veiligheidssituatie in Nepal.
Geweld, uitbuiting en ontvoering moeten in opvolging van dit akkoord aangepakt en
beëindigd worden. Verder blijk t uit de ons beschikbare informatie dat de maoïsten,
buiten het vragen van giften, zich in de hoofdstad Kathmandu niet langer inlieten/inlaten
met het vervolgen van burgers. Tegen deze achtergrond zijn de door u aangehaalde
vervolgingsfeiten dan ook moeilijk  aannemelijk . Voor wat betreft uw persoonlijke vrees
ten aanzien van de maoïsten - Maobadi en Youth Communist League – mede omwille
van uw politieke voorkeur, dient tot slot nog te worden opgemerkt dat uit informatie
waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijk t dat er inderdaad
schermutselingen hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden tussen leden van
RPP-Nepal en maoïstische groeperingen, maar dat deze incidenten geïsoleerde
gevallen waren/zijn. Hierbij werden/worden voornamelijk  personen met een hogere
functie in de partij geviseerd. Dit dient ondermeer gekaderd te worden in de context van
het jarenlange aanslepende conflict in Nepal en de moeilijkheden die sommige
maoïsten hebben op de overgang te maken van een gewapende beweging naar een
politieke partij binnen het democratisch bestel. Zowel leden van CPN-M, de partij van
de maoïsten in Nepal, als leden van YCL dienen zich te houden aan beloftes inzake
respect voor de mensenrechten zoals beschreven in het globaal vredesakkoord.
CPN-M distantieerde zich bij monde van voorzitter Prachandra reeds van dergelijke
ongeoorloofde acties van YCL en andere leden van CPN-M. Uit de ons beschikbare
informatie blijk t ook dat de autoriteiten in toenemende mate optreden tegen leden van
YCL die betrokken zijn bij gewelddadige acties. Nog volgens onze informatie kunnen
partijleden en sympathisanten van de RPP-Nepal vrijelijk  lid zijn van deze partij(en) en
normale politieke activiteiten uitoefenen, zonder vrees voor vervolging. Verder blijk t uit
de ons beschikbare informatie dat de maoïsten, buiten het vragen van giften, zich in de
hoofdstad Kathmandu niet langer zouden inlaten met het vervolgen van burgers. Uit de
ons beschikbare informatie blijk t tot slot ook dat de autoriteiten in toenemende mate
proberen op te treden tegen leden van YCL die betrokken zijn bij gewelddadige acties.”

1. Het is dan ook niet ernstig te menen dat de informatie waar de Commissaris-generaal
zich op beroept volgens verzoeker “duidelijk ontoereikend (is) om het relaas van
verzoeker naar waarheid aan te nemen.” (sic). Verweerder meent terecht “dat het
Commissariaat-generaal de beoordeling over een land baseert op objectieve
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informatie en een veelheid van bronnen met betrekking tot het land. Uit een grondige
analyse van de informatie blijkt dat de algemene situatie in Nepal midden 2006 is
beginnen te verbeteren waardoor er geen sprake is van een internationaal of
binnenlands gewapend conflict. Verweerder volhar[d]t in de vaststelling dat de door
verzoeker aangehaalde feiten, moeilijk in overeenstemming kunnen gebracht worden
met de algemene situatie in Nepal in de periode april/mei 2007.” Dit klemt te meer
daar de artikels en informatie van websites over de situatie in Nepal door verzoeker
aangebracht deze informatie niet tegenspreekt .

2. Verzoeker wijst er op dat “tijdens de recente verkiezingen werden de Maoïsten
bovendien verweten weerom intimidatie en geweld te hebben gehanteerd” en stelt “Het
is dan ook nog maar de vraag of het feit dat de Maoïsten thans de verkiezingen
hebben gewonnen, een positieve weerslag zal hebben op de algemene
veiligheidssituatie in Nepal of een verbetering zal vormen van de
mensenrechtensituatie aldaar, zeker gelet op hun verleden. Het is overigens een
algemeen bekend gegeven dat de YCL, de jongerenorganisatie van de Maoïsten, tot
op vandaag nog steeds een maffiaorganisatie en parallelle overheid zijn die met harde
hand regeert”. Verzoeker wijst verder op  “de recente moord van zakenman Ram Han
Shrestha door Maoïsten” en meent dat de gelijkenis met zijn asielrelaas treffend is.
Verzoeker stipt aan dat “Uit het nieuwsartikel “Maoists target Ram Han’s brother” blijkt
overigens nog dat de familie van Ram Han Shrestha de Maoïstische leiders ervan
verwijt de schuldige(n) een hand boven het hoofd houden” en meent dat “zulks is dan
ook in strijd met de bewering van het CGVS dat de autoriteiten in toenemende mate
optreden tegen dergelijke gewelddadige acties.” Volgens verzoeker “is het duidelijk dat
de overheid (te) weinig doet/kan doen om dergelijke gebeurtenissen te verhelpen.”

1. Met betrekking tot de artikels waar verzoeker op wijst, en toevoegt aan zijn
verzoekschrift, wenst de Raad ook te benadrukken dat dergelijke algemene informatie
niet volstaat om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst persoonlijk wordt
bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden
aangetoond (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480). De
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ontkent niet dat
sporadisch nog geweld wordt gebruikt maar stelt dat de overheid hiertegen op komt
en dat dit geweld mensen viseren van een vooraanstaand profiel. Verzoeker bevestigt
dit doch de bijkomende informatie toont niet aan dat de kern van de informatie zoals
weergegeven in de documenten die door de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen aan het administratieve dossier zijn toegevoegd
incorrect of niet recent genoeg is.

5. Ter staving van zijn asielmotieven legt verzoeker volgende documenten neer: twee
attesten van de politie van het district Kathamandu, dd. 19/11/2064 (2 maart 2008), twee
afpersingsbrieven, een medisch attest, de overlijdensakte van Hari Prasad Kapri; een
bewijs van lidmaatschap van RPP-Nepal; twee attesten betreffende de verkoop van zijn
handelszaken in Kathmandu en een attest van de betaling van belastingen voor zijn
winkel.

1. De bestreden beslissing stelt “dat een aantal elementen met betrekking tot de door u
neergelegde documenten de geloofwaardigheid van uw asielrelaas ernstig
ondermijnen. Zo bevat het door u neergelegde politieattest van de districtpolitie van
Kathmandu, dd. 19/11/2064 (2 maart 2008), aangaande uw ontvoering in de eerste
maand van 2064 enkele opmerkelijke tekortkomingen en is deze brief evenmin
eensluidend met uw verklaringen hierover afgelegd. Zo vermeldt dit attest niets over
de twee brieven en bezoeken van de Maobadi aan uw winkel in de eerste maand van



                                                          RvV X / 7

2064, waarbij u reeds werd opgedragen 1.500.000 Nepales roepies te betalen en uw
herhaalde weigering toen op hun financiële eisen in te gaan (CGVS, p. 5, 9 en 10).
Nochtans vormde dit volgens uw verklaringen de directe aanleiding voor de Maobadi
om u op 18/01/2064 (1 mei 2007) te ontvoeren (CGVS, p. 9 tem. 11). Nergens in dit
attest wordt verder gesproken over het feit dat uw belagers deel zouden uitmaken van
de maoïsten. Nochtans blijkt uit uw verklaringen en de door u geschetste achtergrond
van uw ontvoering overduidelijk dat het hier om maoïsten gaat. Voorts wordt in dit
attest gesproken over het feit dat uw belagers u tijdens uw ontvoering opdroegen
binnen een termijn van twee weken 1.500.000 Nepalese roepies te betalen, alsook
over uw instemming hiermee, waarna u door hen vrijgelaten werd. Dit strookt evenwel
niet met uw verklaringen hierover afgelegd tijdens uw gehoor op het
Commissariaat-generaal. Op geen enkel moment bracht u deze hernieuwing van hun
eis tot het betalen van 1.500.000 Nepalese roepies en deze opgelegde deadline van
twee weken toen ter sprake. Uw werd hierover nochtans uitvoering gehoord (CGVS, p.
10 en 11). Bovendien verklaarde u tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal
dermate brutaal en hardhandig geslagen te zijn dat u het bewustzijn verloor en pas de
volgende dag terug bij bewustzijn kwam. Uw belagers bleken toen verdwenen te zijn
(CGVS, p. 11). Deze verklaringen kunnen bezwaarlijk als een vrijlating na instemming
geïnterpreteerd worden. Op de vraag waarom dit attest pas werd uitgereikt op
19/11/2064 (2 maart 2008) terwijl u reeds op 20/01/2064 (3 mei 2007) hiervan aangifte
ging doen bij de politie, gaf u tevens weinig aannemelijke antwoorden. Als verklaring
voor deze late uitgiftedatum stelde u pas recentelijk aan uw vrienden in Nepal
gevraagd te hebben dit document bij de politie te gaan afhalen omdat men hier op de
Dienst Vreemdelingenzaken had gezegd dat ze een bewijs nodig hadden dat u naar
de politie was geweest (CGVS, p. 3). Dit attest werd evenwel uitgereikt op 2 maart
2008 of vóór uw aankomst in België en dus uw asielaanvraag hier. Dit doet tevens
twijfels rijzen bij de echtheid van het door u neergelegde politieattest betreffende de
brand in de huurwoning van Suresh Shrestha, dat tevens uitgereikt werd op
19/11/2064 (2 maart 2008). Wat dit attest betreft dient nog te worden opgemerkt dat
hieruit niet kan worden afgeleid dat de brandstichting het werk was van Maoïsten. U
kon ook geen enkel ander document neerleggen (krantenartikels, etc.) waaruit blijkt
dat het hier om een vergeldingsactie van de maoïsten zou gaan. Wat de door u
neergelegde afpersingsbrieven, dd. 05/01/2064 (18 april 2007) en 12/01/2064 (25 april
2007), betreft kan tevens worden opgemerkt dat geen van deze brieven melding
maakt van het feit het hier om afpersing door de maoïsten gaat. Nergens in deze
brieven wordt immers verwezen naar de naam van hun strijders, de Maobadi, of hun
politieke partij, Communist Party Nepal (Maoïsts) (CPN-M). Bovendien bevatten deze
brieven geen hoofding van de CPN-M, wat toch gebruikelijk is/was bij dergelijke eisen
tot het betalen van financiële giften. Bijgevolg kan ook maar weinig bewijswaarde
gegeven worden aan deze brieven.”

6. Volgens verzoeker “is het inderdaad correct dat het neergelegde politieattest van de
districtpolitie van Kathmandu dd. 19.112064 (2 maart 2008) geen melding maakt van de
twee brieven en bezoeken van de Maobadi aan de winkel van verzoeker” doch hij meent
dat hem niet kan “te kwade worden genomen dat het attest hiervan geen melding maakt.
Dit attest vormt overigens slechts een samenvatting van het strafdossier in het bezit van
de districtpolitie. Eenzelfde redenering geldt ook voor de afwezigheid van een hoofding
van de CPN-M op de afpersingsbrieven.”

1. Voor zover in het attest een samenvatting werd gegeven van verzoekers dossier is
het redelijk te verwachten dat deze overeenstemt met verzoekers beweringen. De
weergave van de feiten in het attest is bovendien tegenstrijdig met verzoekers
verklaringen, en kan aldus niet als bewijs worden weerhouden. Verzoekers bewering
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dat de politie uit vrees zou hebben nagelaten de Maobadi als verzoekers belagers te
kwalificeren is een eenzijdige bewering die ongegrond wordt aangevoerd. In dit
verband dient opnieuw verwezen te worden naar de verbeterde algemene situatie in
Nepal.

2. Met betrekking tot “de vermelding in het attest van de hernieuwing van de eis van de
belagers om binnen een termijn van 2 weken 1.500.000 Nepalese roepies te betalen”
stelt verzoeker dat dit “kan dan weer niet in strijd worden geacht met de verklaringen
van verzoeker. Het CGVS stelde steeds concreet gerichte vragen, waardoor dit
element gewoonweg niet ter sprake is gekomen.”

1. Verzoekers verklaring vindt geen grondslag in het dossier. Verzoekers vrijlating na zijn
ontvoering is een cruciaal gegeven en uit het gehoorverslag blijkt dat hij hierover
uitvoerig werd verhoord en verklaarde “Hoe eindigde deze ontvoering? Ze sloegen mij
hard; ik riep om hulp; twee van hen sloegen mij op mijn hoofd en ik verloor het
bewustzijn (…) ik bevond mij nog steeds aan dezelfde plaats aan de rivier. Ik riep om
hulp en mensen die er zand kwamen halen aan de rivier hielpen mij. (…)”
(gehoorverslag CGVS, 7 mei 2008, p.11) terwijl het attest vermeldt dat hij gevraagd
werd binnen de twee weken 1.500.000 roepies te betalen en hij vrijgelaten werd nadat
hij zijn akkoord hiervoor gaf.  Dit zijn ontegensprekelijk onverzoenbare versies van de
feiten, en verzoeker kan hiervoor geen aannemelijke verklaring geven, wat zijn
geloofwaardigheid verder ondermijnt.

3. Met betrekking tot de late uitgiftedatum van het attest meent verzoeker dat dit “geen
afbreuk [doet] aan de waarachtigheid ervan, wel integendeel. Het ondersteunt het
verhaal van verzoeker volledig. Verzoeker heeft het attest via zijn vrienden in Nepal
aangevraagd op het ogenblik dat hij in Zwitserland verbleef. Hij had immers te horen
gekregen dat hij voor een aanvraag tot asiel zoveel mogelijk bewijsstukken diende te
hebben om de waarachtigheid van het gebeuren aan te kunnen tonen. Verzoeker
heeft deze vraag aan zijn vrienden in Nepal dus geenszins gesteld op het ogenblik dat
hij reeds in België was, doch reeds enige tijd eerder.”

4. Verzoeker gaat eraan voorbij dat hij op het Commissariaat-generaal twee maal
uitdrukkelijk verklaarde dat hij het document aanvroeg nadat hij door de Dienst
Vreemdelingenzaken erop gewezen werd dat hij zijn asielaanvraag diende te staven
door middel van documenten (gehoorverslag CGVS, 7 mei 2008, p.3 en 4).
Verzoekers argumentatie in het verzoekschrift is derhalve tegenstrijdig met zijn
eerdere verklaringen en kan de vaststelling dat het attest werd uitgereikt pas 10
maanden nadat hij een klacht indiende, en vooraleer hij asiel aanvroeg, niet verklaren.
Dit ondermijnt verder de geloofwaardigheid van het attest, alsook verzoekers algehele
geloofwaardigheid. Verzoeker toont niet aan dat de aangebrachte feiten waarachtig
zijn.

5. Verzoeker meent tenslotte dat hij “mogelijks niet altijd correct is begrepen door het
CGVS. De oorzaak hiervan is misschien te vinden in de vertaling van het Nepalees
naar het Nederlands.”

1. Wat de vertaling ter verhoor van het Nepalees naar het Nederlands betreft dient te
worden vastgesteld dat aan verzoeker uitdrukkelijk werd gevraagd of hij de tolk
begreep en er werd aangegeven dat eventuele problemen gemeld moeten worden. Hij
kreeg bovendien de gelegenheid bijkomende opmerkingen te maken maar heeft naar
aanleiding van het verhoor geen enkele opmerking gemaakt met betrekking tot het
verloop van het gehoor en de uitwisseling tussen tolk en hemzelf. Pas in het
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verzoekschrift wordt voor het eerst een opmerking gemaakt. Verzoeker licht
bovendien niet toe door welke concrete elementen er eventueel een misverstand zou
gerezen zijn. Zijn opmerking in het verzoekschrift is dus niet enkel laattijdig maar ook
niet op concrete wijze gemotiveerd en is bovendien een loutere veronderstelling.
Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij niet correct begrepen is door het CGVS.

6. De overige neergelegde documenten kunnen verzoekers voorgehouden asielrelaas
evenmin staven. Wat de “afpersingsbrieven” betreft dient te worden vastgesteld dat
verzoeker de opmerkingen van de Commissaris-generaal in dit verband evenmin
weerlegt en dat dergelijke stukken hoe dan ook geen officiële documenten zijn die
slechts een relatieve bewijswaarde hebben. Uit de attesten van de handelszaak kan
slechts worden afgeleid dat verzoeker belastingen betaalde en zijn handelszaak
verkocht heeft; en uit het overlijdensattest dat de koper van de handelszaak overleden
is, maar niet dat hij vermoord werd noch dat de Maobadi hierbij betrokken zouden zijn.
Het medisch attest toont slechts aan dat een dokter vaststelde dat verzoeker verwond
was en bloedde, maar evenmin is aangetoond dat Maobadi hem deze verwondingen
zouden hebben toegebracht. Wat zijn lidmaatschap van RPP-Nepal betreft, stelt de
Raad vast dat dit een gegeven is dat niet ter discussie staat.

7. Het dient ook te worden vastgesteld dat verzoeker legaal kon reizen en bovendien
alvorens in België asiel aan te vragen zeven maanden in Zwitserland verbleef, waar hij
nadat zijn visum vervallen was stappen ondernam om verblijfsdocumenten te bekomen
via gezinshereniging of een studentenvisum. 

1. De bestreden beslissing stelt in dit verband terecht dat “van iemand die beweert zo'n
vrees te hebben en daarom zijn land te zijn ontvlucht kan verwacht worden dat hij zo
snel mogelijk en althans binnen een redelijke termijn deze beschermingsmodaliteiten
aangrijpt.” Dat verzoeker niet onmiddellijk na zijn vlucht asiel aanvroeg, en hiervoor
geen aanvaardbare reden kan geven, ondermijnt verder en op fundamentele wijze de
nood aan (internationale) bescherming. 

2. Verzoeker maakt zijn voorgehouden asielrelaas niet aannemelijk doch ten overvloede
kan worden vastgesteld dat het niet ondenkbaar is dat Maobadi gewone burgers tot
last zijn en individuen mogelijk schenkingen moeten doen aan de Maobadi. Uit
algemene informatie (zowel de door verzoeker aangehaalde artikels als informatie
toegevoegd aan het administratief dossier met verwijzingen) blijkt dat afpersing tot de
opname van de Maobadi in de effectieve overgangsgesprekken inderdaad veelvuldig
voorkwam. Mensen uit alle lagen van de bevolking van de privé tot in de administratie,
de politie, het leger alsook uit de politieke wereld werden mogelijk het slachtoffer van
afpersing. Dat de Commissaris-generaal dit gegeven niet miskent blijkt
ontegensprekelijk uit de motivering van de bestreden beslissing, dit wordt ook door
verzoeker uitdrukkelijk erkend waar hij de Commissaris-generaal verwijt dat de
motivering van de bestreden beslissing contradictorisch is, terwijl dit veeleer wijst op
een genuanceerde studie van de werkelijke situatie in Nepal. Dergelijke gevallen van
afpersing door Maobadi, zijn uiteraard ook bekend bij de Nepalese overheid en maken
op zich geen vervolging uit in de zin van het vluchtelingenverdrag.

8. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees
voor vervolging in de zin van artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,
in aanmerking worden genomen.

Nopens de subsidiaire bescherming.
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9. In het verzoekschrift vraagt verzoeker geen toekenning van subsidiaire bescherming.
Gelet op de hoger uiteengezette beoordeling van zijn asielaanvraag zijn er ook geen
elementen die erop wijzen dat verzoeker in geval van terugkeer naar Nepal een reëel
risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.
De bestreden beslissing stipt in dit verband bovendien terecht aan “dat op dit ogenblik de
situatie in Nepal niet langer van die aard is dat er sprake kan zijn van ernstige schade in
de zin van art. 48/4, § 2, c van de Vreemdelingenwet. Sinds de in april 2006
afgekondigde wapenstilstand is er in Nepal in feite niet langer een gewapend conflict aan
de gang en bestaat er voor burgers niet langer een risico van veralgemeend, willekeurig
geweld. De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert is in bijlage bij
het administratieve dossier gevoegd.”

1. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel
48/4 van de wet van 15 december 1980 met betrekking tot de toekenning van de
subsidiaire beschermingsstatus, zoals ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 15
september 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006.

10. Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 20 oktober 2008 door:

mevr. K. DECLERCK,  wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN,        griffier.

 De griffier,                                        De voorzitter,
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           K. VERHEYDEN.                                                  K. DECLERCK.


