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nr. 197 131 van 21 december 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. DESGUIN

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

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 Bhutaanse nationaliteit te zijn, op 17 augustus 2017

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

staatlozen van 18 juli 2017.

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 met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 22 september 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

17 oktober 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. DESGUIN en van attaché X,

die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Bhutanese nationaliteit te bezitten. U bent geboren in Thimpu Paro (Bhutan). Uw

Belgische vader M.D.S. overleed voor uw geboorte. Uw Bhutanese moeder J. stierf aan een ziekte toen

u 6 jaar oud was. Voor ze stierf gaf ze u een papier en vertelde ze u dat u met dit papier naar België

moest gaan wanneer u groot was. Kort na haar overlijden namen uw buren u mee naar een kamp voor

Bhutanezen in Jhapa (Nepal).
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Toen u 15 jaar was, vluchtte u uit het kamp en ging u naar Thankot (Kathmandu, Nepal). U werkte er

gedurende 6 à 7 jaar als huismeid voor een Nepalees koppel met 2 kinderen. U wilde vertrekken naar

België. U ging naar een consultentie (sic), maar dan konden ze u niet helpen. Op een dag ontmoette u

enkele mensen in het park. U vroeg hen hoe u naar België kon gaan. Deze mensen zeiden dat ze u

zouden helpen en dat ze u zouden opbellen.

3 à 4 dagen later belden ze u op en zeiden ze u dat u naar een bepaalde plaats moest komen. U verliet

het huis in Thankot en trok naar deze plaats. Op deze plaats heeft men u gedurende 2 à 3 jaar

opgesloten, geslagen, gefolterd en gedwongen om met mannen te slapen. Elke dag veranderde een

vrouw u van kleren en gaf ze u medicatie.

Op 17 januari 2017 kwam u aan in België en op 24 januari 2017 vroeg u asiel aan. U herinnert zich niets

van de reis die u hebt afgelegd. De ontvoerders namen het papier dat u van uw moeder had gekregen

af.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u medische attesten en een psychologisch attest voor.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken, dit om onderstaande redenen.

Vooreerst stelt het Commissariaat-generaal vast dat er geen geloof kan worden gehecht aan de door u

opgegeven identiteit, nationaliteit, herkomst, plaatsen van verblijf en reisroute. Door geen zicht te bieden

op deze essentiële elementen, ondermijnt u zelf de door u ingeroepen nood aan internationale

bescherming.

Ten eerste stelt het Commissariaat-generaal vast dat de door u opgegeven identiteitsgegevens in strijd

zijn met de elementen in het visumdossier dat werd gevonden via de databank Printrak-VIS.

Volgens dit visumdossier heet u Rita Tiwari, hebt u de Nepalese nationaliteit, bent u afkomstig van Kaski

(Nepal) en bent u in april 2016 naar Amsterdam gereisd met een Duits visum als assistente van de

Nepalese politica Harijan Dulari in het kader van een congres (zie informatie toegevoegd aan uw

administratief dossier). Het dossier bevat onder andere een kopie van een paspoort, geboorteakte,

loonfiche, verzekeringspolis, rekeningafschriften en vlucht- en hotelreservering op naam van Rita Tiwari.

De handtekeningen op het paspoort, de visumaanvraag en het administratieve document stemmen

overeen met de handtekening die u zelf doorheen de Belgische asielprocedure hebt gebruikt. Op de

pasfoto’s op het paspoort, het visum en de visumaanvraag bent u bovendien duidelijk herkenbaar. Het

Commissariaat-generaal stelt zo vast dat de door u opgegeven identiteit, nationaliteit,

herkomst, plaatsen van verblijf en reisroute niet overeenstemmen met de aan ons beschikbare

informatie.

Zowel voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) als op het CGVS werd u meermaals geconfronteerd

met het Duitse visumdossier. Op beide diensten bleef u echter volhouden dat u niets wist en dat u zich

niets herinnerde (zie verklaringen DVZ, “Confrontatie met hit VIS-resultaten”; gehoorverslag CGVS, p.

19-21). Dit louter ontkennen is niet afdoende, daar men van een persoon die een Nepalees paspoort en

een visum voor de Schengenzone heeft aangevraagd wel degelijk kan verwachten dat zij zich bepaalde

zaken van deze veeleisende aanvraag zou herinneren, temeer wanneer blijkt dat er in deze procedure

meerdere handtekeningen werden gezet en meerdere foto’s werden getrokken.

Ten tweede merkt het Commissariaat-generaal op dat u zelf geen enkel begin van bewijs voorlegt om

uw beweerde Bhutanese nationaliteit of uw beweerd verblijf als Bhutanese in Nepal te staven. Ook dit

gebrek aan documenten doet vermoeden dat de identiteitsgegevens in het visumdossier wel degelijk

correct zijn.

Ten derde tonen ook uw eigen verklaringen aan dat er geen enkel geloof kan worden gehecht aan de

door u opgegeven Bhutanese nationaliteit en herkomst. Uw kennis over Bhutan bleek immers

onbestaande.
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Zo beweerde u dat u tot de leeftijd van 6 in hoofdstad “Thimpu Paro” had gewoond (gehoorverslag

CGVS, p. 4; verklaringen DVZ, punt 10), een naam waarmee u vermoedelijk verwijst naar hoofdstad

Thimpu of naar de verderop gelegen stad Paro (zie kaart toegevoegd aan uw administratief dossier). U

kon echter geen enkele beschrijving geven van het huis en de zone waarin u als kind zou hebben

gewoond (gehoorverslag CGVS, p. 7, 8) en kon niet duiden welke bevolkingsgroepen er in uw buurt

zouden hebben geleefd. Verder bleek u op voornaam “J.” na niets te weten over uw beweerde

Bhutanese moeder. Zo kende u noch haar achternaam, noch haar geboorte- en begraafplaats, noch

haar geloof en etnische groep (gehoorverslag CGVS, p. 4, 8, 9). Sterker nog, u wist niet eens welke taal

u met uw moeder zou hebben gesproken en leek te twijfelen tussen het Nepalees en “Bhutani”

(gehoorverslag CGVS, p. 5), een taal die volgens onze informatie niet wordt gesproken in Bhutan (zie

informatie toegevoegd aan administratief dossier). Ten slotte gaf u ook aan dat u niet wist om welke

reden u Bhutan had verlaten (gehoorverslag CGVS, p. 10).

U kon evenmin informatie verstrekken over het kamp voor Bhutanezen in Jhapa, Nepal waar u maar

liefst 9 jaar zou hebben doorgebracht. Ondanks uw beweerde lange, onafgebroken aanwezigheid als

kind en tiener, bleek u niet te weten welke naam dit kamp had, noch welke organisatie(s) er actief waren

(gehoorverslag CGVS, p. 11, 12). U kon evenmin aangeven van welke plaatsen de andere inwoners van

het kamp afkomstig waren (gehoorverslag CGVS, p. 11). U bleek niet te weten of u zich zelf ooit had

laten registreren in het kamp (gehoorverslag CGVS, p. 12) en slaagde er zelfs niet in te vertellen wat u

er op een normale dag deed (gehoorverslag CGVS, p. 12).

Ten slotte bleek u op een enkele verwijzing naar religie na (gehoorverslag CGVS, p. 6) geen enkele

algemene kennis te hebben over uw beweerde land van herkomst. Zo bleek u niet te weten welke

gemeenschappen of etnische groepen er in Bhutan leefden, op welke plaatsen zij leefden, welke talen

er gesproken werden en welke bevolkingsgroep er aan de macht is (gehoorverslag CGVS, p. 5, 6, 7). U

gaf zelf aan dat u zich nooit heeft geïnformeerd over de bevolkingsgroepen in Bhutan (gehoorverslag

CGVS, p. 7). Dit totale gebrek aan interesse in uw beweerde plaats van herkomst is bevreemdend, gelet

op het feit dat u zelf om een bepaalde reden Bhutan zou hebben verlaten en hierdoor maar liefst 9 jaar

in een kamp zou hebben doorgebracht. Van iemand met een uitstekende kennis van het Engels, de taal

waarin het gehoor op het CGVS werd afgelegd (gehoorverslag CGVS, p. 3, 21), kan men verwachten

dat zij zich spontaan informeert over haar herkomst en de reden voor haar vertrek uit haar geboorteland

en haar langdurig verblijf in een kamp in het buitenland.

Gelet op voorgaande vaststellingen kan er geen geloof worden gehecht aan de door u voorgehouden

Bhutanese nationaliteit en herkomst.

Volledigheidshalve merkt het Commissariaat-generaal op dat er evenmin geloof kan worden gehecht

aan uw bewering dat uw overleden vader de Belgische nationaliteit zou hebben gehad. Ook over uw

vader bleek u immers geen informatie te bezitten. Zo wist u niet op welke plaats hij was geboren, welk

geloof hij had, welk beroep hij had, om welke reden hij in Bhutan was, hoe hij uw moeder had leren

kennen, welke documenten hij in zijn bezit had gehad, in welke omstandigheden en op welke plaats hij

was overleden (gehoorverslag CGVS, p. 4, 8, 9, 17, 18). Het is niet plausibel dat u zich enkel en alleen

zou herinneren dat uw moeder u op dag een “papier” zou hebben toegestoken waarmee u naar België

zou kunnen gaan, zonder verdere uitleg over wie uw vader was geweest (gehoorverslag CGVS, p. 9).

Bovendien is het bevreemdend dat u volgens uw eigen verklaringen ook na aankomst in België geen

moeite hebt gedaan om de identiteit van uw vader te achterhalen en dat u met name niet naar andere

kantoren bent gegaan om zich verder te informeren over uw vader (gehoorverslag CGVS, p. 18).

Ten vierde kan er evenmin geloof worden gehecht aan uw bewering dat u zich absoluut niets zou

herinneren van uw reisroute van Nepal naar België. In het gehoor op het CGVS verklaarde u dat u niet

wist op welk moment u uit Nepal was vertrokken, met wie of met hoeveel mensen u naar België was

gekomen, welk vervoersmiddel u had gebruikt en waar u had verbleven na aankomst in Europa, met

name na uw geplande aankomst op de luchthaven van Schiphol in april 2016 (gehoorverslag CGVS, p.

19; visumdossier toegevoegd aan administratief dossier). Dit totale gebrek aan kennis over uw reisroute

is niet geloofwaardig, gelet op het feit dat u er wél probleemloos in slaagde om uw exacte datum van

aankomst in België op te geven, met name 17 januari 2017 (gehoorverslag CGVS, p. 18) en u ook

zonder enige moeite kon vertellen dat u na uw aankomst werd geregistreerd en naar een kamp werd

gestuurd (gehoorverslag CGVS, p. 19). Gezien deze correcte beschrijving van de asielprocedure,

kan men verwachten dat u zich ook zaken zou herinneren van de periode vóór 17 januari 2017.
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Om bovenstaande redenen besluit het Commissariaat-generaal dat er geen geloof kan worden gehecht

aan de door u opgegeven identiteit, nationaliteit, herkomst, plaatsen van verblijf en reisroute. Deze

vaststelling doet in zeer ernstige mate afbreuk aan de door u ingeroepen nood aan internationale

bescherming.

Daarnaast merkt het Commissariaat-generaal op dat er evenmin geloof kan worden gehecht aan de

door u aangehaalde feiten in Nepal.

Ten eerste dient te worden opgemerkt dat uw algemene geloofwaardigheid reeds in zeer ernstige mate

wordt ondermijnd door de hierboven gedane vaststellingen met betrekking tot uw identiteit, nationaliteit,

herkomst, plaatsen van verblijf en reisroute.

Ten tweede stelt het Commissariaat-generaal vast dat er in de periode waarin u beweert te zijn

opgesloten zowel een paspoort als een visum met uw handtekening en foto werden aangevraagd. Ook

deze vaststelling tast de geloofwaardigheid van de door u beschreven onafgebroken opsluiting verder

aan.

Ten derde kan het Commissariaat-generaal geen geloof hechten aan de aanleiding van de door u

beschreven opsluiting, met name uw plan om naar het herkomstland van uw vader te gaan. Zo is het

eerst en vooral al niet geloofwaardig dat u een Belgische vader zou hebben (cf. supra). Voorts is het niet

plausibel dat u in Nepal jarenlang amper concrete stappen zou hebben ondernomen om uw banden met

België op te helderen en een eventueel vertrek naar dit land voor te bereiden, maar in plaats daarvan

zomaar zou zijn ingegaan op een vage belofte van totaal onbekende personen. U gaf zelf aan dat u het

“papier” van uw moeder nooit had laten vertalen en u nooit naar een ambassade was gestapt

(gehoorverslag CGVS, p. 16). Volgens uw verklaringen zou u wel naar een “consultentie” (sic) zijn

gegaan, maar zou u ook daar het bewuste document niet hebben getoond (gehoorverslag CGVS, p.

17). Gezien uw zeer goede kennis van de gehoortaal Engels en het document dat u in uw bezit

zou hebben gehad, had u in uw land van verblijf eenvoudig informatie kunnen inwinnen over uw

beweerde Belgische afkomst. Het is niet aannemelijk dat u deze lokale mogelijkheden nooit zou hebben

uitgeput, maar wel plotseling zou zijn meegegaan met wildvreemde personen met uiterst vage beloftes.

Het is evenmin geloofwaardig dat u hoegenaamd niemand op de hoogte zou hebben gebracht van uw

nakende vertrek (gehoorverslag CGVS, p. 23). Gevraagd om welke reden u niemand iets had laten

weten, beweerde u dat u bang was bij de mensen bij wie u bleef (gehoorverslag CGVS, p. 23). Deze

uitleg kan niet overtuigen, daar u reeds eerder in het gehoor had aangegeven dat de personen bij wie u

woonde en voor wie u werkte “goed” waren (gehoorverslag CGVS, p. 5) en u ook samen met hun

kinderen kon studeren (gehoorverslag CGVS, p. 15). Ook gezien uw omkadering in Nepal is het niet

plausibel dat u op een dag, zonder voorafgaande verwittiging zou ingaan op een vaag voorstel van

onbekende personen.

Ten vierde merkt het Commissariaat-generaal op dat u uiterst vage verklaringen hebt afgelegd over uw

beweerde opsluiting in Nepal. Ondanks het feit dat u zich zelf zou hebben begeven naar het gebouw

waar u vervolgens werd opgesloten, kon u niet duiden op welke plaats dit gebouw lag of hoe u er

geraakt was (gehoorverslag CGVS, p. 23). Over uw periode in dit gebouw kon u dan weer enkel

verklaren dat er een garage was, dat het donker was, dat er een assistente was en dat men Nepalees

en Indisch sprak (gehoorverslag CGVS, p. 23, 24). Ten slotte bood u het Commissariaat-generaal ook

geen enkel zicht op de reis naar België die u zou hebben ondernomen na uw opsluiting in Nepal (cf.

supra). Deze vaagheden ondermijnen andermaal de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde

feiten, die tot uw vertrek uit Nepal zouden hebben geleid.

De door u voorgelegde documenten veranderen bovenstaande vaststellingen niet. De medische

documenten en het psychologisch attest bevestigen weliswaar het bestaan van bepaalde fysieke en

psychische klachten, maar tonen geenszins aan dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen uw

actuele fysieke en mentale toestand en de door u aangehaalde feiten. Het Commissariaat-generaal

merkt hierbij op dat het gynaecologisch verslag dat kort na uw aankomst in België werd opgesteld

aangeeft dat er geen letsels of tekenen van recent misbruik werden gevonden.

Uw verklaringen en de door u voorgelegde documenten duiden kortom niet op het bestaan van een

gegrond vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade in uw hoofde. Om

deze reden kan u noch de vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus worden

toegekend.
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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.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 17 augustus 2017 een schending aan van “de artikelen

48/3 tot 48/7, en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vesting en verwijdering van vreemdelingen”; “artikelen 3 van het Europees verdrag voor de

rechten van de mens”; “het artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende het

statuut van vluchtelingen”; “artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele

motivering van de bestuurshandelingen”; “van het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige

voorbereiding van bestuurshandelingen en schending van het administratief rechtsbeginsel van

behoorlijk bestuur volgens hetwelk onder anderen, men recht op een eerlijke administratieve procedure'

heeft en de administratie serieus en zorgvuldig werkt”.

Het verzoekschrift geeft een theoretische uiteenzetting aangaande bovenvermelde rechtsregels en -

beginselen.

Het verzoekschrift geeft voorts aan dat, hoewel “het in de eerste plaats de taak is van de asielzoeker om

zijn nood aan bescherming aannemelijk te maken, artikel 4,1 van de Kwalificatierichtlijn, zoals omgezet

in artikel 27 van het procedure KB van het CGVS, werd door het Hof van Justitie geïnterpreteerd als dat

er in hoofde van de lidstaten een medewerkingsplicht bestaat bij de feitenvaststelling”.

Verzoekster haalt de beschrijving van de medewerkingsplicht door het Hof van Justitie aan:

“Volgens artikel 4, lid 1, van die richtlijn dient normalerwijs de verzoeker alle elementen tot staving van

zijn verzoek in te dienen, wat niet wegneemt dat de betrokken lidstaat voor de bepaling van de relevante

elementen van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken.

Concreet houdt deze op de lidstaat rustende samenwerkingsplicht dus in dat, indien de door de

verzoeker om internationale bescherming aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig,

actueel of relevant zijn, de betrokken lidstaat in deze fase van de procedure actief met de verzoeker

moet samenwerken om aile elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Bovendien heeft

een lidstaat mogelijkerwijze gemakkelijker toegang tot bepaalde soorten documenten dan de verzoeker.”

Verzoekster haalt tevens aan dat de missie van het CGVS door de vorige Staatsecretaris asiel en

migratie als volgt beschreven werd:

“Het onderzoek van het CGVS zal alle elementen “à charge” en “à décharge” bevatten. Er is dus geen

sprake van een gedeelde bewijslast of een omkering van de bewijslast. De regel dat de asielinstantie tot

taak heeft om de relevante elementen van het onderzoek in samenwerking met de verzoeker te

beoordelen, behoort tôt de beginselen van behoorlijk bestuur, in bijzonderheid het

zorgvuldigheidsbeginsel. Om die reden werd die regel in de memorie van toelichting opgenomen."

(Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12

januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van

vreemdelingen Antwoorden van de staatssecretaris, 19 februari 2013, DOC 53 2555/004 p. 14,

http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/53/2555/53K2555004.pdf).”

Verzoekster stelt verder dat België reeds veroordeeld werd wegens een gebrek aan onderzoekingen en

medewerking in asielprocedures:

“103. Or, la Cour insiste sur le fait que, compte tenu de l'importance qu'elle attache à l'article 3 et de la

nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de réalisation du risque de mauvais

traitement, il appartient aux autorités nationales de se montrer aussi rigoureuses que possible et de

procéder à un examen attentif des griefs tirés de l'article 3 sans quoi les recours perdent de leur

effectivité (M.S.S., précité, § 388, dd, précité, § 121). Un tel examen doit permettre d'écarter tout doute,

aussi légitimé soit-il, quant au caractere mal-fondé d'une demande de protection et, ce, quelle que soit

l'étendue des compétences de l'autorité chargée du contrôle.

104. Or, la démarche opérée en l'espèce qui a consisté tant pour le CGRA que le CCE à écarter des

documents, qui étaient au cœur de la demande de protection, en les jugeant non probants, sans vérifier

préalablement leur authenticité, alors qu'il eut été aisé de le faire auprès du HCR, ne peut être
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considérée comme l'examen attentif et rigoureux attendu des autorites nationales au sens de l'article 13

de la Convention et ne procède pas d'une protection effective contre tout traitement contraire à l'article 3

de la Convention.

105. Il résulte de ce qui précédé que les autorites internes n'ont pas examiné conformément aux

exigences de l'article 13 le bien-fondé des griefs que les requérants faisaient valoir de manière

défendable sous l'angle de l'article 3. Partant, il y a eu violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 de

la Convention. Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché aux requérants de ne pas avoir épuisé les voies

de recours internes et que l'exception préliminaire de non-épuisement du Gouvernement (paragraphe

57) ne saurait être accueillie. » (EHRM, Singh c België, 2 oktober 2012)”.

Verzoekster meent “dat het CGVS een overdreven formeel en subjectieve analyse heeft gevoerd, en dat

de motivering waarop de beslissing steunt niet passend noch afdoende is om verzoeksters asielrelaas

ongeloofwaardig te achten. Verzoekster wenst haar verklaringen en documenten aan het oordeel van

Uw Raad te onderwerpen, en volhardt met haar verklaringen. Zij vraagt dat haar geloofwaardigheid en

nood aan bescherming onderzocht worden op een individuele basis.”.

Het verzoekschrift stelt dat verzoekster aan post-traumatische stress lijdt. Zij stelt dat haar psycholoog,

Vincent Pieters, het volgende verklaarde, inter alia, in zijn attest van 24 maart 2017 (stuk 3):

« Madame De Smet souffre d'un Etat de stress post-traumatique chronique suite à des événements

spécifiques durant lesquels son intégrité physique a été menacée et où elle a été menacée de mort et

de graves blessures. La reaction de Madame De Smet s'est traduite par une peur intense et fort

sentiment d'impuissance.

Les menaces et les pertes de mémoire importantes (liées aux événements traumatiques et au fait

qu'elle dit avoir été droguée sur une période qui semble relativement importante) ont créé un sentiment

de peur persistant. »

Verzoekster legt uit zich in een onstabiele situatie te bevinden. Zo heeft zij een poging tot zelfmoord

ondernomen in haar opvangcentrum nadat het CGVS haar het statuut van vluchteling had geweigerd.

Daarna werd zij opgenomen in de psychiatrische dienst van het Jolimont ziekenhuis. Op 30 juli 2017

werd zij, via de spoedeisende procedure, ter observatie geplaatst in deze psychiatrische dienst (stuk 4).

Verzoekster stelt dat zij niet in staat is een gedetailleerd asielrelaas op te leveren vanwege haar slechte

psychologische toestand. Zij herinnert zich niks van haar asielroute en kan slechts geringe informatie

delen over haar misbruik door haar ontvoerders in Nepal.

Het verzoekschrift voert aan dat het medische getuigschrift als een ernstige aanwijzing van vervolging in

de zin van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet moet worden beschouwd (arrest n° X van 10 oktober

2013 en arrest nummer X van 18 december 2013). Verzoekster is van oordeel dat in overeenstemming

met de rechtspraak van de Raad, dit medische attest als begin van bewijs moest beschouwd worden,

quod non in casu.

Verzoekster is van oordeel dat verweerder niet zorgvuldig te werk gegaan is door deze elementen

buiten beschouwing te laten en verzoekster haar geloofwaardigheid slechts te toetsen aan de hand van

de hoeveelheid informatie zij kon leveren omtrent de daden van vervolgingen waarvan ze het slachtoffer

was en die de oorzaak vormen van haar post-traumatische stress.

Er wordt gevraagd de bestreden beslissing te vernietigen.

2.2. Stukken

Bij haar verzoekschrift voegt verzoekster “Attest psycholoog dd 24.03.2017” en “Ordonnance de fixation

du Premier Canton de Mons”.

Beoordeling

2.3. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.
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Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn.

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4. De medewerkingsplicht vereist van verzoekster dat zij zo gedetailleerd en correct mogelijke

informatie geeft over alle facetten van haar identiteit, leefwereld en asielrelaas aan de asielinstanties

zodat deze kunnen beslissen over de asielaanvraag.

2.5. Verzoekster verklaarde E.D.S. te heten, een moeder van Bhutanese afkomst en een vader van

Belgische afkomst te hebben (verklaring DVZ, punt 1). Zij stelde op 12 september 1991 geboren te zijn

in Thimpu Paro in Bhutan en aldaar tot haar zes jaar te hebben gewoond. Zij beweerde vervolgens van

haar zes tot vijftien jaar in een vluchtelingenkamp in Jhapa, Nepal te hebben verbleven, van haar vijftien

jaar tot haar één- à tweeëntwintig jaar in Khatmandu (hoofdstad) en Thankot (stad), Nepal te hebben

gewoond en er bij een Nepalese familie te hebben gewerkt, waarna zij ontvoerd werd en na twee à drie

jaar naar België is gebracht (verklaring DVZ, punt 10). Verzoeksters voorgehouden identiteit, Bhutaanse

nationaliteit, herkomst, plaatsen van verblijf en reisroute kunnen echter geenszins worden aangenomen

te meer verzoekster bij loutere losse beweringen blijft en ook doorheen haar verklaringen niet kan

overtuigen.

2.6. Anderzijds beschikt de Raad over gegevens die verzoeksters identiteit wel aantonen. Uit de afname

van verzoeksters vingerafdrukken blijkt dat verzoekster een Nepalees reispaspoort heeft, geldig van 21

maart 2016 tot 20 maart 2026, en dat haar een Schengenvisum, geldig van 17 april 2016 tot 23 april

2016, door de Duitse ambassade te Kathmandu, Nepal werd uitgereikt. Verder blijkt hieruit dat

verzoeksters naam R.T. is, dat zij de Nepalese nationaliteit heeft en geboren is op 10 december 1991 in

Kaksi, Nepal. Het visumdossier, toegevoegd aan het administratief dossier, bevat onder andere een

kopie van een paspoort, geboorteakte, loonfiche, verzekeringspolis, rekeningafschriften en vlucht- en

hotelreservering op naam van R.T.. Verzoekster zou in april 2016 naar Amsterdam gereisd zijn met een

Duits visum als assistente van de Nepalese politica H.D. in het kader van een congres. De

handtekeningen op het paspoort, de visumaanvraag en het administratieve document stemmen overeen

met de handtekening die verzoekster zelf doorheen de Belgische asielprocedure heeft gebruikt en ook

op de pasfoto’s op het paspoort, het visum en de visumaanvraag is verzoekster duidelijk herkenbaar.

Reeds bij de DVZ geconfronteerd met deze informatie, stelde verzoekster hierover niets te weten, zich

niets te herinneren en hield zij vol steeds haar “eigen naam gebruikt (te hebben), E.D.S.” (zie document

“confrontatie met HIT VIS-resultaten”).
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Ook bij het CGVS bleef verzoekster volharden in haar verklaringen E.D.S. te heten en de Bhutaanse

nationaliteit te hebben en stelde zij louter zich niets te kunnen herinneren omtrent onder meer haar

visumaanvraag, de afname van haar vingerafdrukken, haar Nepalees paspoort, haar naam R.T. en haar

Nepalese reisgenote, de politica H.D (gehoorrapport van het CGVS van 9 juni 2017 (hierna: CGVS-

verslag), p. 2-4, p. 18-21). Verzoeksters loutere bewering zich niets te herinneren kan de objectieve

feiten niet opzij schuiven. Verzoekster beeldt zich een andere persoon in waarvan ze vervolgens een

gefabriceerd profiel aanmeet. Immers het redelijk is om aan te nemen dat een persoon die eerst een

Nepalees paspoort en vervolgens een visum voor de Schengenzone heeft aangevraagd zich van

dergelijke veeleisende en dure procedures niets zou herinneren. Zo blijkt eveneens dat verzoekster in

deze procedures meerdere handtekeningen heeft gezet en meerdere foto’s werden genomen.

Bovendien is verzoekster niet alleen vertrokken maar als assistente van een politica zodat ze ook

meerdere handelingen heeft moeten doen voor deze persoon, zowel voordien toen ze werkzaam was in

Nepal als tijdens de voorbereidingen voor hun reis naar Europa. De Raad kan slechts vaststellen dat

verzoekster stelselmatig volhardt in leugenachtige verklaringen doch geen verklaring geeft voor de

vaststelling dat ze bekend is onder een andere identiteit die zowel in Nepal als bij de Duitse Ambassade

werd aangenomen en haar vingerafdrukken dit bewijzen.

2.7. Zoals hoger gesteld zijn verzoeksters verklaringen over Bhutan zelf dermate ontoereikend dat ook

deze op zich reeds aantonen dat verzoekster niet bekend is met Bhutan. Zo beweerde verzoekster dat

zij tot de leeftijd van zes jaar in de hoofdstad “Thimpu Paro” in Bhutan had gewoond (verklaringen DVZ,

punt 10; CGVS-verslag, p. 4), terwijl “Thimpu” en “Paro” twee verschillende steden zijn, waarbij “Thimpu”

de hoofdstad is en “Paro” een stad ten oosten van Thimpu (zie kaart administratief dossier). Ook stelde

zij niet te weten welke gemeenschappen of etnische groepen er in Bhutan leefden, op welke plaatsen zij

leefden, welke talen er gesproken werden en welke bevolkingsgroep er aan de macht is (CGVS-verslag,

p. 5-7). Verzoekster gaf aan zich nooit te hebben geïnformeerd over de bevolkingsgroepen in Bhutan

(CGVS-verslag, p. 7). Voorts slaagde verzoekster er niet in een beschrijving te geven van het huis en de

zone waarin zij als kind zou hebben gewoond (“Ik herinner het me niet. Huis, dit, nee.”, CGVS-verslag,

p. 8), noch kon zij aanduiden welke bevolkingsgroepen er in haar buurt zouden hebben geleefd (“Ik weet

het niet, nee, ik herinner me dat niet.”, CGVS-verslag, p. 8). Verzoekster wist evenmin tot welke

gemeenschap zij zelf behoorde in Bhutan (CGVS-verslag, p. 5) en wist niets te vertellen over haar

beweerde Bhutanese moeder, behalve haar voornaam “J.” (CGVS-verslag, p. 8). Zij kende noch haar

moeders achternaam, noch haar geboorte- en begraafplaats, noch haar geloof en etnische groep

(CGVS-verslag, p. 4, p. 8, p. 9). Daarenboven kon verzoekster zich niet met zekerheid herinneren welke

taal zij met haar moeder zou hebben gesproken (“Misschien Bhrutani, misschien Nepalees, omdat

Bhutani mensen ook Nepalees spreken, dus ik herinner me dat niet precies, wat ik sprak met mijn

moeder.”, CGVS-verslag, p. 5). Uit de informatie in het administratief dossier blijkt echter dat “Bhutani”

niet wordt gesproken in Bhutan. Ook wist verzoekster niet waarom zij Bhutan verlaten had (“Ik weet het

niet, nadat mijn moeder was gestorven, ik herinner me dat mijn buur me naar het Bhutan kamp in Nepal

bracht om daar te leven, ik was alleen, niemand zorgde voor me, dus daarom.” CGVS-verslag, p. 10).

Hoewel verzoekster beweerdelijk slechts zes jaar was op het moment van haar vertrek uit Bhutan, kan

verwacht worden dat zij zich met het ouder worden zou geïnformeerd hebben over de reden van haar

vertrek uit Bhutan, zeker wanneer ze te midden een Bhutaanse gemeenschap woont en ze bovendien

met de persoon kon spreken die haar meegenomen had naar het kamp in Nepal. Verzoekster lijkt

dermate ongeïnteresseerd in de Bhutaanse situatie dat ze evenmin kon aangeven waarom veel

Nepalees sprekende mensen uit Bhutan het land verlaten hebben (CGVS-verslag, p. 10), iets wat haar

onmogelijk kon hebben ontgaan bij een beweerdelijk verblijf van negen jaar in een kamp voor Bhutanen

in Jhapa. De vaststelling dat verzoekster loutere feiten verzint wordt versterkt nu ze zelfs onbekend is

met de naam van het kamp, zij niet wist wie er nog in het kamp verbleef, noch waar vandaan deze

mensen afkomstig waren (CGVS-verslag, p. 11) en zij evenmin wist welke organisatie(s) er actief waren

(CGVS-verslag, p. 11, 12). Er zijn dus geen redenen om aan te nemen dat verzoeker afkomstig is uit

Bhutan, in Nepal in een Bhutaans kamp zou verbleven hebben en dus de Bhutaanse nationaliteit zou

hebben, wel integendeel.

2.8. Ten overvloede kan evenmin geloof worden gehecht aan verzoeksters bewering dat haar overleden

vader M.D.S. zou heten en de Belgische nationaliteit zou hebben gehad. Zo wist verzoekster niets over

haar beweerde vader – zij wist niet op welke plaats hij was geboren, welk geloof hij had, welk beroep hij

had, om welke reden hij in Bhutan was, hoe hij verzoeksters moeder had leren kennen, welke

documenten hij in zijn bezit had gehad, in welke omstandigheden en op welke plaats hij was overleden

(CGVS-verslag, p. 4, 8, 9, 17, 18) –, doch enkel dat haar moeder ziek was en “ze gaf me wat papier, en

ze zei dat het belangrijk was voor je, als je groot bent en naar het land van je vader gaat, houd het goed

bij, dat gaf ze me zo, het papier, en ze sprak er niet verder over, over mijn vader, ik herinner me gewoon
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dat ze dat zei voor ze stierf.” (CGVS-verslag, p. 9). Verzoekster gaat er volkomen aan voorbij dat een

Europeaan in Bhutaan meer dan normaal in de kijker loopt en hij aldus bekend geraakt met ieder in zijn

omgeving. Dat verzoekster ook na de (beweerdelijke) dood van haar moeder niets van haar vader zou

hebben kunnen vernemen is niet aannemelijk noch realistisch. Verzoeksters beweringen aangaande

haar Belgische vader M.D.S. kunnen aldus bezwaarlijk overtuigen.

2.9. Verzoekster is in april 2016 in Amsterdam toegekomen. Haar bewering dat zij werd ontvoerd in

Nepal, twee à drie jaar werd opgesloten om vervolgens op 7 januari 2017 op het Commissariaat-

generaal aan te komen (CGVS-verslag, p. 18), is dus geheel verzonnen. De Raad merkt op dat een

opsluiting van 2 jaar bezwaarlijk kan verward worden met 3 jaar opsluiting. Een dergelijke bijzonder

brede tijdsspanne van onduidelijkheid kan niet ongemerkt kan voorbijgaan aan een persoon zoals

verzoekster die geletterd is en een professionele loopbaan had. Daarbij blijkt uit het visumdossier dat

verzoekster haar visumaanvraag, voorzien van verzoeksters handtekening en foto, op 12 april 2016

deed, wanneer zij beweerdelijk was opgesloten. Ook haar reispaspoort met foto en handtekening werd

uitgereikt in de periode dat verzoekster naar eigen zeggen vastgehouden werd. Haar beweerde

opsluiting wordt dus objectief ondergraven door verzoeksters paspoort en visumaanvraag in de periode

dat zij beweerdelijk opgesloten was. Dat verzoekster zich niets herinnert van haar reis naar België staat

in scherp contrast met de vaststelling dat verzoekster zich wel herinnerde dat zij op 7 januari 2017 in

België aankwam, vervolgens geregistreerd werd en naar een kamp gestuurd werd (CGVS-verslag, p.

19). Aldus kan van verzoekster verwacht worden dat zij zich evenzeer zaken kan herinneren die zich

voor 7 januari voordeden.

2.10. De Raad merkt nog op dat ook verzoeksters verklaringen over haar beweerde opsluiting, die tot de

kern van haar asielrelaas behoort, vaag en niet doorleefd blijven. Zo wist verzoekster niet waar het

gebouw waarin zij werd opgesloten zich bevond, terwijl zij op eigen beweging naar dit gebouw is gegaan

(CGVS-verslag, p. 23). Gevraagd welke details verzoekster zich herinnerde van haar verblijf in het huis,

antwoordde zij slechts oppervlakkig, “Ah. Ik herinner me dat het een klein huis was, en dat ze me binnen

medicijnen zouden geven en me dwongen om de zaken te doen die ze wilden, verder herinner ik me

niets.” (CGVS-verslag, p. 24). Ook over de mensen in het huis beperkte verzoekster zich tot vage

verklaringen als, “Er is niet een persoon, er zijn zoveel mannen, en een vrouw, zoals een assistent, elke

dag veranderde ze mijn kleed en gaf ze medicatie.” (CGVS-verslag, p. 24). Van verzoekster, die

beweerdelijk twee à drie jaar opgesloten is, kan redelijkerwijs verwacht worden dat zij in staat zou zijn

concrete verklaringen en anekdotes dienaangaande te geven, quod non.

2.11. Gelet op bovenstaande kan geen geloof gehecht worden aan verzoeksters voorgehouden

identiteit, nationaliteit, herkomst, verblijfplaatsen en reisroute. Dergelijke vaststellingen ondergraven

verzoeksters algehele geloofwaardigheid op ernstige wijze.

2.12. Evenmin kan geloof gehecht worden aan de aanleiding van deze beweerde opsluiting, met name

haar plan om naar het herkomstland van haar vermeende vader M.D.S. te reizen (CGVS-verslag, p. 21-

23). Zoals hierboven reeds werd vastgesteld, is het niet geloofwaardig dat verzoeksters vader de Belg

M.D.S. is. Voorts is het niet aannemelijk dat verzoekster in Nepal nooit concrete stappen zou hebben

ondernomen om haar vermeende banden met België uit te klaren en een eventueel vertrek naar dit land

voor te bereiden, maar in plaats daarvan zomaar zou zijn ingegaan op een vage belofte van

wildvreemden die zij ontmoette in een park. Verzoekster steunt zich bovendien louter op een “papier”

van haar moeder, dat zij nooit had laten vertalen (CGVS-verslag, p. 16) en waarmee zij nooit bij de

Belgische diplomatieke vertegenwoordiging in Nepal een onderzoek is gestart (CGVS-verslag, p. 17).

Behalve dat verzoekster naar een “consultentie” is gegaan – waar zij het papier overigens ook niet heeft

laten zien – kan worden vastgesteld dat verzoekster, ondanks haar goede kennis van het Engels

(CGVS-verslag, p. 1, 3, 21), geen informatie aangaande haar beweerde Belgische afkomst heeft

trachten in te winnen vanuit Nepal, doch wel is ingegaan op een vaag voorstel van een aantal

onbekende personen om uit Nepal te vertrekken. Bovendien is het evenmin geloofwaardig dat

verzoekster zonder iemand te verwittigen uit Nepal vertrokken is (CGVS-verslag, p. 23), temeer nu zij

had aangegeven dat de personen bij wie zij woonde en voor wie zij werkte “goed” waren (CGVS-

verslag, p. 14, 15) en verzoekster ook samen met de kinderen Engels kon studeren (CGVS-verslag, p.

5).

2.13. Gelet op bovenstaande hecht de Raad geen geloof aan verzoeksters voorgehouden identiteit,

nationaliteit, vluchtroute en asielrelaas.
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2.14. De door verzoekster bij verzoekschrift neergelegde documenten kunnen deze appreciatie niet

doen wijzigen. Een document dient, om bewijswaarde te hebben, coherente en geloofwaardige

verklaringen te ondersteunen. Gelet op bovenstaande vaststellingen is dit in casu niet het geval.

Het door verzoekster neergelegde attest van psycholoog Vincent Pieters van 24 maart toont hoogstens

aan dat verzoekster psychologische problemen heeft, wat mogelijk is gezien de vergezochte

voorstellingen in het asielrelaas. Uit het medische attest blijkt echter dat verwezen wordt naar

verzoeksters verklaringen ter zake. Zoals hoger aangehaald kan uit verzoeksters verklaringen geen

vervolging worden afgeleid. In deze benadrukt de Raad dat het niet is omdat het psychomedisch verslag

een samenvattende weergave bevat van verzoeksters verklaringen, dat dit ook zou impliceren dat hieruit

een exclusief causaal verband kan worden afgeleid, noch dat dit de waarachtigheid van de vervolging

zou kunnen aantonen. Verzoekster heeft ook haar verklaringen kunnen afleggen op het CGVS, welke

reeds onderzocht werden. Ten slotte dient nog te worden benadrukt dat een psycholoog geen

onderzoek voert naar de waarachtigheid of de gegrondheid van de verklaringen van de patiënt over een

eventuele vervolging.

Waar verzoekster betoogt dat dit attest aantoont dat zij aan ernstige post-traumatische stress lijdt,

vanwege haar slechte psychologische toestand niet in staat is een gedetailleerd asielrelaas op te

leveren en zich niets herinnert van haar asielroute, meent de Raad met verwerende partij dat op basis

van dit medisch attest niet besloten kan worden dat verzoekster in de onmogelijkheid verkeert zich de

door haar beleefde gebeurtenissen te herinneren. Immers, in het attest wordt inzake de psychische

gezondheid van betrokkene louter vermeld dat zij aan post-traumatische stress en geheugenverlies lijdt,

doch bevat het attest geen enkele informatie over hoe men tot deze diagnose kwam en over de aard

van de geheugenproblemen. Het attest licht geenszins toe op welk vlak de vermelde

geheugenproblemen zich kunnen manifesteren, en of de problemen zich dus situeren op het vlak van

het korte termijn, dan wel het lange termijngeheugen. Het attest stelt algemeen dat de

geheugenproblemen die verzoekster zou ondervinden gelieerd zijn aan de traumatische gebeurtenissen

die zij zou ondergaan hebben terwijl in het administratief dossier informatie zit waaruit kan afgeleid

worden dat deze traumatische gebeurtenissen zich niet hebben voorgedaan. Immers zoals verwerende

partij ook herhaalt blijkt uit de informatie uit verzoeksters visumdossier dat verzoekster in werkelijkheid

R.T. heet, de Nepalese nationaliteit heeft, afkomstig is van Kask (Nepal) en als assistente van de

Nepalese politica H.D. met een Duits visum in april 2016 naar Amsterdam gereisd is om er een congres

bij te wonen.

Aldus indien verzoekster in België medisch-psychologische problemen heeft dan staan deze niet in

verband met haar asielrelaas. De Raad kan er slechts nota van nemen van verzoeksters attest waarin

wordt vermeld dat zij op 30 juli 2017 via een spoedeisende procedure ter observatie geplaatst werd in

een psychiatrische dienst en zij overeenkomstig artikel 9 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de

bescherming van de persoon van de geestesziekte ter observatie werd opgenomen in een

psychiatrische dienst. Dit stuk bevat geen nadere informatie omtrent de omstandigheden dewelke

aanleiding hebben gegeven tot deze opname. Het document verwijst naar een medisch verslag

opgesteld op 30 juli 2017 door Dr. Maceaux Pauline, maar dit verslag werd niet toegevoegd aan het

verzoekschrift. Hoe dan ook belet dit niet dat verzoekster R.T. is van Nepalese nationaliteit en niet E.D.

dochter van een Belgische vader en Bhutaanse moeder.

2.15. De overige reeds bij het CGVS neergelegde medische attesten kunnen bovenstaande appreciatie

evenmin doen wijzigen. Een medisch attest is geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin de

verzoekende partij haar verwondingen opliep. De arts doet vaststelling betreffende de fysieke of mentale

gezondheidstoestand van een patiënt; rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens

hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen; hij kan dit onder meer afleiden uit de ernst en

de plaats van de verwondingen; desalniettemin moet worden opgemerkt dat een arts nooit met volledige

zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden kan schetsen waarbij de verwondingen werden

opgelopen. Het medisch attest van het UMC Sint-Pieter van 20 januari 2017 stelt bovendien volgende

diagnostische hypotheses: “1) L’histoire de la patiente peut correspondre à la réalité, ce qui est

probable. Elle aura alors besoin d !un suivi psychologique, souffre un stress post traumatique. 2) La

patiente ne raconte pas sa vraie histoire par crainte de represailles ce qio est tout à fait possible. 3) La

patiente souffre d’un trouble dissociatif de la personnalité ce qui est très rare.”.

2.16. Waar verzoekster nog verwijst naar rechtspraak van de Raad in verband met medische

getuigschriften, gaat verzoekster eraan voorbij dat de rechtspraak van de Raad geen

precedentenwerking heeft.
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2.17. Aangaande de aangevoerde schending van artikel 4, lid 1 van de Richtlijn 2004/83/EG van 29 april

2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als

vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van deze

verleende bescherming, dient te worden vastgesteld dat richtlijnen geen directe werking hebben. Een

richtlijn kan wel directe werking hebben in de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor

de betrokken richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die

geen verdere substantiële interne uitvoeringsmaatregel door de communautaire of nationale overheden

behoeven om het gewild effect op nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn van voormelde

Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 verstreek op 10 oktober 2006, datum waarop deze ook effectief

in Belgisch recht werd omgezet.

Aangaande de aangevoerde medewerkingsplicht die op de asielinstanties rust, dient te worden

benadrukt dat de bewijslast in beginsel bij de asielzoeker zelf rust. De commissaris-generaal moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Verzoekster gaat er duidelijk aan voorbij dat de

samenwerkingsplicht vervat in artikel 4 van de Kwalificatierichtlijn geen synoniem van “gedeelde

bewijslast” is, maar hoogstens een nuancering inhoudt van de bewijslast die in beginsel op de

schouders van de asielzoeker rust. De samenwerkingsplicht vervat in de tweede zin van artikel 4, eerste

lid Kwalificatierichtlijn volgt immers nadat de bewijslast, zoals omschreven in de eerste zin van

voornoemd artikel, in de eerste plaats bij de asielzoeker is gelegd. De samenwerkingsplicht die op de

schouders van de commissaris-generaal rust, doet dus geen afbreuk aan de verplichting van de

asielzoeker om de relevante gegevens noodzakelijk voor de beoordeling van de gegrondheid van zijn

asielaanvraag spontaan en zo spoedig mogelijk te verstrekken. Het is dan ook aan verzoekster om alle

nodige elementen voor de beoordeling van haar asielaanvraag aan te reiken en de verschillende

elementen van zijn relaas toe te lichten. Nergens kan uit de Kwalificatierichtlijnen worden afgeleid dat de

nationale asielautoriteiten zich in de plaats moeten stellen van de asielzoeker en hun asielrelaas

opbouwen. Er bestaat trouwens geen enkele rechtsregel die de commissaris-generaal oplegt om

onderzoeksdaden te stellen zoals het opvragen van documenten.

De verwijzing naar het arrest “Singh et autres c. Belgique” van 2 oktober 2012 van het EHRM, is in deze

bezwaarlijk aan de orde. Immers de nationale asielinstanties hebben inderdaad de feiten nagetrokken

en zijn tot de bevinding gekomen dat verzoekster een bedrieglijke identiteit en nationaliteit heeft

aangenomen en ook haar beweerde verblijfplaatsen niet stroken met haar werkelijke verblijfplaatsen.

Verzoekster gaat er bovendien aan voorbij dat dat zij geen enkel begin van bewijs ter staving van haar

voorgehouden identiteit, nationaliteit en verblijfplaatsen heeft neergelegd.

2.18. Verzoekster beperkt zich in haar verzoekschrift tot het herhalen van het asielrelaas en het negeren

van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing, het geven van algemene en

theoretische beschouwingen over de motiveringsplicht en de beginselen van het vluchtelingenrecht, het

maken van verwijten naar het CGVS, het geven van gefabriceerde post-factum verklaringen, maar laat

na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing

kunnen weerleggen. Verzoekster weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het administratieve dossier en op

omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Derhalve blijven de motieven van de

bestreden beslissing overeind.

2.19. In acht genomen wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan de door verzoekster

voorgehouden herkomst en kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te

Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden genomen.

Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.20. Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM dient te worden

opgemerkt dat artikel 3 van het EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b) van de

Vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekster een reëel risico op ernstige

schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden

is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).
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2.21. Wat betreft de subsidiaire bescherming kan de Raad slechts vaststellen dat verzoekster niet

aantoont noch aannemelijk maakt dat zij afkomstig is uit Bhutan en de Bhutaanse nationaliteit heeft.

Voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus, met betrekking tot de vraag of zij bij

terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet,

kan een loutere verwijzing naar een voorgehouden, maar niet aangetoonde, nationaliteit niet volstaan.

Het administratief dossier bevat de bewijzen dat verzoekster de Nepalese nationaliteit heeft en

bovendien een goede baan had in haar land.

2.22. Gelet op het feit dat verzoekster de door haar beweerde herkomst uit Bhutan niet aantoont, maakt

zij evenmin aannemelijk dat de afweging van het reële risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie in Bhutan.

2.23. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.24. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.25. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op éénentwintig december tweeduizend

zeventien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


