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nr. 100 579 van 8 april 2013

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 28 december 2012

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

staatlozen van 30 november 2012.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 februari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 maart 2013.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat S. MICHOLT en van attaché K. GOOSSENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Kalanki, in Kathmandu, en bezit u de Nepalese

nationaliteit. U werkte als boekhouder in een garage. U stond ook in voor de marketing van

motoronderdelen. Daarnaast was u aandeelhouder in een financiële instelling en had u ook een aandeel

in het busbedrijf van uw schoonbroer. Geregeld verzochten maoïsten u om materiële steun. Als u uw

zaak openhield tijdens stakingsacties van maoïsten, liep u het risico dat ze vernield zou worden. Eind

2007 werd u lid van de YCL (Young Communist League, jongerenvleugel van de maoïstische partij). Uw

drijfveer was de weg van het minste kwaad, met name dat als u één van hen was, zij u niet langer

zouden viseren. Behalve een occasionele deelname aan een optocht, ontplooide u geen activiteiten

voor de YCL. De YCL zag u graag komen. Via u hadden zij tevens toegang tot andere zakenmensen.
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Op 20 of 21 mei 2008 werd u door de politie meegenomen voor ondervraging. Het verhoor ging over

Manoj Mahabir, een Indiër die ook bekend is onder de naam Rabi. Hij werd in India gezocht voor

verschillende misdrijven en leverde wapens aan de YCL en andere partijen. Ofschoon u hem zes

maanden tevoren had leren kennen, wist u niets af van dergelijke activiteiten. Wanneer de politie u

hierover inlichtte, ging u akkoord een ontmoeting met Manoj Mahabir te regelen. Zo slaagde de politie

erin hem later die dag te arresteren. Een tweetal weken later zorgde het nieuws van zijn arrestatie voor

veel ophef binnen de YCL. U hield zich gedeisd. Aanvankelijk ondervond u geen moeilijkheden. Op 15

februari 2009 kwamen vier YCL-leden naar uw woning. Zij namen u mee naar hun bureau in Kalanki,

zogezegd voor een vergadering. U werd evenwel in een kamer opgesloten. Zij beschuldigden u ervan

inlichtingen te hebben gegeven die leidden tot de arrestatie van Manoj Mahabir. Zij zouden u de

volgende dag naar het hoofdbureau van de YCL brengen, waar over uw lot beslist zou worden. U

vreesde voor uw leven. U wist immers dat de YCL weinig nodig had om iemand het leven te ontnemen.

U vroeg uw bewaker of u naar het toilet mocht. U zag uw kans schoon en rende weg. U vluchtte uit

Kathmandu en nam uw intrek bij uw oom (langs moederskant) in Dhading district. De YCL ging op zoek

naar u in uw ouderlijke woning, bij vrienden in de buurt en op de verschillende plaatsen waar u werkte.

Zij kwam zelfs één of twee keer naar het huis van uw oom in Dhading district. U was op uw hoede en

wist u te verbergen. Ondertussen regelde u uw vertrek. U vroeg een studentenvisum aan bij de Britse

diplomatieke zending. Op 20 september 2009 verliet u Nepal en reisde u naar het Verenigd Koninkrijk.

Hoewel u in de eerste plaats vluchtte voor de Maobadi, vormde het studentenvisum een vlotte manier

voor u om het land te verlaten. U studeerde business management aan het Boston College of London.

U keerde een eerste keer terug naar Nepal op 7 december 2009. Tijdens uw verblijf in Nepal ondervond

u geen moeilijkheden. Op 18 januari 2010 vloog u opnieuw naar Londen. In april 2011 keerde u een

tweede keer terug naar Nepal. U wilde niet langer in Engeland blijven. U meende dat uw (eerdere)

problemen opgelost waren. Op een dag was u met een vriend in een auto op weg naar huis toen u

achtervolgd werd door enkele motorfietsen. Aan een Y-splitsing blokkeerden zij de weg met houten

blokken. U draaide om en nam een andere weg naar huis. U kende deze personen niet. U vermoedt

echter dat het om Maobadi ging. Zij hadden lucht gekregen van uw terugkeer. Zij hielden u en uw huis in

de gaten. Zij deden navraag naar u in de buurt. U besloot dat het niet veilig was en reisde terug naar het

Verenigd Koninkrijk. In augustus 2011 werd de onderwijsinstelling echter gesloten nadat ze op de

zwarte lijst van de Britse overheid was terechtgekomen. U vroeg een verlenging aan van uw

verblijfsvergunning. Deze werd echter geweigerd aangezien de universiteit was gesloten. Vervolgens

reisde u via Frankrijk naar België. Op 18 oktober 2011 diende u een asielaanvraag in België in. In geval

van terugkeer naar Nepal vreest u vergeldingsmaatregelen vanwege de YCL/Maobadi. U bent in het

bezit van uw geboorteakte. Verder legde u ter ondersteuning van uw asielaanvraag nog de volgende

documenten neer: schooldocumenten uit Nepal; een attest en een aanbevelingsbrief van uw voormalige

werkgevers; een bankbalans; een ‘No Objection Letter’ van het Nepalese Ministerie van Onderwijs; een

attest van de politie in Kathmandu d.d. 2 augustus 2009 waaruit blijkt dat u een blanco strafregister

heeft; documenten van het Boston College of London; een weigeringsbeslissing van het United

Kingdom Border Agency d.d. 26 juli 2011 inzake uw aanvraag tot verlenging van uw verblijfsvergunning;

een medisch attest over de hospitalisatie van uw moeder van 14/8/2066 (Nepalese kalender, stemt

overeen met 29 november 2009 volgens de Gregoriaanse kalender) tot 1/9/2066 (16 december 2009);

en kopieën van de elektronische tickets van uw vliegreizen tussen Londen en Kathmandu.

B. Motivering

Na onderzoek van alle door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in uw administratieve

dossier, stel ik vast dat ik u noch het vluchtelingenstatuut noch het subsidiaire beschermingsstatuut kan

toekennen. Er dient immers vastgesteld te worden dat u getracht heeft de Belgische asielinstanties

intentioneel te misleiden. Op een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en

daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, rust de verplichting om van bij aanvang

van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn

asielaanvraag, waarbij het aan hem is om alle nodige feiten en relevante elementen zo accuraat

mogelijk aan te brengen bij de asielinstanties, zodat deze kunnen beslissen over de asielaanvraag. De

asielinstanties mogen van een asielzoeker correcte verklaringen en waar mogelijk documenten

verwachten, in het bijzonder over zijn identiteit, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf en de door

hem afgelegde reisroute. Uit de stukken in het administratief dossier en uit uw verklaringen blijkt

duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze medewerkingsplicht. Uit informatie verkregen van het United

Kingdom Border Agency blijkt dat u met uw Nepalees paspoort een studentenvisum heeft aangevraagd

voor het Verenigd Koninkrijk. Een dergelijk visum werd u uitgereikt op 23 augustus 2009 met een

geldigheidsduur tot 17 oktober 2011. Op 12 juli 2011 vroeg u in Londen een verlenging van uw verblijf

aan. Deze aanvraag werd u evenwel geweigerd. Deze informatie bevat een kopie van uw paspoort. U

legde uw paspoort overigens niet neer. Op de Dienst Vreemdelingenzaken verzweeg u aanvankelijk uw
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verblijf in het Verenigd Koninkrijk. U verklaarde er dat u Nepal verliet op 18 oktober 2011 en via Delhi en

Parijs naar België reisde (verklaring DVZ, vraag 35). Op het Commissariaat-generaal gaf u toe dat u uw

verblijf in het Verenigd Koninkrijk initieel had verzwegen. U bekende dat u reeds op 20 september 2009

uit Nepal vertrok en rechtstreeks naar het Verenigd Koninkrijk afreisde, waar u tot 18 oktober 2011

verbleef. In deze periode keerde u wel nog tweemaal voor korte tijd terug naar Nepal (CGVS, blz. 3-5).

Uw argumenten waarom u uw verblijf in het Verenigd Koninkrijk op de Dienst Vreemdelingenzaken niet

vermeldde, namelijk dat u bang was, dat u onvoldoende tijd kreeg, en dat u vreesde een verkeerde

indruk te wekken waardoor u niet langer de mogelijkheid zou krijgen om uw ware motieven uiteen te

zetten (CGVS, blz. 10), zijn geen van alle valabel. Er kan dan ook, zoals hierboven reeds werd

opgemerkt, worden vastgesteld dat u (initieel) getracht heeft om op intentionele wijze de Belgische

asielinstanties te misleiden. Verder dient er te worden vastgesteld dat u geen asielaanvraag hebt

ingediend in het Verenigd Koninkrijk (CGVS, blz. 4-5), hoewel u hiertoe wel de kans had. Toen u werd

gevraagd waarom u dit niet gedaan hebt, antwoordde u dat u geen idee had van het bestaan van een

dergelijke mogelijkheid (CGVS, blz. 5). Dit is echter geen afdoende reden. Van een persoon die beweert

vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die de bescherming van de Conventie van Genève of

de subsidiaire bescherming inroept, mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij zo snel mogelijk een

asielaanvraag indient. Het feit dat u eerst naar België bent gereisd en daar pas een asielaanvraag heeft

ingediend terwijl u hiertoe ook de mogelijkheid had in het Verenigd Koninkrijk, is een indicatie dat u

internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en ondermijnt als dusdanig verder de

geloofwaardigheid van de door u aangehaalde vrees. Voorts dient gewezen op elementen die de

geloofwaardigheid van uw vluchtmotieven op ernstige wijze ondermijnen. Zo is het weinig aannemelijk

dat u niets wist over het huidige lot van Manoj Mahabir (CGVS, blz. 10), terwijl zijn arrestatie de

aanleiding vormde van de door u beweerde problemen. U stelde weliswaar dat u, toen u in het Verenigd

Koninkrijk verbleef, hoorde dat hij in de gevangenis zat. U voegde daaraan toe dat hij beschuldigd werd

van de moord op 56 personen (CGVS, blz. 10). U kon echter niet de minste verdere informatie

verschaffen over een dergelijk zwaar misdrijf. U wist niet waar deze moordpartij zich zou hebben

voorgedaan. U kon niet zeggen of Manoj Mahabir veroordeeld werd en of hij nu nog steeds in de

gevangenis zit (CGVS, blz. 10). Daarnaast is het merkwaardig dat u tijdens uw interview op de Dienst

Vreemdelingenzaken geen enkele datum vermeldde, terwijl u op het Commissariaat-generaal

verscheidene zeer precieze data kon opnoemen. Met betrekking tot de door u aangehaalde problemen

tijdens uw laatste verblijf in Nepal moet vooreerst worden opgemerkt dat in het licht van hetgeen

voorafgaat, hier nog weinig geloof aan gehecht kan worden. Daarenboven maakte u hiervan geen

melding tijdens uw interview op de Dienst Vreemdelingenzaken. Wat er ook van zij, u stelde zelf

uitdrukkelijk de daders van de achtervolging en wegblokkade niet te kennen (CGVS, blz. 9). Uw

bewering dat het om maoïsten ging, is dan ook een loutere veronderstelling. Bovendien bent u die dag

thuis geraakt zonder noemenswaardige moeilijkheden, aldus uw verklaringen. Het feit dat een maoïst

uw woning observeert en navraag doet naar u in de buurt, kan bezwaarlijk gelijk gesteld worden met

een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of met een reëel risico op ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Gelet op voorgaande heeft u geenszins

aannemelijk gemaakt dat u in geval van een terugkeer naar uw land van herkomst een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie zou dienen te koesteren of dat u er een reëel risico

op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming. De door u

aangebrachte documenten zijn niet van die aard bovenstaande appreciatie te wijzigen. Uw identiteit,

studies en professionele activiteiten in Nepal staan niet ter discussie. Uw verblijf en studies in het

Verenigd Koninkrijk worden evenmin door mij betwist. De stukken die u hierover neerlegt, zijn in

overeenstemming met de informatie die het Commissariaat-generaal verkreeg van het UK Border

Agency. De elektronische tickets van uw vliegreizen vormen een begin van bewijs van de twee periodes

van terugkeer naar Nepal. Deze doen echter geen afbreuk aan uw gebrekkige geloofwaardigheid, zoals

hierboven vastgesteld. De hospitalisatie van uw moeder wordt niet betwist, maar is niet relevant bij de

beoordeling van uw actuele vrees.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen, in ondergeschikte orde om de

bestreden beslissing te vernietigen voor bijkomend onderzoek en in uiterst ondergeschikte orde om hem

subsidiaire bescherming te verlenen.

Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissing artikel 1, A van het Vluchtelingenverdrag, de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, de Richtlijn 2004/83/EG, de zorgvuldigheidsplicht en de

materiële motiveringsplicht schendt.

Verzoeker meent dat hij wel degelijk gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging. Hij stelt dat

hij zijn verblijf in Engeland bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet heeft vermeld omdat hem werd

gezegd dat hij op het tweede gehoor alles zou mogen uitleggen. Hij benadrukt dat het hier dus niet om

een valse verklaring gaat en dat hij de Belgische asieldiensten niet wilde misleiden. Hij stelt ook dat een

studentenvisum aanvragen de snelste en gemakkelijkste manier was om uit Nepal weg te komen. Hij

had er niet bij stilgestaan dat zijn studentenvisum misschien niet zou worden verlengd. Verder betwist

verzoeker dat hij niet veel kon zeggen over Manoj Mahabir. Hij wijst er ook op dat hem tijdens het

gehoor werd gezegd dat hij te gedetailleerd vertelde, terwijl hem nu wordt verweten dat hij te weinig zou

kunnen vertellen. Tot slot stelt verzoeker dat hij de bescherming van zijn land niet kan inroepen omdat

de maobadi hem zoeken en zij in Nepal aan de macht zijn.

Verder stelt verzoeker dat de bestreden beslissing geen beoordeling bevat van de drie onderdelen van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

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.

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.

2.2.2. Vluchtelingenstatus

De Raad is van mening dat verzoeker niet kan worden erkend als vluchteling. De Raad hecht immers

geen geloof aan verzoekers asielrelaas.

Waar verzoeker de schending aanhaalt van Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 wordt het volgende

opgemerkt. Een richtlijn kan slechts rechtstreekse werking hebben in de nationale rechtsorde zodra de

omzettingstermijn is verstreken en zolang die richtlijn niet volledig in nationaal recht werd omgezet. De

Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 is omgezet in Belgisch recht door de wet van 15 september 2006

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Aldus kan verzoeker de schending van deze richtlijn

hier niet dienstig aanvoeren.

De Raad stelt vast dat verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken wel degelijk valse verklaringen

heeft afgelegd. Verzoeker verklaarde immers dat hij Nepal op 18 september 2011 had verlaten en met

de hulp van een smokkelaar via India en Frankrijk naar België was gekomen (vragenlijst, vraag 35).

Verzoekers betoog dat hij zijn verblijf in Engeland bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet heeft vermeld

omdat hem werd gezegd dat hij op het tweede gehoor alles zou mogen uitleggen, gaat dus niet op.

Deze vaststelling ondermijnt verzoekers geloofwaardigheid. Op een asielzoeker rust immers de plicht

om de asielinstanties van het onthaalland zo goed mogelijk te helpen om het feitenrelaas vast te stellen

en zo gedetailleerd mogelijk alle nodige informatie te verstrekken over zichzelf en over zijn
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asielmotieven (UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status,

Genève, 1992, nr. 205). De asielinstanties mogen van een asielzoeker juiste verklaringen verwachten,

ook over waar hij eerder heeft verbleven en over de reisweg die hij heeft afgelegd.

De geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas wordt verder ondermijnd door het feit dat verzoeker

geen asiel heeft aangevraagd in het Verenigd Koninkrijk. Zelfs als een studentenvisum aanvragen de

snelste en gemakkelijkste manier was om uit Nepal weg te komen, mag van verzoeker worden verwacht

dat hij bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk asiel aanvraagt en de autoriteiten op de hoogte brengt

van de ware toedracht van zijn reis. Bovendien heeft hij ook toen zijn studentenvisum niet werd verlengd

nagelaten om internationale bescherming te vragen aan de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk.

Ook het feit dat verzoeker nog twee maal naar Nepal is teruggekeerd, ondermijnt de geloofwaardigheid

van zijn asielrelaas. Verzoeker heeft Nepal op 20 september 2009 verlaten en is reeds een eerste maal

naar Nepal teruggekeerd op 7 december 2009. Hij is toen bovendien 41 dagen in Nepal gebleven

(gehoorverslag, 4). Dit is niet de houding van iemand die zijn land is ontvlucht omdat hij er voor zijn

leven vreest.

Verder stelt verzoeker dat hij de bescherming van zijn land niet kan inroepen omdat de maobadi hem

zoeken en zij in Nepal aan de macht zijn. Desondanks heeft hij op 2 augustus 2009 wel nog een

getuigschrift ontvangen van de politie waarin wordt bevestigd dat hij geen strafblad heeft. Verzoeker is

ook onder zijn eigen naam met het vliegtuig uit Nepal vertrokken. Hieruit blijkt dat verzoeker geen vrees

koestert ten aanzien van de Nepalese overheden, wat opnieuw de geloofwaardigheid van zijn

asielrelaas ondermijnt.

Tot slot is het opmerkelijk dat verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken geen melding heeft gemaakt

van de problemen die hij tijdens zijn laatste verblijf in Nepal had. Verzoeker verklaarde dat hij in april

2011 naar Nepal terugkeerde omdat hij niet meer in Engeland wilde blijven en omdat hij dacht dat hij in

Nepal geen problemen meer zou hebben (gehoorverslag, 4). Het feit dat hij toen wel problemen kende

was voor verzoeker dus de reden om op 27 juni 2011 een verlenging van zijn studentenvisum aan te

vragen en om uiteindelijk in België asiel aan te vragen. Het feit dat hij deze problemen bij het indienen

van zijn asielaanvraag niet vermeldt, ondermijnt dan ook opnieuw de geloofwaardigheid van zijn

asielrelaas.

Om al deze redenen hecht de Raad geen geloof aan verzoekers asielrelaas. Bijgevolg maakt verzoeker

niet aannemelijk dat hij gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke

zin.

2.2.3. Subsidiaire beschermingsstatus

De Raad is van mening dat verzoeker niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.

Gelet op de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas maakt verzoeker immers niet aannemelijk dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst

een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

Verzoeker toont verder ook niet aan en er is geen gegeven voorhanden om aan te nemen dat er op dit

ogenblik in zijn land van herkomst een toestand heerst zoals omschreven in artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

2.2.4. Vernietiging

Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep tegen de eerste bestreden beslissing ten gronde

heeft kunnen onderzoeken, zodat er geen reden is om deze 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht april tweeduizend dertien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME A. VAN ISACKER


