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nr. 102 319 van 3 mei 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 februari 2013

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

staatlozen van 1 februari 2013.

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 29 maart 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 april 2013.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat D. DE FAUW

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché J. VERSTRAETEN, 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 Kathmandu en bezit u de Nepalese nationaliteit. In de

7de maand van 2065 (Nepalese kalender, stemt overeen met oktober-november 2008 volgens

de Gregoriaanse kalender) raakte u via uw vrienden betrokken bij Janatantrik Terai Mukti Morcha

(JTMM), een groepering die ijvert voor een eigen Madhesi-staat. De ideologie van deze groep sprak u

aan omdat deze zich onderscheidde door haar vreedzame en geweldloze aanpak in het politieke

landschap van uw land. Dankzij de hulp van uw vrienden (Anil, Sunil, Pushpa en Tara) sloot u zich aan

bij JTMM. U werd algemeen lid en werd telkens ingeschakeld om dansevenementen te organiseren in

een aan u toegekende regio, nl. Rapti zone. In de 6de maand van 2067 (september-oktober 2010)

vernam u via uw vriendin Tara, dat JTMM verantwoordelijk was voor een bomaanslag op een bus in de

omgeving van Kathmandu. Tara, die ook lid was van JTMM, deelde u tevens mee dat ze plannen
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maakte om de groepering te verlaten. Aangezien de nieuwe gedaante van de JTMM als een criminele

groep u niet meer aansprak, besloot u eveneens om de beweging te verlaten. In de 7de maand van

2067 (oktober-november 2010) deelde u aan Anil en Sunil mee dat u niet langer lid wilde zijn van

JTMM. Vervolgens begaf u zich naar het lokaal JTMM-kantoor om uw besluit officieel mee te delen en

bijgevolg weigerde u om nog deel te nemen aan de dansevenementen. Uw houding werd u niet in

dank afgenomen en twee weken later kreeg u bezoek van 4 à 5 JTMM-leden die u verzochten om

alsnog te participeren aan het programma. U weigerde hierop in te gaan. De leden deelden u mee dat u

de groepering niet zomaar kon verlaten en vertrokken vervolgens. Twee weken na dit bezoek werd

u nogmaals verzocht door 4 à 5 JTMM-leden om aan een dansprogramma deel te nemen. U

weigerde opnieuw om hierop in te gaan. Nadien werd u meermaals telefonisch aangemaand om JTMM

trouw te blijven. In de 12de maand van 2067 (maart-april 2011) kwamen opnieuw 4 à 5 JTMM-leden bij

u thuis en verzochten u deel te nemen aan hun nieuwjaarsprogramma. Toen u weigerde, bedreigden ze

u en verlieten uw woning. Op 20.3.2068 (4 juli 2011), toen u bij uw oom verbleef, kreeg u bezoek van

vijf mannen. Ze stelden zich voor als leden van de JTMM en vroegen u om met hen mee te komen.

Toen u weigerde, pakten ze u vast, blinddoekten u, bedekten uw mond en namen u mee naar een

onbekende plaats. Ze verkrachtten u en vervolgens zetten ze u terug voor het huis van uw oom af. U

vertelde niemand over deze aanranding. Een maand later wendde u zich tot een arts, waarbij u vernam

dat u zwanger was. U bleef bij uw oom wonen en vertelde aan niemand over uw zwangerschap. Een

maand na uw aanranding werd u opnieuw door 4 à 5 JTMM-leden verzocht om deel te nemen aan de

hun festiviteiten. U weigerde en hierop bedreigden de JTMM-leden u met de dood. Op 5.5.2068 (22

augustus 2011) stapte u naar de politie om een klacht neer te leggen van deze bedreigingen. Omdat u

de politie vertelde dat u een lid van JTMM was geweest, beschouwde de politie u als een terroriste en

een informante van uw groepering en gaf geen gevolg aan uw klacht. U werd gearresteerd op

verdenking van terroristische activiteiten. U werd vervolgens naar de gevangenis in Rautahad gebracht.

Door de zware omstandigheden in de gevangenis en omwille van uw zwangerschap werd u

overgeplaatst naar een ziekenhuis in Kathmandu. Daar ontsnapte u, met behulp van een bewaker, en

vluchtte naar een vriendin in Kalanki. Toen u uw moeder belde, vernam u van haar dat de politie actief

naar u op zoek is. Na overleg met uw oom en moeder besloot u om in de 7de maand van 2068 (oktober-

november 2011) Nepal te verlaten. Met behulp van een smokkelaar die uw oom voor u regelde, trok u in

november 2011 van Nepal naar Delhi (India). Op 4.8.2068 (20 november 2011) verliet u Delhi en reisde

u via Parijs (Frankrijk) naar België met een vals, vermoedelijk Indiaas paspoort. Op 21 november 2011

kwam u in België aan. Diezelfde dag vroeg u er asiel aan. Na uw aankomst in België vernam u

telefonisch van uw zus en moeder dat de politie en JTMM nog steeds op zoek is naar u. U vernam ook

van uw zus dat uw moeder intussen is overleden. Uw zus verzocht u uit veiligheidsoverwegingen haar

voorlopig niet meer op te bellen. Bijgevolg onderhoudt u nu enkel telefonische contacten met uw

vriendin Tara. Op 22 februari 2012 beviel u van een zoon R.(…) N.(…).

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde u een politie-attest (dd. 10.9.2068 – 24

december 2001) neer, waarin wordt verklaard dat u voortvluchtig bent.

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.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat er slechts weinig geloof gehecht kan worden aan de door

u beweerde reisroute en de daarbij gebruikte reisdocumenten. U verklaarde tijdens de reis van Delhi

naar Parijs gebruik gemaakt te hebben van een vervalst paspoort (CGVS I, p.17). U kon enkel

meedelen dat het paspoort uw foto bevatte maar u wist verder niets over de naam of andere

identiteitsgegevens (geboortedatum, -plaats of adres) in het door u gebruikte paspoort. Gevraagd naar

een eventueel visum in het door u gebruikte paspoort, zei u hiervan niet op de hoogte te zijn, aangezien

u het paspoort zelf niet gezien hebt. De smokkelaar zou uw paspoort steeds in uw plaats voorgelegd

hebben. De smokkelaar zou u deze paspoort-informatie bovendien nooit verschaft hebben (CGVS I,

p.17) . Gelet op het grote risico dat u liep om door het luchthavenpersoneel in zowel India als Europa

aan herhaaldelijke (identiteits)controles en ondervragingen onderworpen te worden met betrekking tot

uw persoon, uw reisdocumenten en uw (reis)bedoelingen, kan er van u verwacht worden dat u

hieromtrent meer details kan verstrekken. Volgens de informatie in het bezit van het Commissariaat-

generaal verlopen de paspoort- en identiteitscontroles in deze luchthavens bovendien strikt individueel.

Ook uw verklaring dat de smokkelaar tijdens uw reis van Delhi naar Parijs uw paspoort voorlegde

(CGVS I, p.17), is niet geloofwaardig. Elke persoon die de Schengenruimte binnenkomt, wordt

onderworpen aan een individuele identiteitscontrole waarbij de identiteit, het paspoort en het visum

worden nagekeken. Het is onmogelijk dat men hierbij niet zelf zijn identiteitspapieren persoonlijk zou

voorleggen. U bleek overigens niet in het bezit van een begin van bewijs van uw reisweg (paspoort,
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vliegtuigticket, boarding pass, bagagesticker). Deze vaststellingen ondermijnen de algemene

geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Er dient verder gewezen te worden op meerdere elementen die uw geloofwaardigheid volledig

onderuit halen.

U gaf te kennen dat JTMM een erkende politieke partij is die zetelt in het Nepalese parlement (CGVS

I, p. 7). Deze verklaring strookt geenszins met de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waaruit blijkt dat de JTMM een gewapende ondergrondse groepering is. Het is

bovendien totaal ongeloofwaardig dat u niet op de hoogte was van het feit dat de JTMM een

terroristische organisatie was op het moment dat u zich bij deze groepering aansloot in de 7de maand

van 2065 (oktober-november 2008) (CGVS I, p. 13-14 en 19 en CGVS II, p.1-2). U beweerde

meermaals dat deze groepering tot 2066-2067 (2009-2011) geweldloos opereerde waarbij u het

vreedzame karakter van de JTMM als een motief voor uw lidmaatschap aangaf (CGV I, p.9 en CGVS II,

p.1-2). Volgens informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt echter dat deze

groepering in Nepal en meer bepaald in de Terai regio sinds lange tijd gekend staat voor het uitvoeren

van ontvoeringen, moorden en aanslagen. Uit dezelfde informatie blijkt dat JTMM bijzonder actief was in

2007, 2008 en 2009.

Daarenboven dient erop gewezen te worden dat u bijzonder weinig informatie betreffende de

structuur en de geschiedenis van de JTMM kon verschaffen. Hoewel u op de hoogte bent dat de JTMM

ontstaan is in 2061 (2004/2005) door af te splitsen van de Maoïstische partij, bleek u de oorzaak hiervan

niet te kennen. Zo beweerde u ten onrechte dat JTMM zich van de Maoïsten afsplitste uitsluitend omdat

ze de gewelddadige activiteiten van de Maoïsten niet goedkeurden (CGVS I, p.8 en CGVS II, p.1).

Eveneens stelde u verkeerdelijk dat de JTMM na 2061 (2004/2005) geen splitsingen meer kende

(CGVS I, p. 13 en CGVS II, p.1). Informatie stelt echter dat JTMM zich in 2004 onder leiding van Jana

Kishna Goit afsplitste van de Maoïstische partij CPN-M, aangezien deze partij verweten werd de

Madhesi–bevolking te hebben verraden. Uit dezelfde informatie blijkt dat de JTMM in 2006 splitste

waarbij zowel de fractie JTMM-Jwala Singh onder leiding van Nagendra Kumar Paswan als de fractie

JTMM-Goit onder leiding van Jay Krishna Goit zijn ontstaan. Aangezien u in de periode van deze

opsplitsing lid was van de JTMM, is het niet aannemelijk dat u niet op de hoogte zou zijn van dit

splitsingsgebeuren van de groepering.

Overigens kon u weinig informatie verschaffen over andere JTMM-leden. Zo is het uiterst

bevreemdend dat hoewel u lid werd van JTMM via uw vrienden Anil, Sunil en Pushpa en u tijdens uw

lidmaatschap steeds de opdrachten van deze drie ontving, u toch niet op de hoogte bent wat hun functie

binnen de JTMM is en inhoudt (CGVS I, p.14 en CGVS II, p. 5). Toen u gevraagd werd naar andere

JTMM-leden geraakte u niet verder dan te stellen dat alle leden als ‘kameraad’ werden aangesproken

en dat u aldus geen namen kende (CGVS I, p. 7 en 14). Hoewel u Rajiv-Jha als nationale voorzitter van

de JTMM opgaf, is het uiterst bevreemdend dat u zijn roepnaam, zijnde ‘Uktarsha’, niet herkende

(CGVS I, p. 14). U stelde overigens dat de JTMM drie voorzitters had. Gevraagd naar de namen van de

andere twee voorzitters, bleef u het antwoord schuldig (CGVS I, p. 15). Met uitzondering van één

aanslag op een bus in Kathmandu, kon u verder geen enkel incident noemen waarbij JTMM (noch als

slachtoffer, noch als uitvoerder) betrokken was. U heeft geen weet van enige arrestaties van JTMM-

leden, u kon geen concrete voorbeelden geven van moorden, ontvoeringen of andere aanslagen

uitgevoerd door JTMM (CGVS II, p.3). Uit informatie blijkt nochtans dat JTMM de verantwoordelijkheid

heeft geëist voor tal van incidenten en dat meerdere JTMM-leden al gearresteerd werden.

Tot slot dient gewezen te worden op uw tegenstrijdige verklaringen over de bomaanslagen,

opgeëist door de JTMM. Zo beweerde u eerst dat JTMM verantwoordelijk was voor een bomaanslag in

de 7de maand van 2067 (oktober-november 2010) op de hoofdweg naar Kathmandu. U stelde niet op

de hoogte te zijn van enige (dodelijke) slachtoffers (CGVS II, p.2). Even later wijzigde u uw verklaringen

en stelde u dat bij hetzelfde bomincident alle buspassagiers omkwamen (CGVS II, p.4).

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan er geen enkel geloof meer gehecht worden aan het door

u voorgehouden lidmaatschap bij JTMM. Bijgevolg kan ook geen enkel geloof gehecht worden aan

de problemen (verkrachting door JTMM-leden en arrestatie door de politie) die u zou gekend hebben

als gevolg van dit lidmaatschap.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, werd als bijlage aan het

administratief dossier toegevoegd.

Uw document van de politie is niet van die aard om uw geloofwaardigheid te herstellen. Zo

dient vooreerst in dit verband opgemerkt te worden dat opdat documenten bewijskracht hebben

zij ondersteund moeten worden door een geloofwaardig en coherent relaas wat in casu niet het geval

is. Bovendien blijkt uit informatie dat elk Nepalees document mits fraude verkregen kan worden.

C. Conclusie
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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. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoekster is van mening dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van de artikelen 48, 49,

57/6 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), 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 (Vluchtelingenverdrag), en van artikel 1 (2) van het Protocol

betreffende de status van vluchtelingen, goedgekeurd bij wet van 27 februari 1967.

Verzoekster betwist de motieven van de bestreden beslissing en besluit dat haar asielrelaas wel degelijk

geloofwaardig is.

Ze vraagt in hoofdorde om haar als vluchteling te erkennen en in ondergeschikte orde om haar

subsidiaire bescherming te verlenen.

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

Verzoekster stelt dat ze sinds oktober/november 2008 lid was van de Janatantrik Terai Mukti Morcha

(JTMM). Ongeveer twee jaar later besloot ze de groepering, voor wie ze over het hele land

dansactiviteiten organiseerde, te verlaten, waarna ze door verscheidene leden van de beweging zou zijn

verkracht en meermaals (met de dood) zijn bedreigd. In augustus 2011 ging ze naar de politie om

hiervoor klacht neer te leggen. Zij gaven echter geen gevolg aan haar klacht, doch arresteerden haar op

verdenking van terroristische activiteiten, dit omwille van haar vroegere lidmaatschap bij JTMM. Ze werd

gevangen genomen, doch wist te ontsnappen en ontvluchtte Nepal in de periode oktober-november

2011. Na haar aankomst in België vernam ze dat de politie en JTTM nog steeds naar haar op zoek

zouden zijn (Vragenlijst 13 december 2011, p. 2 en 3, Gehoorverslag 25 juli 2012, p. 3-19 en

Gehoorverslag 13 augustus 2012, p. 1-12).

De Raad is van oordeel dat verzoeksters asielrelaas niet geloofwaardig is. Er kan immers geen geloof

worden gehecht aan verzoeksters voorgehouden lidmaatschap bij JTTM.

Zo verklaarde ze verkeerdelijk dat JTTM een erkende politieke partij is die in het parlement zetelt

(Gehoorverslag 25 juli 2012, p. 7). Uit de informatie die werd toegevoegd aan het administratief dossier

(stuk 27, map Landeninformatie) blijkt echter dat het om een gewapende ondergrondse terroristische

groepering gaat.

Volgens verzoekster was JTTM aanvankelijk een vreedzame partij die geweldloos opereerde, wat haar

ertoe zou hebben bewogen om in de periode oktober-november 2008 tot die partij toe te treden. In 2010

vernam ze echter dat de groepering er criminele, terroristische activiteiten op nahield, wat haar deed

besluiten om de beweging te verlaten. Uit voormelde informatie blijkt echter dat JTTM in Nepal en meer
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bepaald in de Terai regio al sinds (veel) lange(re) tijd gekend staat voor het uitvoeren van ontvoeringen,

moorden en aanslagen, en dat de groepering bijzonder actief was in de jaren 2007, 2008 en 2009. Dat

verzoekster bij haar aansluiting tot deze beweging er niet van op de hoogte was dat JTTM een

terroristische organisatie is en hiervoor al enige tijd bekend stond, terwijl ze zich, zo beweerde ze, eerst

grondig zou geïnformeerd hebben over die beweging alvorens er lid van te worden (Gehoorverslag 13

augustus 2012, p. 1), is dan ook volstrekt ongeloofwaardig. Verzoekster had bovendien slechts weet

van één incident waarbij JTTM betrokken was met name één enkele aanslag op een bus in Kathmandu.

Ze kon geen concreet voorbeeld geven van moorden, ontvoeringen of andere aanslagen uitgevoerd

door de groepering (Ibid., p. 2-3). Uit voormelde informatie blijkt echter dat JTTM de

verantwoordelijkheid heeft geëist voor tal van dergelijke gewelddadige incidenten in de periode 2007 tot

begin 2011; de informatie maakt gewag van tientallen van dergelijke criminele feiten. Ofschoon blijkens

diezelfde informatie meerdere JTTM-leden in het verleden werden gearresteerd, had verzoekster totaal

geen weet van arrestaties van leden van de groepering en gaf ze zelfs aan hierover nooit iets te hebben

gehoord (Ibid., p. 3).

Verzoekster kon bovendien weinig informatie geven over de structuur en de geschiedenis van JTTM.

Haar bewering als zou JTTM na 2004-2005 geen splitsingen meer hebben gekend (Gehoorverslag 25

juli 2012, p. 13 en Gehoorverslag 13 augustus 2012, p. 1), druist manifest in tegen de informatie

opgenomen in het administratief dossier. Hieruit blijkt immers dat de beweging, na zich in 2004 onder

leiding van Jana Kishna Goit te hebben afgesplitst van de Maoïstische partij CPN-M, in 2006 nog

splitste in enerzijds de fractie JTTM-Jwala Singh onder leiding van Nagendra Kumar Paswan en

anderzijds de fractie JTTM-Goit onder leiding van Jay Krishna Goit.

Daarnaast kan verzoekster amper informatie verschaffen over andere leden van JTTM. Ofschoon ze via

haar vrienden Anil, Sunil en Pushpa lid werd van de groepering en ze tijdens haar lidmaatschap steeds

en enkel van hen opdrachten kreeg, is ze totaal niet op de hoogte van wat hun functies binnen JTTM

zijn en inhouden (Gehoorverslag 13 augustus 2012, p. 5). Gevraagd naar namen van andere JTTM-

leden verklaarde ze er geen te kennen omdat iedereen als “kameraad” zou worden aangesproken

(Gehoorverslag 25 juli 2012, p. 7), wat weinig aannemelijk lijkt. Ze wist weliswaar dat Rajiv-Jha de

nationale voorzitter van de groepering is, doch herkende diens roepnaam ‘Uktarsha’ niet. De namen van

de secretaris van de beweging en van de lokale voorzitter zijn haar geheel onbekend. Verzoekster wist

zelfs niet waar de naam van haar beweging, JTTM, voor staat (Ibid., p. 8).

Verzoekster legde bovendien enkele manifest tegenstrijdige verklaringen af. Zo sprak ze tijdens haar

eerste gehoor op het Commissariaat-generaal over twee verschillende personen met de naam Tara.

Eerst had ze het over haar buurmeisje en nadien over “een andere Tara” die haar mee had overhaald

om lid te worden van JTTM (Gehoorverslag 25 juli 2012, p. 4 en 10). Tijdens haar tweede gehoor op het

Commissariaat-generaal gaf ze daarentegen aan “maar 1 Tara” te kennen, met name haar buurmeisje

(Gehoorverslag 13 augustus 2012, p. 2). Met betrekking tot de bomaanslag op een bus op de hoofdweg

naar Kathmandu stelde ze eerst geen weet te hebben van slachtoffers die hierbij vielen, al dan niet

dodelijke (Ibid., p. 2). Nadien verklaarde ze echter, volledig in strijd hiermee, dat bij die aanslag alle

passagiers van de bus zouden zijn omgekomen (Ibid., p. 3 en 4). Op de Dienst Vreemdelingenzaken

beweerde ze dat ze na haar arrestatie door de politie en een maand gevangenschap “zelf” is “kunnen

ontsnappen uit het politiebureau” (Vragenlijst 13 december 2011, p. 3). Bij het Commissariaat-generaal

verklaarde ze echter ten gevolge van de zware omstandigheden in de gevangenis en omwille van haar

zwangerschap, vanuit de gevangenis naar een ziekenhuis in Kathmandu te zijn overgebracht. Daar zou

ze met de hulp van een oude en behulpzame agent zijn ontsnapt (Gehoorverslag 13 augustus 2012, p.

11).

Het door verzoekster aangebrachte attest van de politie is niet van aard om de geloofwaardigheid van

haar relaas te herstellen. Een document dient immers, om er bewijskracht aan te kunnen ontlenen,

ondersteund te worden door geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen hetgeen in casu

allerminst het geval is (cf. RvS 14 juli 2011, nr. 7257 (c)). Bovendien blijkt uit de informatie toegevoegd

aan het administratief dossier (stuk 27, map Landeninformatie) dat elk Nepalees document makkelijk op

frauduleuze wijze kan worden bekomen.

Een ongeloofwaardig relaas kan geen aanleiding geven tot het in aanmerking nemen van een gegronde

vrees voor vervolging in vluchtelingrechtelijke zin. Verzoekster maakt bijgevolg niet aannemelijk dat zij

bij terugkeer naar haar land van herkomst een gegronde vrees voor vervolging zou koesteren in de zin

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.3. Subsidiaire beschermingsstatus
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De Raad is van mening dat verzoekster niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.

Gelet op het ongeloofwaardig karakter van haar asielrelaas kan verzoekster zich niet langer steunen op

de elementen aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van

terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in

artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Er bevinden zich in het administratief dossier geen

elementen die erop wijzen dat, en verzoekster brengt geen gegevens aan waaruit zou kunnen blijken

dat er zich heden in Nepal een situatie van willekeurig geweld zou voordoen in de zin van artikel 48/4, §

2, c) van diezelfde wet.

Verzoekster maakt derhalve niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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 drie mei 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


