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nr. 106 421 van 8 juli 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 5 april 2013 heeft

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

18 maart 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 (hierna Vreemdelingenwet genoemd).

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 juni 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 N. DIRICKX en van attaché C. MISSEGHERS, 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 een etnische Tamang afkomstig uit Sundarijal VDC (Village

Development Committee) in het Kathmandu District en bent u in het bezit van de Nepalese nationaliteit.

U vormde sinds 2055 (1998-1999) een koppel met (…). Jullie kregen samen twee kinderen. Uw man

mishandelde u soms. U wilde graag trouwen met uw partner maar hij wilde niet. Tijdens een gesprek

met hem vertelde hij u dat hij voor de maoïsten werkte. Hij vroeg ook donaties aan anderen in die

hoedanigheid. ’s Nachts belde hij vaak met andere vrouwen waardoor u wist dat hij met anderen een

relatie had. Uw man bracht vaak onbekende mensen naar huis. Onder hen waren Sandesh en Shekhar,

twee vrienden van hem. U vertelde hen dat uw partner u vaak sloeg. Ze hadden u beloofd u te helpen

maar deden dit niet. Drie jaar geleden mishandelde uw man u na een ruzie en hij vertrok nadien. U hebt
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nooit meer iets van hem gehoord. Op 1/7/2068 (18 oktober 2011) kreeg u een telefoontje van een

onbekende persoon met de vraag om 100 000 Nepalese roepies te betalen. Er werd u gezegd dat u de

partij moest steunen maar de naam van de partij werd niet vernoemd. U vermoedt dat het valse

maoïsten waren. Dezelfde dag kwamen vijf personen de 100 000 Nepalese roepies halen bij u thuis.

Vijftien dagen later werd u meer dan vijftien keer gebeld met de vraag om 500 000 Nepalese roepies te

betalen. U kon dit niet betalen. ’s Avonds kwamen dezelfde vijf personen bij u thuis langs om u te

ontvoeren. U werd gedwongen om in een auto te stappen en werd gebracht naar een ommuurd huis in

een bos. U werd er vijf dagen vastgehouden en bewaakt door drie tot vier mensen. U moest

ondertussen naar uw ouders bellen om hen het geld te vragen. Uw ouders mochten de politie niet

inlichten. Na vijf dagen hadden uw bewakers teveel gedronken en waren ze allemaal in slaap gevallen.

De deur zat niet op slot en u kon het huis verlaten. U klom over de omheining en liep weg. U kwam een

vrachtwagen tegen die u meenam naar zijn huis. U hebt uw probleem uitgelegd en hij regelde voor u

een ticket naar Kakarbittha in Nepal. U vertrok naar India en nam een trein naar Mumbai. Een

smokkelaar regelde voor u een vals paspoort met uw eigen foto erin. U nam op 26/7/2069 (11 november

2012) een vlucht van Mumbai naar Parijs. U diende een asielaanvraag in in België op 30 december

2011. Op 22 augustus 2012 werd een weigeringsbeslissing genomen gezien u niet was komen opdagen

voor het gehoor op het Commissariaat-generaal. U diende op 30 oktober 2012 een tweede

asielaanvraag in. Uw ouders wisten u te vertellen dat ze vaak opgebeld worden door mensen die vragen

naar u. Ze weten echter niet wie hen belt. U bent in het bezit van een kopie van uw citizenship card. U

raakte de originele kaart kwijt in België.

B. Motivering

Er dient opgemerkt te worden dat u er niet in geslaagd bent om een 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. Vooreerst dient vastgesteld te worden dat

uw algemene geloofwaardigheid op de helling komt te staan doordat er geen geloof kan worden gehecht

aan de door u beweerde reisroute. Allereerst slopen er in uw opeenvolgende verklaringen over uw

reisweg enkele tegenstrijdigheden. U verklaarde bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat u uw citizenship

card aan de smokkelaar moest afgeven (verklaring DVZ, 1e AA, vraag 21), terwijl uit uw verklaringen op

het Commissariaat-generaal blijkt dat uw citizenship card thuis lag en dat u die na uw komst in België

heeft laten overkomen (CGVS 2e AA, p. 6). Voorts verklaarde u vanuit Delhi naar Parijs gevlogen te zijn

(verklaring DVZ, 1e AA, vraag 35). Tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal verklaarde u

evenwel gevlogen te zijn vanuit Mumbai (CGVS 2e AA, p. 7). Geconfronteerd met deze

tegenstrijdigheid, verklaarde u dat deze twee steden dezelfde zijn, hetgeen echter niet het geval is

(CGVS 2e AA, p. 8). Daarnaast is het opmerkelijk dat u niet eens de naam, de geboortedatum, het

adres en de nationaliteit die in het vals paspoort dat u gebruikte voor de reis kende. De smokkelaar zou

u niet voorbereid hebben over mogelijke vragen hieromtrent noch over vragen over uw inkomen of over

het doel van uw reis. U wist te vertellen dat er in het paspoort een visum stond maar u wist niet voor

welk land dit was (CGVS 2e AA, p. 8). Het is echter algemeen geweten dat op internationale vluchten

veelvuldige identiteitscontroles plaatsvinden en dat de mogelijkheid bestaat meermaals grondig

ondervraagd te worden omtrent identiteit, reisdocumenten en (reis)bedoelingen. Men kan hierbij ook

steeds uitvoerig ondervraagd worden over de aard en de duur van het visum waarmee men reist en

andere hiermee verbonden verplichtingen. Gelet op dit grote risico kan redelijkerwijze verwacht worden

dat u meer details zou moeten kunnen verstrekken over de door u gebruikte reisdocumenten. Ook

verklaarde u dat u bij uw aankomst in Parijs niet gecontroleerd werd en gewoon kon gaan (CGVS 2e

AA, p. 8). Dit stemt geenszins overeen met de informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt en waaruit blijkt dat in de internationale luchthaven van Parijs elke persoon die er de Schengen

ruimte binnenkomt individueel gecontroleerd wordt. Bovenstaande vaststellingen ondermijnen uw

algemene geloofwaardigheid. U verklaarde Nepal verlaten te hebben nadat u tweemaal een

donatieverzoek had ontvangen. Het eerste donatieverzoek willigde u in. Aangezien u het tweede

donatieverzoek niet kon inwilligen, werd u ontvoerd. Aan uw verklaringen betreffende deze

donatieverzoeken kan echter geen enkel geloof gehecht worden. Vooreerst slopen er wat deze

donatieverzoeken betreft verschillende tegenstrijdigheden in uw opeenvolgende verklaringen. Bij uw

eerste asielaanvraag zei u dat u op 5/7/2068 een telefoon kreeg van een onbekende persoon die aan u

en uw zus 100000 Nepalese roepies vroeg. Op 10/7/2068 kreeg u in uw winkel bezoek van vijf personen

die u dwongen dit bedrag, i.e. de 100000 roepies, te betalen (CGVS-vragenlijst, ingevuld op de Dienst

Vreemdelingenzaken, 1e AA, vraag 3.5). Bij uw tweede asielaanvraag gaf u echter aan dat u op

1/7/2068 gevraagd werd om 100000 roepies te betalen en dat u diezelfde avond thuis – uw winkel was

immers teveel omringd door huizen en uw huis was eerder afgelegen – bezoek kreeg van vijf personen

aan wie u het gevraagde bedrag betaalde (CGVS 2e AA, p. 9). Hiermee geconfronteerd, ontkende u uw

eerdere verklaringen (CGVS 2e AA, p.14). Daarnaast zei u bij uw eerste asielaanvraag dat u vijftien
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dagen na 10/7/2068 opnieuw telefoon kreeg, dat u toen gevraagd werd om 500000 roepies te betalen

en dat u diezelfde avond werd ontvoerd (CGVS-vragenlijst 1e AA, vraag 3.5). Op het Commissariaat-

generaal beweerde u evenwel op 15/7/2068 reeds ontvoerd te zijn. Er kan bijgevolg geen geloof

gehecht worden aan de door u beweerde donatieverzoeken. Gezien u beweerde ontvoerd te zijn omdat

u een van de donatieverzoeken niet inwilligde, kan er evenmin aan deze ontvoering enig geloof gehecht

worden. Dat hieraan slechts weinig geloof gehecht kan worden, blijkt tevens uit een aantal onlogische

elementen in uw opeenvolgende verklaringen betreffende uw vluchtaanleiding. Zo is het erg opmerkelijk

dat u niet eens wist welke organisatie of partij om deze donaties vroeg; u kon betreffende de motieven

van uw ontvoerders enkel hypotheses uiten. De reden waarom u geviseerd werd werd immers nooit aan

u of uw familieleden meegedeeld (CGVS 2e AA, p. 13). Zo vermoedde u onder meer dat het om valse

maoïsten ging die gestuurd werden door uw ex-partner (CGVS 2e AA, p. 9-11) of dat Sandesh en

Shekhar Karki, twee vrienden van uw partner, hier achter zaten (CGVS 2e AA, p. 15-16). Deze

gissingen van uw kant zijn echter niet gestoeld op enig concreet gegeven, gezien u na het einde van uw

relatie met uw partner noch uw partner, noch Sandesh Karki, noch Shekhar Karki nog heeft gesproken

of gezien. Verder zijn uw verklaringen over uw ontsnapping uit het huis waarin u werd vastgehouden

weinig geloofwaardig. U verklaarde dat u voortdurend door drie à vier personen werd bewaakt en dat u

zelfs om naar het toilet te gaan begeleid werd. U werd bovendien vastgehouden in een ommuurd huis.

Deze verklaringen zijn echter maar moeilijk te rijmen met uw bewering dat men gewoon de deur

opengelaten zou hebben van de kamer waarin u werd vastgehouden en van het huis zelf zodat, toen uw

bewakers allemaal sliepen, u eenvoudigweg de deur uit kon stappen (CGVS 2e AA, p. 13). Hoewel een

dergelijke ontsnapping niet volledig uitgesloten kan worden, is het toch weinig aannemelijk dat uw

ontvoerders u op een dergelijke knullige manier zouden laten ontsnappen. Tot slot kan hieraan nog

toegevoegd worden dat, gelet op de ernst van een ontvoering door onbekenden, het weinig

geloofwaardig is dat uw ouders zelfs niet eens de politie op de hoogte brachten van uw ontvoering

(CGVS 2e AA, p. 13-14), hoewel dit redelijkerwijs kan worden verwacht. Bovenstaande elementen

ondermijnen de geloofwaardigheid van uw asielrelaas fundamenteel. Betreffende de door u

aangehaalde mishandelingen door uw ex-partner, kan nog toegevoegd worden dat er goede redenen

zijn om aan te nemen dat deze feiten zich bij terugkeer naar Nepal niet opnieuw zullen voordoen, gelet

op uw verklaringen waaruit blijkt dat uw partner u drie jaar geleden zelf heeft verlaten en dat u hem

sedertdien niet meer heeft gezien. Nochtans verbleef u na zijn vertrek nog minstens anderhalf jaar in

Nepal (CGVS 2e AA, p. 3-5; p. 10-11). De kopie van uw citizenship card bevestigt uw identiteit en

nationaliteit die hier niet meteen ter discussie staan.

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. Verzoekschrift

Verzoekster vraagt in hoofdorde om de bestreden beslissing te vernietigen voor bijkomend onderzoek,

in ondergeschikte orde om haar als vluchteling te erkennen en in uiterst ondergeschikte orde om haar

subsidiaire bescherming te verlenen.

Verzoekster stelt dat de bestreden beslissing de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet,

artikel 3 van het EVRM, artikel 33.1 van het Vluchtelingenverdrag, artikel 3.1. van het Antifolterverdrag

en de motiveringsplicht schendt.

Verzoekster stelt dat ze nergens in Nepal veilig is omdat haar afpersers deel uitmaken van een netwerk.

Ze stelt dat ze in haar thuisland niet kan rekenen op hulp van de autoriteiten. Ze stelt ook dat haar vrees

actueel is omdat ze via haar familie nog steeds wordt bedreigd.

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.
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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.

Artikel 3 van het EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet.

Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ 17 februari

2009, C-465/07, Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie).

De schendingen van artikel 33.1 van het Vluchtelingenverdrag en van artikel 3.1. van het

Antifolterverdrag worden hier niet dienstig aangevoerd. De bestreden beslissing weigert de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus zonder dat de commissaris-generaal daarbij

een terugleidingsmaatregel neemt.

2.2.2. Vluchtelingenstatus

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

geen geloof aan verzoeksters asielrelaas.

De commissaris-generaal heeft immers terecht gesteld dat verzoekster tegenstrijdige verklaringen heeft

afgelegd over haar reisweg.

De commissaris-generaal heeft ook terecht gesteld dat verzoekster tegenstrijdige verklaringen heeft

afgelegd over de donatieverzoeken.

De commissaris-generaal heeft ook terecht gesteld dat het opmerkelijk is dat verzoekster niet eens wist

welke organisatie of partij om deze donaties vroeg.

De commissaris-generaal heeft ook terecht gesteld dat het weinig aannemelijk is dat verzoeksters

ontvoerders haar op een dergelijke knullige manier zouden laten ontsnappen.

Verzoekster betwist deze vaststellingen niet in haar verzoekschrift. De motieven uit de bestreden

beslissing die allen steun vinden in de stukken van het administratief dossier worden derhalve

beschouwd als zijnde hier hernomen.

Bijgevolg maakt verzoekster niet aannemelijk dat zij gegronde redenen heeft om te vrezen voor

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin.

2.2.3. Subsidiaire beschermingsstatus

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

Gelet op de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas maakt verzoekster immers 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, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet. Waar verzoekster een schending opwerpt van artikel 3 EVRM dient er op gewezen

te worden dat, daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van

artikel 39/2, § 1 van voormelde wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalde bevoegdheid geen uitspraak

doet over een verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), artikel 3 EVRM inhoudelijk

overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b) van voormelde wet.

Verzoekster wijst naar de zorgelijke situatie van een aantal districten in de westelijke Terai-regio. Nog

daargelaten de vaststelling dat verzoekster niet afkomstig is uit voormelde regio toont zij verder ook niet

aan en is er geen gegeven voorhanden om aan te nemen dat er op dit ogenblik in haar land van

herkomst een toestand heerst zoals omschreven in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.
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2.2.4. Vernietiging

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.

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 juli 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


