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nr. 113 045 van 29 oktober 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 7 augustus 2013

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

staatlozen van 4 juli 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 10 september 2013 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 18 september 2013.

Gelet op de beschikking van 4 oktober 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 oktober 2013.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. VAN DAMME loco advocaat

R. JESPERS.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus werden geweigerd omdat zijn asielrelaas ongeloofwaardig is.

De Raad stelt vast dat alle motieven waarop de commissaris-generaal zich baseert om te besluiten tot

de ongeloofwaardigheid van het relaas duidelijk blijken uit de stukken in het administratief dossier en
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dat deze motieven deugdelijk zijn. Verzoeker brengt in zijn verzoekschrift geen elementen bij die de

desbetreffende vaststellingen weerleggen of er een aannemelijke verklaring voor geven. Hij komt

immers niet verder dan het herhalen van eerder ongeloofwaardig bevonden verklaringen en het

minimaliseren en vergoelijken van de gedane vaststellingen. Zo wenst verzoeker zijn verklaringen

betreffende het bevelschrift te verduidelijken, met name waarom hij gezocht werd door de politie, en

verwijst hij in dit verband naar algemene informatie aangaande corruptie in Nepal, doch weerlegt

hiermee geenszins de in de bestreden vastgestelde tegenstrijdige verklaringen aangaande het tijdstip

waarop hij op de hoogte werd gebracht van het arrestatiebevel en de politiebezoeken. Alle in de

aangevochten beslissing opgesomde tegenstrijdigheden vinden hun grondslag in het administratief

dossier en hebben geen betrekking op details, maar op feiten die rechtstreeks aanleiding hebben

gegeven tot het vertrek uit het land van herkomst.

De loutere verwijzing in het verzoekschrift naar algemene informatie aangaande corruptie en

gevangenis- en detentiecondities in Nepal wijzigt niets aan het voorgaande. Dergelijke verwijzing

volstaat immers niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd

en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees en dit risico dient in concreto te worden

aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke.

Daarenboven dient te worden vastgesteld dat verzoeker, in weerwil met de medewerkingsplicht die op

hem rust, nalaat zijn identiteit te staven aan de hand van een paspoort of citizenship card. Het bewijs

van identiteit is nochtans een essentieel element in iedere procedure en verzoeker moet in dit verband

alle stukken waarover hij beschikt of kan beschikken, voorleggen. De Raad onderstreept dat het

ontbreken van ieder begin van bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit een negatieve indicatie

inhoudt met betrekking tot verzoekers asielrelaas (RvS 25 september 2006, nr. 162.658). De bewering

van verzoeker dat hij sinds 2059 (2002/2003) geen citizenship card meer had en hij dit nadien nooit

meer nodig had, stemt niet overeen met de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt

en die vervat zit in het administratief dossier. Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen dat deze

gevolgtrekkingen onjuist zouden zijn en brengt evenmin documentatie bij die de op deze bronnen

gefundeerde juistheid van de informatie van de commissaris-generaal weerleggen. Hij beperkt zich

louter tot het herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen.

Aan de fotokopieën van een “Student Identity Card” van het “Thames International College” te

Kathmandu en een lidkaart van de “Non-Resident Nepali Association” in België gevoegd bij het

verzoekschrift, hecht de Raad geen bewijswaarde. Fotokopieën zijn immers door knip- en plakwerk

gemakkelijk te vervalsen. Overigens dient te worden opgemerkt dat de persoon afgebeeld op de foto op

de “Student Identity Card” geenszins op verzoeker lijkt.

Gezien verzoeker geen identiteitsdocumenten neerlegt, kan zijn identiteit niet onomstotelijk worden

vastgesteld en kan niet nagegaan worden of de door hem neergelegde documenten werkelijk op hem

betrekking hebben.

Het artikel afkomstig van Nepalnews dat via mail verzonden werd en gevoegd is bij het verzoekschrift,

vermag geen afbreuk te doen aan voorgaande vaststellingen. Het artikel geeft een beeld over het

UCPN-M kaderlid Pushpa Kamal Dahal, doch toont verzoekers beweerde betrokkenheid bij het incident

van 16 Asadh 2069 niet aan. De drie overige documenten gevoegd bij het verzoekschrift werden reeds

besproken in de bestreden beslissing.

Het relaas is ongeloofwaardig en kan als dusdanig geen aanleiding geven tot het in aanmerking nemen

van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingrechtelijke zin, noch van een reëel risico op

ernstige schade in de zin van de subsidiaire bescherming.

Artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie

dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst, in casu Nepal, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat

een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied,

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de

vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging. Noch uit de informatie vervat in het administratief

dossier, noch uit de door verzoeker bijgebrachte informatie blijkt dat er in Nepal sprake is van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet.



RvV X - Pagina 3

Het voorgaande volstaat om de in het verzoekschrift aangevoerde middelen niet verder te

onderzoeken, omdat dergelijk onderzoek in elk geval tot geen ander besluit betreffende de gegrondheid

van de asielaanvraag kan leiden.

Bijgevolg lijkt verzoeker niet aan te tonen dat hij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar Nepal.”

1.2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens

is met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de

verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop

in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet precies gewezen wordt,

hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

1.3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen. Verzoekende partij vraagt de toepassing

van artikel 39/59 van de vreemdelingenwet.

1.3.2. Artikel 39/59, § 2 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”

Ten aanzien van de verzoekende partij is dit een onweerlegbaar vermoeden. Naar analogie met de

(vaste) rechtspraak van de Raad van State inzake artikel 4, vierde lid van het koninklijk besluit van 5

december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State (RvS 16 juni

1998, nr. 74.288) mag ten aanzien van de niet verschijnende noch vertegenwoordigde verwerende partij

worden aangenomen dat er het vermoeden geldt dat deze partij instemt met de vordering, maar dat de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen er evenwel niet in alle omstandigheden toe gehouden is op dat

vermoeden in te gaan. Dit zal met name niet het geval zijn wanneer hij tot de vaststelling komt dat de

vordering duidelijk niet voldoet aan de ontvankelijkheids- of gegrondheidsvoorwaarden (zie G.

DEBERSAQUES en F. DE BOCK, “Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen”, Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 2007, nr. 49).

1.4.1. In casu blijkt uit de bespreking hieronder dat aan de grondvoorwaarden niet is voldaan, omdat

verzoekende partij niet aantoont dat zij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar Nepal.

1.4.2. Ter terechtzitting alwaar verzoekende partij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op de

beschikking van 10 september 2013, betoogt verzoekende partij dat zij het niet eens is met de

beschikking aangezien zij wel degelijk aannemelijke verklaringen en elementen heeft aangevoerd in het

verzoekschrift. Verzoekende partij vervolgt dat zij zich moest aanmelden bij de politie en dat iedereen,

betrokken bij het incident vervolgd werd, wat aantoont dat haar relaas geloofwaardig is. Verzoekende

partij ontkent dat zij tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over enerzijds de arrestatiebevelen en

anderzijds de politiebezoeken. Zij argumenteert dat het een misverstand betreft aangezien er twee

verschillende vragen werden gesteld en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen een subjectieve invulling heeft gegeven aan de antwoorden. Verzoekende partij wijst er op

dat zij haar identiteit wel bewijst door de lidmaatschapskaart van “non-resident Nepali association”

waarop dezelfde naam staat als op haar studentenkaart en de foto geenszins verwisseld is. Zij stelt

tevens niet in het bezit te kunnen zijn van een officiële identiteitskaart (citizenship card) aangezien deze

werd verbrand en uit de informatie duidelijk blijkt dat veel Nepalezen niet in het bezit zijn van een

identiteitskaart. Verzoekende partij benadrukt nogmaals dat het voorgehouden incident wel degelijk

heeft plaatsgevonden, iedereen vervolgd werd en zij derhalve een lange gevangenisstraf riskeert in een
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mensonwaardige toestand wat wordt bevestigd door rapporten over de algemene toestand. Tot slot

wijst verzoekende partij er op dat de bevindingen van het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen over de reisweg niet overtuigen vermits de informatie telefonisch

verkregen werd en het maar meer dan normaal is dat de grenscontrole zal antwoorden dat er streng

wordt gecontroleerd.

1.4.3.1. Met haar betoog dat zij haar identiteit wel bewijst door de lidmaatschapskaart van “non-resident

Nepali association” waarop dezelfde naam staat als op haar studentenkaart, gaat verzoekende partij

geheel voorbij aan en weerlegt zij geenszins hetgeen hierover in de beschikking wordt gesteld, met

name dat dit net als haar neergelegde “Student Identity Card” van het “Thames International College” te

Kathmandu geen origineel document, doch slechts een fotokopie (ervan) betreft, en aan gemakkelijk

door knip-en plakwerk te manipuleren fotokopieën geen bewijswaarde wordt gehecht (cf. RvS, 24 maart

2005, nr. 142.624; RvS, 25 juni 2004, nr. 133.135). Daarenboven en zoals ter terechtzitting gesteld, kan

een “Student Identity Card” van het “Thames International College” en een lidmaatschapskaart van

“non-resident Nepali association” in België bezwaarlijk als officieel identiteitsdocument worden

aangemerkt vermits geen van deze documenten werd uitgegeven door de overheid. Verzoekende partij

spreekt overigens van het origineel van voormelde documenten, doch tot op heden ontbreekt elk spoor

van een origineel stuk zoals ook ter terechtzitting wordt vastgesteld.

1.4.3.2. In de mate verzoekende partij na het sluiten van de debatten op 23 oktober 2013 een

aangetekend schrijven stuurt aan de Raad met de vraag om de debatten te heropenen vermits zij thans

in het bezit is van een originele geboorteakte en daarvan een fotokopie laat geworden en zij derhalve

voldoet aan de medewerkingsplicht, wijst de Raad erop dat er geen vertaling is van dit stuk zodat niet

eens kan worden nagegaan welke gegevens op dit stuk worden weergegeven en meer nog, deze

fotokopie nog altijd geen valabel antwoord geeft op de vraag waarom verzoekende partij haar

“citizenship card” niet kan voorleggen.

Daarenboven dient te worden opgemerkt dat indien wegens de voorlegging van nieuwe gegevens de

heropening der debatten zou moeten worden bevolen, een nieuwe rechtsdag moet worden vastgesteld

en de tegenpartij in de gelegenheid moet worden gesteld de voorgebrachte nieuwe gegevens te

onderzoeken en hieromtrent standpunt in te nemen. Dergelijke vertraging valt niet te verenigen met de

door de wetgever gewilde snelle afhandeling van de asieldossiers. De wetgever heeft niet alleen de

behandelingstermijn heel kort gehouden, doch heeft tevens gewild dat nieuwe gegevens ten laatste op

de door de Raad vastgestelde rechtsdag worden aangebracht. Eén en ander leidt tot het besluit dat de

Raad de wil van de wetgever zou miskennen wanneer hij de debatten zou heropenen om reden dat de

asielzoeker tijdens het beraad nieuwe gegevens heeft ontdekt. Het door verzoekende partij

bijgebrachte extra stuk werd aan de Raad overgemaakt na de sluiting der debatten.

Derhalve worden dit stuk, gelet op het voorgaande, niet in aanmerking genomen.

1.4.3.3. Zo verzoekende partij ter terechtzitting beweert dat zij geen “citizenship card” heeft sinds 2002

en uit de informatie niet blijkt dat het uitgesloten is dat zij studies zou kunnen aanvangen zonder

citizenship card, kan zij niet worden gevolgd. Uit de informatie toegevoegd aan het administratief

dossier blijkt duidelijk dat een citizenship card in Nepal het identiteitsstuk bij uitstek is (landeninformatie,

stuk 16, nr. 4 “refworld Nepal: identity documents in Nepal, including citizenshipcertificates, birth

certificates, driver’s licences, and biometric identification cards, and the names of the agencies that

issue them”, p. 3 en “Reducing de facto statelessness in Nepal”, P. White, p. 28-29). Zo uit de

toegevoegde informatie duidelijk blijkt dat inderdaad veel Nepalezen om verschillende redenen niet in

het bezit zijn of kunnen zijn van een citizenship card, blijkt tevens dat een aantal handelingen in het

dadelijks leven niet kunnen gesteld worden zonder dit document. Verzoekende partij die behoort tot één

van de twee hoogste kasten (gehoorverslag, p. 3) – wat overigens ook al een indicatie is gelet op de

informatie - huwde officieel (gehoorverslag, p. 3), studeerde (bachelor opleiding) en had een kleine

winkel (gehoorverslag p. 6), zodat het ongeloofwaardig is dat verzoekende partij deze handelingen kon

stellen zonder citizenship card. De bewering van verzoekende partij tijdens het gehoor bij het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, namelijk dat zij geen citizenship card

heeft aangevraagd omdat zij “die niet nodig had” en “ook geen tijd (had) om CC aan te vragen” (gehoor,

p. 10 en 11) sinds haar kaart werd vernietigd, is niet geloofwaardig en wijst er bovendien op dat zij wel

degelijk in het bezit kon zijn van een citizenship card.

Verzoekende partij slaagt er aldus niet in haar identiteit, nochtans een essentieel element in iedere

procedure, aan te tonen, hetgeen een negatieve indicatie inhoudt met betrekking tot haar asielrelaas

(cf. RvS 25 september 2006, nr. 162.658).
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1.4.3.4. Waar verzoekende partij met betrekking tot de vastgestelde tegenstrijdige verklaringen omtrent

de arrestatiebevelen en de politiebezoeken oppert dat het een misverstand betreft aangezien er twee

verschillende vragen werden gesteld en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen een subjectieve invulling heeft gegeven aan de antwoorden, laat zij geheel na haar

algemene kritiek in concreto aan de hand van de verslagen van haar gehoren op het Commissariaat-

generaal aan te tonen of aannemelijk te maken. Verzoekende partij maakte hier eerder overigens geen

melding van. Ze maakte eerder, noch tijdens of op het einde van (een van) de gehoren zelf, noch

nadien in haar verzoekschrift, enigszins gewag van het feit dat bepaalde vraagstellingen over bepaalde

gelijkaardige of dezelfde elementen uit haar relaas/verklaringen anders gesteld en alzo mogelijks

verwarrend zouden zijn geweest, en repte voorheen met geen woord over het feit dat het

Commissariaat-generaal haar antwoorden, welke dan ook -ze concretiseert niet om welke het precies

zou gaan- subjectief zou hebben ingevuld, en dus niet zouden overeenstemmen met hetgeen zij

werkelijk heeft verklaard.

Ook en zelfs wanneer de commissaris-generaal haar tijdens haar tweede en laatste gehoor uitdrukkelijk

confronteerde met enkele manifeste tegenstrijdigheden in haar verklaringen over o.a. het aantal

politiebezoeken bij haar thuis en het feit of ze er al dan niet een huiszoeking deden, repte verzoekende

partij met geen woord over de vraagstelling en de invulling van haar antwoorden (gehoorverslag CGVS

26 juni 2013, p. 11-12). Verzoekende partij haar huidige stelling dat er twee verschillende vragen

werden gesteld/twee vragen verschillend werden gesteld, verklaart, noch rechtvaardigt hoe dan ook

waarom ook haar antwoorden op zoveel andere vragen tegenstrijdig of incoherent waren. Haar huidige

kritiek is, gelet op het voorgaande, allerminst ernstig. De talrijke in de aangevochten beslissing

opgesomde tegenstrijdigheden vinden hun grondslag in het administratief dossier en hebben geen

betrekking op details, maar op feiten die rechtstreeks aanleiding hebben gegeven tot het vertrek uit het

land van herkomst. Derhalve maakt verzoekende partij niet aannemelijk dat zij door de politie of wie

dan ook vervolgd wordt omwille van haar betrokkenheid bij de incidenten op 30 juni 2012 Bharatpur

Municipality.

1.4.3.5. In zoverre verzoekende partij de aan het administratief dossier toegevoegde informatie op

grond waarvan de commissaris-generaal terecht oordeelde dat aan haar (verklaringen aangaande

haar) reisweg geen geloof kan worden gehecht, in twijfel trekt, laat zij na aan de hand van concrete

documentatie de op deze bronnen gefundeerde juistheid ervan te weerleggen. Haar kritiek wijzigt hoe

dan ook niets aan de vastgestelde manifeste tegenstrijdigheden in haar verklaringen omtrent haar

reisweg en heft deze geenszins op. Daarenboven legt verzoekende partij ook met betrekking tot haar

reisweg geen enkel document neer.

1.4.3.6. Waar verzoekende partij ter terechtzitting verwijst naar algemene rapporten aangaande de

situatie in Nepal benadrukt de Raad dat dergelijke verwijzing niet volstaat om aan te tonen dat men in

zijn/haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem/haar betreft een

reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

bestaat. Deze vrees en dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoekende partij blijft hier

in gebreke. De Raad herhaalt dat verzoekende partij haar relaas en de voorgehouden vervolgingsfeiten

niet aannemelijk heeft gemaakt zodat zij ook niet aannemelijk maakt het risico te lopen op een

gevangenisstraf in mensonterende omstandigheden.

1.4.3.7. Verzoekende partij beperkt zich voorts tot het summier herhalen van haar vluchtmotieven. Het

louter herhalen van de asielmotieven is echter niet van aard om de motieven van de bestreden

beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278). Het komt

derhalve aan verzoekende partij toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete

argumenten in een ander daglicht te stellen, waar zij echter in gebreke blijft. Het asielrelaas van

verzoekende partij is ongeloofwaardig en kan als dusdanig geen aanleiding geven tot het in aanmerking

nemen van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin, noch van een reëel

risico op ernstige schade in de zin van de subsidiaire bescherming.

1.4.3.8. Noch uit de informatie vervat in het administratief dossier, noch uit de eerder door verzoekende

partij bijgebrachte informatie blijkt dat er in Nepal sprake is van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

1.5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond.

Bijgevolg toont verzoekende partij niet aan dat zij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in
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vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar Nepal.

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 negenentwintig oktober tweeduizend dertien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M.-C. GOETHALS


