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nr. 136 165 van 14 januari 2015

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 26 december 2014

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

staatlozen van 10 december 2014.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 6 januari 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 januari 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. STAES, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché L. VANDERVOORT, 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 Kirati afkomstig uit Chhinamakhu (district Bhojpur) en bent

u Nepalees staatsburger. In de loop van 2007 werd u lid van de X. In die hoedanigheid vernam u dat de

partij een aanval op verschillende politieposten in uw regio zou ondernemen. Uiteindelijk vonden de

overvallen plaats in de loop van januari 2008. De autoriteiten begonnen een onderzoek te voeren,

tijdens hetwelk ze een foto van een aantal leden van de partij vonden waarop ook u te zien staat. Met

deze foto trok de politie op 27 februari 2008 naar het huis van uw schoonouders; u was toen afwezig,

want u verbleef bij uw ouders. Uw schoonmoeder identificeerde u op de foto en vroeg wat er gaande

was. De politie repliceerde dat u in het kader van de aanslagen op de politieposten werd gezocht. Uw

schoonmoeder bracht na het vertrek van de politie een dorpeling op de hoogte die onmiddellijk naar het

dorp waar u verbleef snelde om u te verwittigen. De volgende dag kwam de politie naar uw dorp.
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Onderweg ontmoette ze uw neef. Ook aan hem toonden de politieagenten de foto. Ze gaven hem mee

dat u gezocht werd naar aanleiding van uw politieke activiteiten. Toen de agenten hun tocht naar uw

dorp verderzetten, nam uw neef een binnenweg en slaagde hij erin u te alarmeren. U vluchtte naar

Kathmandu waar u op verschillende adressen verbleef. Aanvankelijk had u in Kathmandu geen

problemen. U slaagde er zelfs probleemloos in uw paspoort te regelen. Korte tijd nadat uw paspoort

uitgereikt was, ergens in de loop van augustus 2008, kwam de politie een eerste keer langs in

Kathmandu op zoek naar u. U was toen in een varkensboerderij waardoor u de politie ontliep. Een

tweetal maanden later, in oktober of november 2008, kwam de politie een tweede keer langs. Ook toen

was u afwezig. Doordat de politie u ook in Kathmandu zocht, besefte u dat u ook in Kathmandu gevaar

liep. U besloot daarop Nepal te verlaten en trok via India in de loop van november 2008 naar België

waar u uw echtgenoot (M.K.R.) (O.V. 5.838.780), die al sinds 2005 in België verbleef en die hier naar

aanleiding van eigen politieke problemen een asielaanvraag had ingediend, kwam vervoegen. U diende

aanvankelijk geen asielaanvraag in, omdat u zich niet illegaal voelde. U zette zich hier in België in voor

socio-culturele Kirati verenigingen die tevens ijveren voor federalisme in Nepal en autonomie voor de

Kirati gemeenschap. De Nepalese ambassadeur in België is echter een hevig tegenstander van een

federaal Nepal. Aangezien hij op een bepaald moment zelfs aangaf dat hij actie zou ondernemen

tegen mensen die opkomen voor een federale staat, voelden u en uw echtgenoot zich bedreigd, zelfs al

waren zijn dreigementen niet persoonlijk aan jullie gericht. Tot slot voegde u hieraan toe dat enkele

KJWP’ers in de loop van 2014 werden gearresteerd onder meer naar aanleiding van de overvallen op

de drie politieposten in januari 2008. Hieruit leidde u af dat u nog steeds door de politie werd gezocht,

temeer daar uw zoon in Kathmandu in de loop van 2010 een politiebezoek en uw schoonmoeder sinds

uw vertrek uit Nepal meerdere politiebezoeken kreeg. Toen jullie in een gesloten centrum werden

opgesloten, besloot u alsnog op 5 november 2014 een asielaanvraag in te dienen. Ook uw echtgenoot

vroeg terzelfdertijd asiel aan. Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde u de volgende

documenten neer: een kopie van uw paspoort en citizenship card; verschillende steun-

en bevestigingsbrieven waarin onder meer uw vluchtmotieven en deze van uw echtgenoot bevestigd

worden; en een krantenartikel over en een foto van activisten die op gewelddadige wijze actie voerden

voor een federaal Nepal.

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 er gewezen te worden op uw extreem laattijdige asielaanvraag. Ondanks dat u reeds

sinds eind november 2008 in België verblijft, vroeg u slechts op 5 november 2014, i.e. zes jaar na uw

aankomst in België, asiel aan. Uw rechtvaardiging, met name dat u zich in België veilig voelde en dat u

de asielprocedure niet vertrouwde omdat u legaal was gekomen (CGVS, p. 3), kan niet overtuigen,

aangezien van een asielzoeker die internationale bescherming verlangt redelijkerwijs verwacht kan

worden dat hij of zij de asielprocedure ernstig neemt en zo snel mogelijk alle demarches onderneemt

om deze internationale bescherming te verkrijgen. Het loutere feit dat u zes jaar wachtte alvorens een

asielaanvraag in te dienen is dan ook een houding die geenszins met een gegronde vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade in overeenstemming is te brengen. Dit ondermijnt dan

ook de ernst en/of de geloofwaardigheid van uw beweerde vrees.

Deze bevinding wordt bevestigd door het feit dat verschillende elementen de geloofwaardigheid van

uw rechtstreekse vluchtaanleiding, met name uw lidmaatschap van de Kirati Janawadi Workers Party

waardoor u verdacht werd een aandeel te hebben in de aanval op verschillende politieposten in de loop

van januari 2008, ernstig ondermijnen. Zo stemmen uw verklaringen geenszins overeen met de

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt. U verklaarde voor de aanval op de politiepost

van Nunthala in januari 2008 binnen partijkringen vernomen te hebben dat die politiepost overvallen zou

worden. Die aanslag werd onder meer door het partijlid Paribartan gepleegd. Volgens u werden er

tegelijkertijd twee andere politieposten aangevallen (CGVS, p. 14-15). Uit de op het Commissariaat-

generaal beschikbare informatie blijkt evenwel dat de door Paribartan gepleegde overval op de

politiepost van Nunthala pas op 4 mei 2010 plaatsvond; de twee andere overvallen op de politieposten

vonden op een andere datum, inderdaad in de loop van januari 2008, plaats. Aangezien u uitdrukkelijk

een verband legde tussen de overval op de politiepost van Nunthala en het feit dat u vanaf februari 2008

door de politie werd gezocht (CGVS, p. 15-17) en aangezien die overval in werkelijkheid pas in 2010

gepleegd werd, komt uw bewering dat u door de politie werd gezocht danig op de helling te staan.

Daarnaast slopen er tussen uw opeenvolgende verklaringen onderling en tussen uw verklaringen en

deze van uw echtgenoot verschillende tegenstrijdigheden. Daar waar uw echtgenoot beweerde dat u

hem verteld had dat u via uw schoonmoeder vernomen had dat de politie u zocht (CGVS echtgenoot I,

p. 3-4), zei u dat u via tussenpersonen, i.e. een dorpeling en een neef, dit nieuws vernomen heeft

(CGVS, p. 7). In dit verband kan er overigens op het hoogst bevreemdende feit gewezen worden dat uw
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echtgenoot niet eens wist of de politie bij uw ouders is langsgekomen (CGVS echtgenoot I, p. 4).

Nochtans blijkt uit uw verklaringen dat het bezoek van de politie aan het huis van uw ouders voor u de

rechtstreekse aanleiding was van uw vertrek naar Kathmandu (CGVS, p. 7). Voorts blijkt uit uw

aanvankelijke verklaringen tijdens uw eerste gehoor op het Commissariaat-generaal dat de politie

slechts één keer in Kathmandu naar u op zoek was. Volgens u zocht de politie u in oktober 2008. U

werd niet gevonden omdat u toen in de varkensboerderij was. Gevraagd naar een uitleg voor het feit dat

het na het uitreiken van uw paspoort in Kathmandu (waarop een adres in Kathmandu vermeld staat) nog

twee maanden duurde alvorens de politie u in Kathmandu zocht, repliceerde u dat u eerst in de regio

waarvan u afkomstig bent gezocht werd en daarna pas in Kathmandu (CGVS, p. 8). Bij uw tweede

gehoor had u het plotsklaps over twee politiebezoeken in Kathmandu. Het eerste bezoek situeerde u

in maart 2008; het tweede bezoek in oktober of november 2008 (CGVS, p. 17). Enkele ogenblikken later

corrigeerde u zichzelf en situeerde u het eerste bezoek in augustus 2008 en het tweede bezoek in

oktober of november 2008. Bij het tweede bezoek waren er enkel minderjarigen aanwezig (CGVS, p.

18). U verklaarde dat de politie de eerste keer, i.e. in maart/augustus 2008, niet vond omdat u in de

varkensboerderij was en dat ze u de tweede keer niet kon inrekenen omdat u zich toen in de woning van

uw broer bevond (CGVS, p. 17-18). Uw rechtvaardiging voor deze tegenstrijdigheid, met name dat u

geen zekerheid had over het tweede bezoek van de politie, omdat er toen enkel kinderen aanwezig

waren, overtuigt niet, want bij uw eerste gehoor vermeldde u enkel het bezoek in oktober 2008. Ook een

mogelijke door u geïnsinueerde tijdsverwarring – in Europa en Nepal worden immers verschillende

kalenders gebruikt – (CGVS, p. 18) is hiervoor evenmin een overtuigende uitleg, daar het aantal

bezoeken van de politie geen verband houdt met eventuele tijdsbepalingen. Hieraan kan wederom nog

het merkwaardige feit toegevoegd worden dat uw echtgenoot niet de minste informatie had over

mogelijke politiebezoeken in Kathmandu; hij wist enkel dat u ook in Kathmandu in gevaar was, niets

meer (CGVS echtgenoot II, p. 2). Verder had hij sinds uw vertrek uit Nepal evenmin weet van

politiebezoeken aan uw zonen. Hij heeft dat immers nooit aan hen gevraagd en u heeft hem volgens

hem hierover evenmin iets verteld (CGVS echtgenoot II, p. 3). Nochtans verklaarde u dat de politie na

uw vertrek aan één van uw zoons in de loop van 2010 een bezoek gebracht heeft – ze was op

zoek naar u – en dat uw echtgenoot op dit nieuws droevig reageerde (CGVS, p. 9; p. 17). Ten slotte

sprak u tijdens uw eerste gehoor over slechts één politiebezoek aan uw schoonmoeder. Dit was op

27 februari 2008. Een viertal maanden later verhuisde ze en sindsdien had u geen informatie meer over

eventuele politiebezoeken aan uw schoonmoeder (CGVS, p. 9). Bij uw tweede gehoor gaf u echter aan

dat uw schoonmoeder regelmatig bezoeken van de politie krijgt. Geconfronteerd met uw eerdere

verklaringen, zei u dat u het nieuws van die bezoeken slechts recent in het gesloten centrum waar u

verblijft vernomen heeft (CGVS, p. 17). Deze uitleg kan echter geenszins overtuigen. Uw echtgenoot,

die het net als u over verschillende politiebezoeken aan zijn ouders, i.e. uw schoonouders, had,

beweerde dit immers al geruime tijd – hij sprak over meer dan een jaar – te weten (CGVS echtgenoot II,

p. 3).

Tot slot wijst uw legaal vertrek uit Nepal (CGVS, p. 5) geenszins op problemen met de Nepalese

autoriteiten.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen kan er niet het minste geloof gehecht worden aan

uw beweerde vluchtaanleiding. De elementen die wijzen op uw tekort aan geloofwaardigheid zijn

bovendien van die aard dat ze het onmogelijk maken om zicht te krijgen op uw werkelijke achtergrond of

reële situatie in Nepal, op de redenen waarom u uw land verlaten hebt, op uw eventuele relaties met de

autoriteiten van uw land van herkomst en op het eventuele risico op vervolging of ernstige schade. Ze

zijn tevens van die aard dat zij een beoordeling van het risico van vervolging ten gevolge van uw in

België gevoerde activiteiten onmogelijk maken. Het is immers voor dit laatste van primordiaal belang

een reëel of geloofwaardig beeld te hebben van uw achtergrond, uw eventuele relaties met de

autoriteiten en uw vroeger verrichte activiteiten. Door uw ongeloofwaardige verklaringen aangaande de

redenen waarom u uit Nepal zou zijn gevlucht maakt u die beoordeling onmogelijk.

Bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland zijn de reële kans op

vervolging/ moeilijkheden en de ernst van die vervolging/moeilijkheden van cruciaal belang. Hierbij moet

rekening worden gehouden worden met de beoordeling van de activiteiten ontwikkeld in het gastland

door de overheden van het land van herkomst. Enkel indien de aangehaalde activiteiten leiden tot een

toeschrijving van een politieke/ dissidente overtuiging door bovenvermelde overheden is er sprake van

een reëel risico op vervolging en/of moeilijkheden in het land van herkomst.

Betreffende uw politieke opvattingen over een federaal Nepal, waardoor u en uw echtgenoot door de

Nepalese ambassadeur in België werden bedreigd, kan er vastgesteld worden dat u dit aspect van uw

asielaanvraag volledig baseert op dezelfde motieven als diegene die werden aangehaald door uw

echtgenoot. In het kader van zijn asielaanvraag heb ik een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen, die wat dit aspect

betreft luidt als volgt:
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“U verklaarde bij uw tweede asielaanvraag dat u en uw echtgenote federalistische overtuigingen

koesteren en autonomie voor de Kirati’s bepleiten. Volgens u worden alle Kirati’s die ijveren voor

federalisme vervolgd. Aangezien de ambassadeur van jullie overtuigingen op de hoogte was en hij in dit

verband dreigementen had geuit, vreesde u net zoals Raut, een Nepalees die volgens u omwille van zijn

overtuigingen werd gearresteerd en opgesloten, bij terugkeer naar Nepal door de Nepalese autoriteiten

vervolgd te zullen worden. U noch uw echtgenote hebben deze vrees echter aannemelijk gemaakt.

Vooreerst kan er gewezen worden op uw extreem laattijdige tweede asielaanvraag. U vroeg pas asiel

aan toen u werd opgesloten in een gesloten centrum. Nochtans blijkt uit uw verklaringen duidelijk dat u

zich al ongeveer twee jaar bedreigd voelde door de ambassadeur. U rechtvaardigde uw laattijdige

asielaanvraag door te verwijzen naar het feit dat u een regularisatieaanvraag 9 bis had ingediend, dat

hierin op 1 juli 2013 door de Dienst Vreemdelingenzaken een weigeringsbeslissing werd genomen, dat u

hiertegen beroep heeft ingediend en dat hierin nog geen beslissing werd genomen waardoor u

verkeerdelijk veronderstelde legaal in België te verblijven (CGVS 2e AA I, p. 12). Deze uitleg is echter

niet overtuigend, daar uit de door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen weigeringsbeslissing inzake

de verlenging van uw tijdelijk verblijf en het daarmee gepaard gaande bevel om het grondgebied te

verlaten d.d. 1 juli 2013 blijkt dat het indienen van een beroep tegen deze beslissing

de tenuitvoerlegging ervan niet schorst. U beweerde dit weliswaar niet te weten (CGVS 2e AA I, p. 12).

Van iemand die vertrouwd is met de verschillende procedures om een verblijfsstatus in België te

verwerven, zoals u, kan echter het tegendeel verwacht worden, temeer daar uit uw verklaringen blijkt

dat u in het verleden bijgestaan werd door een advocaat (CGVS 2e AA I, p. 4) en temeer daar ook uw

echtgenote, die sinds 2008 in België verblijft, die nochtans beweerde naar aanleiding van politieke

problemen Nepal verlaten te hebben en die bij terugkeer de Nepalese politie vreesde, nooit een

asielaanvraag indiende. Dat u bij haar aankomst in België bezig was met een regularisatieprocedure,

zoals u nog aangaf (CGVS 2e AA I, p. 4), doet hier geen afbreuk aan. Dat u pas twee jaar na het

ontstaan van uw vrees een nieuwe asielaanvraag indiende, is dan ook een houding die geenszins

in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade en doet dan ook afbreuk aan de ernst van uw beweerde vrees. Dat u uw beweerde

vrees die u in het kader van uw tweede asielaanvraag evoceerde, niet heeft aannemelijk gemaakt, blijkt

tevens uit het feit dat u (de context van) de bedreigingen niet aannemelijk heeft gemaakt. Zo erkende u

allereerst dat de ambassadeur geen letterlijke dreigementen heeft geformuleerd (CGVS 2e AA, p.

8). Het door u beweerde dreigement kan dan ook niet anders dan als een interpretatie van uwentwege

beschouwd worden. Dit blijkt tevens uit een grondige analyse van het door de Nepalese ambassade

verspreide persbericht dat volgens u werd opgesteld omdat de ambassadeur tegen de autochtone

bevolking van Nepal is (CGVS 2e AA II, p. 7). Uit deze analyse blijkt echter dat de ambassade graag

een goede verstandhouding wil ontwikkelen met de Nepalese diaspora in België, maar dat de

ambassade geen politieke of etnische kleur wil opgedrongen krijgen aangezien de ambassade het land

Nepal vertegenwoordigt en een diplomatieke missie heeft. Indien deze diplomatieke missie van de

Nepalese ambassade niet gerespecteerd zou worden, ziet de ambassade zich genoodzaakt om actie te

ondernemen. Nergens blijkt in dit persbericht dat de Nepalese ambassade zich zou storen aan

eventuele federalistische opvattingen van welke aard dan ook. Uit de inhoud van dit persbericht blijkt

dan ook geenszins dat het feit dat de ambassade in de toekomst overweegt actie te ondernemen als

een dreigement tegen de federalisten moet worden opgevat. Deze vaststelling wordt bevestigd door het

feit dat uit het persbericht van de ambassadeur duidelijk blijkt dat het in reactie op een specifieke maar

niet nader gepreciseerde blog werd opgesteld. Hoewel u aangaf dat u deze blog zou opzoeken (CGVS

2e AA I, p. 8), heeft u deze blog vooralsnog niet neergelegd. Nochtans slaagde u er na uw eerste

gehoor wel in vele andere documenten neer te leggen. Door deze blog, waarmee u overigens niets te

maken had (CGVS 2e AA II, p. 6), niet neer te leggen, slaagde u er niet in om uw stelling dat het door

de ambassadeur opgestelde persbericht gezien moet worden als een reactie op federalistische

opvattingen in een blog en dat de ambassadeur bijgevolg tegen het federalisme is aannemelijk te

maken.

Dat u het dreigement van de ambassadeur en uw vrees in dit verband niet aannemelijk gemaakt heeft,

blijkt tevens uit uw verklaring dat u en uw echtgenote persoonlijk nooit door de ambassadeur bedreigd

werden (CGVS 2e AA I, p. 11; CGVS 2e AA II, p. 8; p. 12; CGVS echtgenote, p. 19). U en uw

echtgenote verklaarden nochtans aanwezig geweest te zijn op verschillende vergaderingen waar de

ambassadeur ook aanwezig was en met hem contact gehad te hebben. Uw enige gesprek met de

ambassadeur beperkte zich tot een handdruk en een begroeting – tijdens de meetings zei u verder niets

– (CGVS 2e AA II, p. 11) en, ofschoon ze nooit rechtstreeks met de ambassadeur heeft gesproken, gaf

uw echtgenote in de loop van 2011 een welkomstspeech voor de ambassadeur (CGVS echtgenote, p.

19). U verklaarde uitdrukkelijk dat u behalve het persbericht geen andere aanwijzingen had dat u

bedreigd werd (CGVS 2e AA II, p. 8); u verklaarde expliciet dat er tijdens meetings waarbij u en

uw echtgenote aanwezig waren door de ambassadeur geen rechtstreekse bedreigingen werden geuit
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(CGVS 2e AA II, p. 10). Zoals hierboven reeds aangestipt, blijken uit het persbericht echter geen

dreigementen. Het onaannemelijk karakter van uw vrees blijkt voorts uit het feit dat u niet eens uw

kinderen van uw problemen met de ambassadeur in België op de hoogte gebracht heeft. U heeft hen

zelfs niet eens gevraagd om te verifiëren of u en uw echtgenote bij terugkeer naar Nepal [ten gevolge

van jullie opvattingen en ten gevolge van het door u beweerde dreigement van de ambassadeur] gevaar

zouden lopen (CGVS 2e AA I, p. 9). Nochtans kan er kan van een asielzoeker redelijkerwijze verwacht

worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die verband

houden met de kern van zijn vrees. Het onaannemelijk karakter van uw vrees blijkt verder uit het feit dat

uit niets blijkt dat de ambassadeur in België of in Nepal sinds het verspreiden van zijn persbericht ook

maar enige actie heeft ondernomen (CGVS 2e AA I, p. 11; CGVS 2e AA II, p. 7). Bovendien komt het

erg bevreemdend over dat, ondanks uw bewering dat jullie actie tegen de ambassadeur overwogen,

jullie vooralsnog, hoewel er sinds het zogenaamde dreigement van de ambassadeur ongeveer twee jaar

verlopen zijn, niets ondernomen hebben. Zo heeft u zelfs niet eens in één van uw artikelen het

dreigement van de ambassadeur vermeld. U heeft evenmin de houding van de ambassadeur bij NGO’s

aangekaart (CGVS 2e AA II, p. 8-9). Dat u het dreigement van de ambassadeur niet in uw artikelen

verwerkte terwijl uit uw verklaringen blijkt dat u in een andere context (onder een pseudoniem) wel over

de ambassadeur geschreven heeft en dat u op geen enkele manier het dreigement van de

ambassadeur heeft proberen aan te klagen, ondermijnt wederom de ernst/geloofwaardigheid van dit

door u beweerde dreigement.

Tot slot blijkt, in tegenstelling tot uw bewering dat alle Kirati’s die voor federalisme opkomen een vrees

dienen te koesteren (CGVS 2e AA II, p. 12), uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt dat alle Kirati bewegingen die opkomen voor meer rechten in de Nepalese grondwet volledig

legaal en veilig zijn zolang ze niet oproepen tot geweld, afscheuring en verraad. Dr. Raut, naar wie u

verwees, riep echter op tot geweld en secessie en zou ook verraad gepleegd hebben. Nepal respecteert

volgens de beschikbare informatie de democratische rechten op vrije meningsuiting, samenkomst en

informatieverspreiding door minderhedenactivisten. U verklaarde uitdrukkelijk geweldloos actie te

voeren en niet te vinden te zijn voor onafhankelijkheid (CGVS 2e AA II, p. 5). Ook uw echtgenote is

dezelfde mening toegedaan (CGVS echtgenote, p. 11; p. 20). Dat u in deze context naar aanleiding van

uw activiteiten in België en naar aanleiding van het schrijven van uw artikelen, waarvan u het grootste

deel bovendien onder een pseudoniem heeft geschreven, bij terugkeer naar Nepal voor vervolging

zou moeten vrezen is dan ook geenszins aannemelijk, temeer daar op zijn minst één auteur in de door u

neergelegde tijdschriften in Nepal verblijft en er geen problemen kent (CGVS 2e AA I, p. 10). Overigens

erkende u dat de inhoud van het enige artikel dat u onder uw eigen identiteit schreef ongevaarlijk is

(CGVS 2e AA I, p. 6). Zelfs al zou u aannemelijk gemaakt hebben dat de Nepalese autoriteiten aanstoot

zouden nemen aan de inhoud van de door u onder een pseudoniem geschreven artikelen, quod non,

dan nog kon u de door u geopperde mogelijkheid dat de ambassade de werkelijke identiteit van de

auteur van de artikelen die u onder een pseudoniem zou geschreven hebben zou achterhaald kunnen

hebben niet met concrete elementen staven, hetgeen u ook erkende (CGVS 2e AA II, p. 14).

Het geheel van bovenstaande vaststellingen noopt ertoe te besluiten dat jullie geenszins aannemelijk

gemaakt hebben dat jullie naar aanleiding van jullie politieke activiteiten in België en meer bepaald jullie

politieke opvattingen over een federaal Nepal een gegronde vrees voor vervolging bij terugkeer naar

Nepal zouden moeten koesteren.”

Bijgevolg heeft u evenmin aannemelijk gemaakt ten gevolge van uw politieke opinies bij terugkeer naar

Nepal een gegronde vrees voor vervolging te moeten koesteren.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de gang

zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn

om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomende geval, naar

het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in

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

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt (en waarvan een kopie werd

toegevoegd aan uw administratief dossier), blijkt dat er sinds april 2006 een vredesbestand van kracht is

in Nepal. De situatie in het land is sindsdien gunstig geëvolueerd is. Niet alleen het aantal gewapende

groeperingen die actief zijn in Nepal, maar ook het aantal gewelddadige incidenten daalt er jaar na jaar.

Hoewel er nog steeds gewapende groeperingen actief zijn in Nepal, dient evenwel vastgesteld te

worden dat het geweld dat zij hanteren voornamelijk wordt aangewend bij het nastreven van criminele

doeleinden, zoals afpersing, ontvoering, bedreigingen, smokkelactiviteiten, etc. Daar waar er sprake is

van zogenaamde clashes tussen verschillende gewapende groeperingen, dient opgemerkt te worden

dat deze gewapende confrontaties slechts sporadisch voorvallen en niet kaderen binnen een

aanhoudende en open strijd tussen gewapende groeperingen en de Nepalese autoriteiten of tussen

gewapende groeperingen onderling. Bovendien is het geweld dat de politiekgeaffilieerde bewegingen
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hanteren gericht op de leden van concurrerende politieke groeperingen of rivaliserende activisten. Deze

gewapende confrontaties eisen vooral slachtoffers onder de strijdende partijen. Het

aantal burgerslachtoffers blijft beperkt.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er in

Nepal actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld

in het aan de gang zijnde gewapend conflict dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert werd aan uw administratieve dossier

toegevoegd.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. Uw identiteit

en nationaliteit staan hier niet ter discussie. De steun- en bevestigingsbrieven waarin onder meer uw

vluchtmotieven en deze van uw echtgenoot bevestigd worden vertonen een gesolliciteerd karakter en

hebben bijgevolg een minimale objectieve bewijswaarde. Bovendien dienen bewijsstukken, om

bewijskrachtig te zijn, te kaderen in een geloofwaardig asielrelaas, wat hier niet het geval is. Betreffende

het krantenartikel over en de foto van activisten die op gewelddadige wijze actie voerden voor een

federaal Nepal kan nog opgemerkt worden dat hierboven reeds is gebleken dat vreedzame activisten

zoals u bij terugkeer naar Nepal geen vrees hoeven te koesteren.

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

2.1.1. Verzoekster voert in een eerste en enig middel de schending aan van artikel 48/3 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), van artikel 1, A, (2) van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 en van artikel 3 EVRM.

Zij benadrukt lid te zijn van en activiteiten te voeren voor verschillende politieke en sociale organisaties

in België, die onder meer opkomen voor het oprichten van een federaal systeem in Nepal waarbij de

identiteit van minderheden zoals de Kirati gewaarborgd blijft en ontplooid kan worden.

Zelfbeschikkingsrecht en autonomie voor deze inheemse bevolking zijn het doel.

Verzoekster stelt dat zij daarnaast in Nepal lid was van de Kirati Janabi Workers Party (KJWP). Zij werd

gezocht door de politie naar aanleiding van de door deze organisatie gepleegde aanslagen. Verzoekster

verwijst in deze naar de aangehaalde feiten. In dit kader stelt zij onder meer dat zij, wanneer de politie in

de herfst van 2008 een tweede maal langs kwam, reeds vertrokken was naar België. Verzoekster staaft

haar vrees en het feit dat de politie naar haar op zoek is door twee officiële brieven van het Village

Development Committee, een informele brief van haar zoon en een brief van de Human Rights

Organisation of Nepal. Tevens wijst zij erop dat in 2014 nog drie personen werden gearresteerd die op

de bewuste, door haar vermelde foto stonden.

Verzoekster stelt te vrezen te worden vervolgd ingevolge haar politieke overtuiging. Zij betoogt dat er in

Nepal nog politieke instabiliteit is. De veiligheid van burgers kan niet worden gegarandeerd, door het

ontbreken van een grondwet komen corruptie, machtsmisbruik en mensenrechtenschendingen voor en

er is sprake van straffeloosheid. Nochtans zijn er voortdurend inbreuken.

Verzoekster vreest tevens vervolgd te worden doordat zij in België, net als andere activisten van haar

organisaties, in conflict leeft met de Nepalese ambassadeur. De oorzaak ligt in haar deelname aan

verschillende manifestaties tegen deze ambassadeur en in de verwijten die haar organisatie maakte

jegens de ambassadeur, voornamelijk in het Ieper-incident. Verzoekster verwijst naar de verklaring van

de ambassadeur als reactie op de blog van een politiek activist en stelt dat de inhoud bezwaarlijk kan

worden beschouwd als zijnde geen dreigement. Bovendien volgde de reactie van de ambassadeur op

een blog waarbij geijverd werd voor een zelfbeschikkingsrecht van Kirati. De furieuze wijze waarop de

ambassadeur reageerde is een indicatie dat dissidente meningen niet worden aanvaard. Verzoekster zit

op een andere golflengte en de opmerking dat tegen hen ‘actie zal worden genomen’ vormt een

bedreiging ten aanzien van deze organisaties en hun leden.

Verzoekster betoogt dat in Nepal weldegelijk mensen worden gearresteerd die non-conformistisch

denken. Deze worden echter niet expliciet gearresteerd op basis van hun overtuiging. Verzoekster
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haalde verder het voorbeeld aan van dokter Raut. Deze persoon werd omwille van zijn separatistische

ideeën gearresteerd. Verzoekster streeft geen onafhankelijkheid na maar wel autonomie. Dit is evenwel

ook een mening die niet wordt gewaardeerd. De manier waarop dokter Raut het zwijgen wordt opgelegd

ondermijnt het vooruitzicht op een open debat in Nepal tussen alle gemeenschappen. Dit vormt een

voorbeeld van het feit dat andere politieke meningen in Nepal niet kunnen. Verzoekster wijst erop dat op

5 november 2014 de politie chargeerde tegen een geweldloze protestactie betreffende slachtoffers van

het Nepalese conflict. Het is dus niet correct dat enkel personen die gewelddadig optreden, zoals dokter

Raut, gevaar lopen.

Verzoekster benadrukt dat haar lidmaatschap van de KJWP, haar vermeende betrokkenheid bij

aanvallen op politiekantoren, haar deelname aan conferenties en manifestaties tegen de regering en de

ambassade en haar lid- en/of voorzitterschap van verscheidene sociaal-politieke organisaties niet

worden gewaardeerd door de regering van Nepal en de Nepalese ambassadeur in België.

Zij benadrukt dat de Nepalese ambassadeur bedreigingen uitte tegen mensen die zich non-

conformistisch opstellen en dat de Nepalese regering mensen die dissidente meningen uitten of

geweldloos protesteerden liet arresteren of liet aanpakken door de politie. Zij dient te vrezen voor

vervolging omdat haar identiteit door de Nepalese ambassadeur en gemeenschap gekend zijn.

Een gedwongen terugsturen naar Nepal maakt volgens verzoekster een schending uit van artikel 3

EVRM.

2.1.2. Verzoekster voegt ter staving van haar betoog de volgende stukken bij het verzoekschrift: een

steunbrief die zich reeds in het administratief dossier bevindt (bijlage 3), het reisadvies inzake Nepal

(bijlage 4), een rapport van Amnesty International met de titel “Nepal. The search for justice” (bijlage 5),

het “Annual Report: Nepal 2013” van Amnesty International (bijlage 6), twee publiek ingenomen

standpunten van Amnesty International (bijlagen 7 en 8), informatie over een politiecharge in het kader

van vredevolle protesten door slachtoffers van het conflict (bijlage 9), een brief van de KJWP die zich

reeds in het administratief dossier bevindt (bijlage 10), twee onvertaalde brieven van het Village

Development Committee met een korte samenvatting van hun inhoud (bijlage 11), een niet-vertaalde,

informele brief van haar zoon (bijlage 12), een artikel inzake de arrestatie en vervolging van enkele

kaderleden van de KJWP dat zich reeds in de map met landeninformatie in het administratief dossier

bevindt (bijlage 13), enkele stukken in verband met de bedreigingen die volgens haar werden geuit door

de Nepalese ambassadeur (bijlage 14), een brief van de Human Rights Organisation of Nepal die zich

reeds in het administratief dossier bevindt (bijlage 15) en een aantal steunbrieven van sociaal-politieke

organisaties die zich eveneens reeds in het administratief dossier bevinden (bijlage 16).

2.2.1. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag in hetgeen

volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.2.3. Verzoekster voert in onderhavig verzoekschrift aan dat zij vervolging vreest en wordt gezocht door

de politie omwille van haar voormalige werkzaamheden voor de KJWP in Nepal.

Dient echter te worden opgemerkt dat verzoekster de bestreden beslissing nergens in concreto tracht te

weerleggen waar hierin op omstandige en duidelijke wijze wordt gemotiveerd waarom aan verzoeksters
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voorgehouden lidmaatschap van de KJWP in Nepal en de problemen die zij dientengevolge beweert te

hebben ondervonden geen geloof kan worden gehecht, en dit meer bepaald omwille van (i) het zonder

overtuigende rechtvaardiging extreem laattijdige indienen van onderhavige asielaanvraag; (ii) de

vaststelling dat haar verklaringen omtrent de oorzaak van haar problemen niet overeenstemmen met de

informatie in het dossier; (iii) de verschillende tegenstrijdigheden die werden vastgesteld tussen haar

verklaringen onderling en tussen haar verklaringen en de verklaringen van haar echtgenoot; (iv) haar

legale vertrek uit Nepal. Verzoekster beperkt zich er immers toe het feitenrelaas uiteen te zetten en dit

te poneren als zijnde de waarheid (rechtsplegingsdossier, stuk 1, p.3). Het loutere herhalen en

bevestigen van dit feitenrelaas kan geenszins volstaan om afbreuk te doen aan de voormelde, concrete

vaststellingen. Deze vaststellingen vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden, daar

zij niet dienstig worden aangevochten, door de Raad overgenomen.

Deze vaststellingen klemmen nog des te meer daar verzoekster in het verzoekschrift andermaal

verklaringen aflegt die met haar eerdere gezegden in strijd zijn. Waar zij heden beweert dat zij het land

reeds had verlaten op het ogenblik waarop de politie haar een tweede maal zou zijn komen zoeken in

Kathmandu (ibid., p.3), kan dit immers niet worden gerijmd met haar eerdere verklaring dat zij op dit

ogenblik in de woning van haar broer was (administratief dossier, stuk 4, p.17-18).

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoeksters beweerde lidmaatschap van de KJWP in Nepal, noch aan de problemen die haar

ertoe zouden hebben genoopt om Nepal te verlaten.

In zoverre verzoekster zich daarnaast beroept op haar engagement en haar activiteiten, alsmede deze

van haar echtgenoot, voor de Kirati-beweging in België, dient te worden vastgesteld dat zij zich in rechte

en in feite grotendeels beroept op dezelfde elementen, middelen, stukken en informatie als degene die

door haar echtgenoot werden aangehaald in het kader van diens beroep bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, gekend onder het rolnummer RvV 164 814. Derhalve kan in deze dienstig

worden verwezen naar het arrest nr. 136 163 van 14 januari 2015 van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen dat ten aanzien van verzoeksters echtgenoot werd geveld en waarin wordt

gemotiveerd:

“Verzoeker baseert onderhavige asielaanvraag blijkens het niet-betwiste feitenrelaas in de bestreden

beslissing, de stukken van het dossier en de inhoud van het verzoekschrift op zijn engagement en zijn

activiteiten, alsmede deze van zijn echtgenote, voor de Kirati-beweging in België.

Dient vooreerst te worden opgemerkt dat de algehele geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen op

ernstige wijze wordt ondermijnd doordat hij zich, zoals terecht wordt gemotiveerd in de bestreden

beslissing, gedurende zijn eerste asielaanvraag heeft bediend van een valse identiteit, dat hij hiervoor

geen afdoende rechtvaardiging gaf en dat hij doelbewust loog over zijn huwelijkse staat om meer kans

te maken in zijn eerste asielprocedure.

Daarenboven laat verzoeker de bestreden beslissing volledig ongemoeid waar wordt gemotiveerd:

“Vooreerst kan er gewezen worden op uw extreem laattijdige tweede asielaanvraag. U vroeg pas asiel

aan toen u werd opgesloten in een gesloten centrum. Nochtans blijkt uit uw verklaringen duidelijk dat u

zich al ongeveer twee jaar bedreigd voelde door de ambassadeur. U rechtvaardigde uw laattijdige

asielaanvraag door te verwijzen naar het feit dat u een regularisatieaanvraag 9 bis had ingediend, dat

hierin op 1 juli 2013 door de Dienst Vreemdelingenzaken een weigeringsbeslissing werd genomen, dat u

hiertegen beroep heeft ingediend en dat hierin nog geen beslissing werd genomen waardoor u

verkeerdelijk veronderstelde legaal in België te verblijven (CGVS 2e AA I, p. 12). Deze uitleg is echter

niet overtuigend, daar uit de door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen weigeringsbeslissing inzake

de verlenging van uw tijdelijk verblijf en het daarmee gepaard gaande bevel om het grondgebied te

verlaten d.d. 1 juli 2013 blijkt dat het indienen van een beroep tegen deze beslissing

de tenuitvoerlegging ervan niet schorst. U beweerde dit weliswaar niet te weten (CGVS 2e AA I, p. 12).

Van iemand die vertrouwd is met de verschillende procedures om een verblijfsstatus in België te

verwerven, zoals u, kan echter het tegendeel verwacht worden, temeer daar uit uw verklaringen blijkt

dat u in het verleden bijgestaan werd door een advocaat (CGVS 2e AA I, p. 4) en temeer daar ook uw

echtgenote, die sinds 2008 in België verblijft, die nochtans beweerde naar aanleiding van politieke

problemen Nepal verlaten te hebben en die bij terugkeer de Nepalese politie vreesde, nooit een

asielaanvraag indiende. Dat u bij haar aankomst in België bezig was met een regularisatieprocedure,

zoals u nog aangaf (CGVS 2e AA I, p. 4), doet hier geen afbreuk aan. Dat u pas twee jaar na het

ontstaan van uw vrees een nieuwe asielaanvraag indiende, is dan ook een houding die geenszins
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in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade en doet dan ook afbreuk aan de ernst van uw beweerde vrees.”

Deze motivering vindt steun in het dossier, is pertinent en terecht en wordt, daar zij door verzoeker

geheel ongemoeid wordt gelaten, door de Raad overgenomen.

Verzoeker herhaalt de interpretatie die hij reeds bij het CGVS gaf aan het bijgebrachte persbericht van

de Nepalese ambassadeur in België (administratief dossier, stuk 3, p.6-9). Hij beperkt zich echter tot

een loutere herhaling van zijn eerdere gezegden ter zake en tot het poneren dat het persbericht kan

worden beschouwd als zijnde een dreigement. Verzoeker vermag hiermee geenszins afbreuk te doen

aan de bestreden motivering die luidt als volgt:

“Dat u uw beweerde vrees die u in het kader van uw tweede asielaanvraag evoceerde, niet heeft

aannemelijk gemaakt, blijkt tevens uit het feit dat u (de context van) de bedreigingen niet aannemelijk

heeft gemaakt. Zo erkende u allereerst dat de ambassadeur geen letterlijke dreigementen heeft

geformuleerd (CGVS 2e AA, p. 8). Het door u beweerde dreigement kan dan ook niet anders dan als

een interpretatie van uwentwege beschouwd worden. Dit blijkt tevens uit een grondige analyse van het

door de Nepalese ambassade verspreide persbericht dat volgens u werd opgesteld omdat de

ambassadeur tegen de autochtone bevolking van Nepal is (CGVS 2e AA II, p. 7). Uit deze analyse blijkt

echter dat de ambassade graag een goede verstandhouding wil ontwikkelen met de Nepalese diaspora

in België, maar dat de ambassade geen politieke of etnische kleur wil opgedrongen krijgen aangezien

de ambassade het land Nepal vertegenwoordigt en een diplomatieke missie heeft. Indien deze

diplomatieke missie van de Nepalese ambassade niet gerespecteerd zou worden, ziet de ambassade

zich genoodzaakt om actie te ondernemen. Nergens blijkt in dit persbericht dat de Nepalese ambassade

zich zou storen aan eventuele federalistische opvattingen van welke aard dan ook. Uit de inhoud van dit

persbericht blijkt dan ook geenszins dat het feit dat de ambassade in de toekomst overweegt actie te

ondernemen als een dreigement tegen de federalisten moet worden opgevat. Deze vaststelling wordt

bevestigd door het feit dat uit het persbericht van de ambassadeur duidelijk blijkt dat het in reactie op

een specifieke maar niet nader gepreciseerde blog werd opgesteld. Hoewel u aangaf dat u deze blog

zou opzoeken (CGVS 2e AA I, p. 8), heeft u deze blog vooralsnog niet neergelegd. Nochtans slaagde u

er na uw eerste gehoor wel in vele andere documenten neer te leggen. Door deze blog, waarmee u

overigens niets te maken had (CGVS 2e AA II, p. 6), niet neer te leggen, slaagde u er niet in om uw

stelling dat het door de ambassadeur opgestelde persbericht gezien moet worden als een reactie op

federalistische opvattingen in een blog en dat de ambassadeur bijgevolg tegen het federalisme is

aannemelijk te maken.”

Deze motivering vindt steun in het dossier, is pertinent en terecht en blijft, nu zij niet dienstig wordt

weerlegd, onverminderd gehandhaafd.

Verzoeker laat de bestreden beslissing eveneens volledig onverlet waar wordt gemotiveerd:

“Dat u het dreigement van de ambassadeur en uw vrees in dit verband niet aannemelijk gemaakt heeft,

blijkt tevens uit uw verklaring dat u en uw echtgenote persoonlijk nooit door de ambassadeur bedreigd

werden (CGVS 2e AA I, p. 11; CGVS 2e AA II, p. 8; p. 12; CGVS echtgenote, p. 19). U en uw

echtgenote verklaarden nochtans aanwezig geweest te zijn op verschillende vergaderingen waar de

ambassadeur ook aanwezig was en met hem contact gehad te hebben. Uw enige gesprek met de

ambassadeur beperkte zich tot een handdruk en een begroeting – tijdens de meetings zei u verder niets

– (CGVS 2e AA II, p. 11) en, ofschoon ze nooit rechtstreeks met de ambassadeur heeft gesproken, gaf

uw echtgenote in de loop van 2011 een welkomstspeech voor de ambassadeur (CGVS echtgenote, p.

19). U verklaarde uitdrukkelijk dat u behalve het persbericht geen andere aanwijzingen had dat u

bedreigd werd (CGVS 2e AA II, p. 8); u verklaarde expliciet dat er tijdens meetings waarbij u en

uw echtgenote aanwezig waren door de ambassadeur geen rechtstreekse bedreigingen werden geuit

(CGVS 2e AA II, p. 10). Zoals hierboven reeds aangestipt, blijken uit het persbericht echter geen

dreigementen. (…) Het onaannemelijk karakter van uw vrees blijkt verder uit het feit dat uit niets blijkt

dat de ambassadeur in België of in Nepal sinds het verspreiden van zijn persbericht ook maar enige

actie heeft ondernomen (CGVS 2e AA I, p. 11; CGVS 2e AA II, p. 7). Bovendien komt het erg

bevreemdend over dat, ondanks uw bewering dat jullie actie tegen de ambassadeur overwogen, jullie

vooralsnog, hoewel er sinds het zogenaamde dreigement van de ambassadeur ongeveer twee jaar

verlopen zijn, niets ondernomen hebben. Zo heeft u zelfs niet eens in één van uw artikelen het

dreigement van de ambassadeur vermeld. U heeft evenmin de houding van de ambassadeur bij NGO’s

aangekaart (CGVS 2e AA II, p. 8-9). Dat u het dreigement van de ambassadeur niet in uw artikelen

verwerkte terwijl uit uw verklaringen blijkt dat u in een andere context (onder een pseudoniem) wel over

de ambassadeur geschreven heeft en dat u op geen enkele manier het dreigement van de

ambassadeur heeft proberen aan te klagen, ondermijnt wederom de ernst/geloofwaardigheid van dit

door u beweerde dreigement.”
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Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien zij niet dienstig

worden aangevochten, onverminderd overeind.

Verder blijkt uit de verklaringen die met recht worden aangehaald in de bestreden beslissing dat

verzoeker heeft nagelaten om zijn kinderen op de hoogte te brengen van de vrees die hij en zijn

echtgenote zouden koesteren ten aanzien van de Nepalese ambassadeur in België. Tevens blijkt hieruit

dat hij niet eens navroeg of hij en zijn echtgenote bij een terugkeer naar Nepal en ten gevolge van hun

opvattingen en het beweerde dreigement van de ambassadeur gevaar zouden lopen. Verzoeker tracht

deze vaststellingen ten onrechte te vergoelijken. Redelijkerwijze kan van een kandidaat-vluchteling

immers worden verwacht dat deze ernstige en aanhoudende pogingen zou ondernemen teneinde zich

te informeren omtrent de evolutie van zijn problemen en zijn situatie in zijn land van herkomst. Dat

verzoeker naliet zijn kinderen in te lichten en te bevragen over zijn problemen getuigt van een gebrek

aan interesse voor deze voorgehouden problemen en zijn situatie en doet afbreuk aan de ernst en de

geloofwaardigheid van de ingeroepen vrees voor vervolging.

Op basis van de landeninformatie in het administratief dossier (stuk 10, nr.2, p.2-3) wordt in de

bestreden beslissing bovendien met recht gemotiveerd:

“Tot slot blijkt, in tegenstelling tot uw bewering dat alle Kirati’s die voor federalisme opkomen een vrees

dienen te koesteren (CGVS 2e AA II, p. 12), uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt dat alle Kirati bewegingen die opkomen voor meer rechten in de Nepalese grondwet volledig

legaal en veilig zijn zolang ze niet oproepen tot geweld, afscheuring en verraad. Dr. Raut, naar wie u

verwees, riep echter op tot geweld en secessie en zou ook verraad gepleegd hebben. Nepal respecteert

volgens de beschikbare informatie de democratische rechten op vrije meningsuiting, samenkomst en

informatieverspreiding door minderhedenactivisten. U verklaarde uitdrukkelijk geweldloos actie te

voeren en niet te vinden te zijn voor onafhankelijkheid (CGVS 2e AA II, p. 5). Ook uw echtgenote is

dezelfde mening toegedaan (CGVS echtgenote, p. 11; p. 20). Dat u in deze context naar aanleiding van

uw activiteiten in België en naar aanleiding van het schrijven van uw artikelen, waarvan u het grootste

deel bovendien onder een pseudoniem heeft geschreven, bij terugkeer naar Nepal voor vervolging

zou moeten vrezen is dan ook geenszins aannemelijk, temeer daar op zijn minst één auteur in de door u

neergelegde tijdschriften in Nepal verblijft en er geen problemen kent (CGVS 2e AA I, p. 10). Overigens

erkende u dat de inhoud van het enige artikel dat u onder uw eigen identiteit schreef ongevaarlijk is

(CGVS 2e AA I, p. 6). Zelfs al zou u aannemelijk gemaakt hebben dat de Nepalese autoriteiten aanstoot

zouden nemen aan de inhoud van de door u onder een pseudoniem geschreven artikelen, quod non,

dan nog kon u de door u geopperde mogelijkheid dat de ambassade de werkelijke identiteit van de

auteur van de artikelen die u onder een pseudoniem zou geschreven hebben zou achterhaald kunnen

hebben niet met concrete elementen staven, hetgeen u ook erkende (CGVS 2e AA II, p. 14).”

Het loutere poneren dat in Nepal weldegelijk mensen worden gearresteerd die non-conformistisch

denken doch dat dit niet expliciet gebeurd op basis van hun overtuiging, kan niet volstaan om afbreuk te

doen aan voormelde informatie en motivering. In zoverre verzoeker opnieuw verwijst naar het voorbeeld

van dokter Raut en hierover de publiek ingenomen standpunten van Amnesty International citeert

(rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlagen 7 en 8), dient te worden opgemerkt dat verzoeker hiermee

volledig voorbijgaat aan de inhoud van voormelde informatie en motivering. Hieruit blijkt dat dokter Raut,

in tegenstelling tot verzoeker en zijn echtgenote, opriep tot geweld en secessie en tevens verraad

gepleegd zou hebben. Dit blijkt eveneens duidelijk uit de door verzoeker aangevoerde informatie.

Verzoeker erkent in het verzoekschrift uitdrukkelijk dat hij geen onafhankelijkheid doch wel autonomie

nastreeft en in de bestreden beslissing wordt genoegzaam gemotiveerd waarom hij in deze context en

naar aanleiding van zijn activiteiten in België niet aannemelijk maakt dat hij bij een terugkeer naar Nepal

vervolging zou dienen te vrezen vanwege de Nepalese autoriteiten. De loutere verwijzing naar

informatie over het gewelddadig uiteendrijven van een protestactie op 5 november 2014 kan aldus

geenszins volstaan om aan te tonen dat verzoeker en zijn echtgenote bij een terugkeer naar zijn land

van herkomst daadwerkelijk zouden dreigen te worden geviseerd of vervolgd (rechtsplegingsdossier,

stuk 1, bijlage 9). Deze informatie is van louter algemene aard en heeft geen betrekking op hun

persoon. Bovendien kan uit deze informatie geheel niet worden afgeleid dat de Nepalese autoriteiten

zich zouden bezondigen aan een systematische vervolging van minderhedenactivisten of

andersdenkenden en blijkt het tegendeel duidelijk uit de voormelde, door verweerder gehanteerde

informatie.

Ten aanzien van de overige door verzoeker neergelegde documenten en informatie (administratief

dossier, stuk 9) wordt in de bestreden beslissing op omstandige wijze uiteengezet waarom deze niet van

aard zijn dat zij vermogen afbreuk te doen aan het voorgaande. Verzoeker laat de motivering
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dienaangaande geheel ongemoeid. Deze vindt steun in het dossier, is pertinent en terecht en wordt,

daar zij door verzoeker onverlet wordt gelaten, door de Raad overgenomen.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.”

De documenten die verzoekster bijbrengt ter staving van haar voorgehouden vrees voor vervolging zijn

niet van die aard dat zij afbreuk kunnen doen aan het voorgaande.

Wat betreft de brief van de KJWP (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 10; administratief dossier, stuk

8: documenten), kan vooreerst worden opgemerkt dat deze, zoals reeds werd geoordeeld in het

voormelde arrest ten aanzien van verzoeksters echtgenoot, een gesolliciteerd karakter vertoont zodat

de objectieve bewijswaarde van dit document minimaal is, temeer daar documenten om bewijskrachtig

te zijn in een geloofwaardig relaas dienen te kaderen, wat, zoals reeds is gebleken, hier niet het geval

is. Bovendien wordt dit stuk slechts bijgebracht in de vorm van een kopie zodat hieraan, gelet op de

manipuleerbaarheid van kopieën, geen bewijswaarde kan worden gehecht. Verder betreft dit een

document dat om het even wie, om het even waar en om het even wanneer kan zijn opgesteld. Het is

immers niet ondertekend en bevat geen officiële stempels of zegels.

Nog daargelaten dat deze brief niet is vertaald en de inhoud ervan bijgevolg niet kan worden nagegaan,

kan aan de informele brief van verzoeksters zoon (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 12), gelet op de

nauwe familiale band, bezwaarlijk enige objectieve bewijswaarde worden gehecht.

De twee brieven van het Village Development Committee (ibid., bijlage 11) zijn evenmin voorzien van

een voor eensluidend verklaarde vertaling. Bovendien worden deze stukken slechts bijgebracht in de

vorm van kopieën, zodat hieraan, gelet op de manipuleerbaarheid van zulke kopieën, geen

bewijswaarde kan worden gehecht. Dient tevens te worden opgemerkt dat, opdat aan zulke stukken

enige bewijswaarde zou kunnen worden gehecht, zij dienen te worden neergelegd in het kader van een

geloofwaardig relaas, hetgeen in casu geenszins het geval is.

Het artikel over de arrestatie van een aantal kaderleden van de KJWP (ibid., bijlage 13) is van louter

algemene aard, heeft geen betrekking op verzoeksters persoon en kan geenszins volstaan om aan te

tonen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of

vervolgd. Zijn dient deze vrees in concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande,

in gebreke.

De twee steunbrieven van FMDO vzw (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 3; administratief dossier,

stuk 8: documenten) vertonen een klaarblijkelijk gesolliciteerd karakter. Opdat aan zulke stukken enige

bewijswaarde zou kunnen worden gehecht, dienen deze te worden neergelegd in het kader van een

geloofwaardig relaas, hetgeen in casu geenszins het geval is.

De neergelegde identiteitsdocumenten (administratief dossier, stuk 8: documenten) kunnen hoogstens

verzoeksters identiteit en persoonsgegevens aantonen doch hebben geen betrekking op haar

asielmotieven.

De krantenartikels en foto’s (administratief dossier, stuk 8: documenten) handelen blijkens het niet-

betwiste feitenrelaas over activisten die op gewelddadige wijze actie voerden voor een federaal Nepal.

Ter terechtzitting wordt bevestigd dat deze artikelen en foto’s geen betrekking hebben op haar persoon.

Dergelijke louter algemene informatie kan niet volstaan om aan te tonen dat zij daadwerkelijk dreigt te

worden geviseerd of vervolgd. Zoals reeds hoger aangegeven, dient verzoekster haar vrees voor

vervolging in concreto aannemelijk te maken en zij blijft hier in gebreke.

De brief van integraal (administratief dossier, stuk 8: documenten) inzake verzoeksters lessen

Nederlands en de lessen die zij geeft in België bevatten geen elementen die relevant zijn voor de

beoordeling van haar asielaanvraag.
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De overige bij het verzoekschrift gevoegde en in het administratief dossier opgenomen documenten en

stukken werden reeds beoordeeld en besproken in het voormelde arrest ten aanzien van verzoeksters

echtgenoot.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.4. In zoverre verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op

de elementen ten grondslag van haar asielrelaas, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane

vaststellingen dienaangaande. Zij toont niet aan dat zij in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Verzoekster poneert voorts weliswaar dat de situatie in Nepal onveilig zou zijn doch zij slaagt er niet in

om aan te tonen dat de situatie in haar land van herkomst zou beantwoorden aan de criteria zoals

bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. Uit de informatie die zij bij het verzoekschrift

voegt (bijlagen 4 tot 6) kan dit immers geenszins worden afgeleid. Als dusdanig vermag deze informatie

geen afbreuk te doen aan de in de bestreden beslissing opgenomen motivering inzake de

veiligheidssituatie in verzoeksters land van herkomst. Deze motivering vindt steun in het administratief

dossier, is pertinent en terecht en blijft onverminderd gehandhaafd. Derhalve dient te worden besloten

dat de veiligheidssituatie in Nepal niet van zulke aard is dat zij in hoofde van verzoekster ingevolge een

loutere terugkeer naar en aanwezigheid in dit land een reëel risico met zich mee zou brengen op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Gelet op het voorgaande, toont verzoekster, de overige elementen in het dossier mede in acht

genomen, niet aan dat in haar hoofde 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 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 veertien januari tweeduizend vijftien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


