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nr. 36 675 van 6 januari 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X., die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 28 oktober 2009

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

staatlozen van 30 september 2009.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 18 november 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 december

2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. GECCHELE, die loco advocaat I. SCHOOFS verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché B. BETTENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 5 maart 2009 het Rijk binnen en diende op 5 maart

2009 een asielaanvraag in. Op 30 september 2009 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Nepalese nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Karaiya, gelegen in

Chitwan district. U was nooit politiek actief. In het jaar 2064 (Nepalese kalender, stemt overeen met
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2007-2008 volgens de Gregoriaanse kalender) verhuisde u naar de hoofdstad Kathmandu (KTM). U

was daar gedurende één jaar woonachtig. Op 01/03/2065 (15 juni 2008) startte u samen met een

partner, Rajendra Chaudhary, in Kathmandu een kantoor (Red Leaf Educational Consultancy) dat

mensen bijstond die in het buitenland wilden werken of studeren. In de eerste week van de zesde

maand van 2065 (17 tot 24 september 2008) kregen jullie van een Indiase agent, Mukesh Jinauwal, in

Dubai de vraag of jullie 83 personen konden selecteren om in Dubai te werken. Jullie aanvaardden deze

opdracht. Jullie zouden de mensen in Nepal selecteren en deze agent zou vervolgens de werkvisa

of vergunningen in orde brengen. De personen die geselecteerd werden door uw kantoor dienden

een voorschot van 80.000 Nepalese roepies te betalen. Op het ogenblik van hun vertrek zou u dan

uw commissie van 40.000 roepies ontvangen. Deze eerste 80.000 roepies gingen integraal naar

deze Indiase agent in Dubai. Hij regelde hiermee de vliegtuigtickets en arbeidsvisa. De eerste mensen

zouden vertrekken op 07/8/2065 (22 november 2008). Tijdens de eerste week van de achtste maand

van 2065 kwamen jullie er tijdens de ticketreservatie evenwel achter dat jullie door deze Indiase

tussenpersoon opgelicht waren. De werkvisa en vliegtuigtickets die Mukesh geregeld had, bleken

immers vals. Deze 83 personen waren hierdoor hun voorschot volledig kwijt. Zij kwamen hier uiteraard

achter. Uw partner die zich op dat ogenblik in Delhi bevond en als eerste deze oplichting bemerkte,

dook toen onder. Hij zou zich vandaag nog steeds in Delhi bevinden. U bleef het kantoor openhouden in

de hoop het geld van uw klanten terug te vinden. U wou uw verantwoordelijkheid in deze zaak

opnemen. De sfeer werd evenwel steeds agressiever. Uw gedupeerde klanten begonnen namelijk hun

woede tegen u en uw kantoor te richten. Op het einde van de achtste maand 2065 (december 2008)

kreeg u in uw kantoor bezoek van een tiental gewapende Maobadi (maoistische strijders). Deze waren

ingeschakeld door deze gedupeerde klanten. Ze hadden blijkbaar banden (familie/vrienden) met de

Maoïsten en stelden ogenschijnlijk meer vertrouwen in hen dan in de politie. Uw werd door hen

geslagen en uw bureau werd geplunderd en vernield. U contacteerde hierop een advocaat die u liet

weten dat hij u niet kon helpen of beschermen. U liet na de politie over dit gebeuren in te lichten. U dook

na deze gebeurtenis onder bij een zekere Om in Charkapath (KTM). Het was immers te gevaarlijk

geworden om op uw eigen adres te blijven wonen. U woonde ongeveer een week bij deze persoon. In

het begin van de negende maand van 2065 (december 2008) werd u bij het verlaten van zijn woning in

Charkapath door een groep van 8 à 9 onbekende jongeren in burgerkledij ontvoerd. Ze namen u mee

naar een verlaten woning in de buurt van Bahisepati, waar u in een kleine kamer in een woning werd

opgesloten. U had op het ogenblik van uw ontvoering een zak bij met ondermeer uw

identiteitsdocumenten en documenten van uw onderneming. Deze werden u afgenomen. U werd door

hen geslagen en ze vroegen u om 1 miljoen Nepalese roepies. Ze wilden geld van u omdat ze dachten

dat u via voornoemde fraude zelf veel geld had verdiend. U heeft tot vandaag geen weet door wie of

door welke groepering u ontvoerd werd. De derde dag van uw ontvoering slaagde u erin 's nachts te

ontsnappen. U ging snel naar uw woning waar u een aantal spullen verzamelde. Vervolgens begaf u

zich naar het bussstation waar u die ochtend de bus naar Birgunj nam. Van daaruit nam u de trein naar

Delhi, India. Na twee dagen reizen kwam u in Delhi aan. Daar verbleef u één tot anderhalve maand. U

vond er eerst onderdak bij uw broer die daar reeds meerdere jaren woont. Drie weken na uw aankomst

in Delhi kwamen er maoïsten naar de woning van uw broer en informeerden naar u. Hierop verhuisde u

naar uw oom in Delhi. U besloot uiteindelijk ook India te verlaten. Op 4 maart 2009 verliet u Delhi en

nam van daaruit het vliegtuig naar Parijs, Frankrijk. U reisde met een vals Indiaas paspoort. Nog

diezelfde dag kwam u in Parijs aan. U reisde van daaruit onmiddellijk verder naar België. U kwam hier in

België aan op 5 maart 2009. U diende hier nog diezelfde dag een asielaanvraag in. U vernam vanuit

België van uw vader in Nepal dat twee maanden geleden lokale Maobadi bij u thuis in Karaiya

begonnen langs te komen. Sindsdien komen ze elke twee à drie dagen langs. U vermoedt dat het hier

om maoïsten gaat die banden hebben met de slachtoffers van deze fraude. Ze bedreigen uw ouders

door te zeggen dat ze u willen doden. Uw vader werd ook eens meegenomen naar het Shaktikur

Maobadikamp. Uw vader werd recent ook twee keer door de politie uitgenodigd voor verhoor. Hij werd

toen ondervraagd over uw verblijfplaats en deze fraude. U vreest bij terugkeer naar Nepal

doodgeschoten te zullen worden door de Maobadi, deze 83 gedupeerde klanten of door andere

groeperingen met hen verbonden. Ter staving van uw asielaanvraag legde u volgende documenten

neer: documenten van uw onderneming 'Red Leaf Educational Consultancy'; een kopie van uw

Staatsburgerschapskaart (Nagarikta Pramanpatra - vergelijkbaar met identiteitskaart); een bevel gericht

aan uw vader om zich samen met u te melden bij de politie, uitgereikt door het districtpolitiekantoor van

Khairahani regio op 18/11/2065 (1 maart 2009); en een attest van het districtcomité Chitwan van de

'Young Communist League' (YCL) gericht aan uw vader en uitgereikt op 25/10/2065 (7 februari 2009),

waarin uw vader ondermeer wordt opgeroepen u naar het partijbureau van de maoïsten te brengen.
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B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld 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.

Er dient vooreerst te worden opgemerkt dat u tegenstrijdige verklaringen aflegde met betrekking tot

de door u gebruikte reisdocumenten tijdens uw reis van Nepal naar België. Zo verklaarde u ten

overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken met een vals Indiaas paspoort op naam van Baldeep van

Delhi naar Parijs te zijn gevolgen (verklaring Dienst Vreemdelingenzaken, vraag 33). Tijdens uw gehoor

op het Commissariaat-generaal verklaarde u evenwel tijdens deze reis een vals Indiaas paspoort op

naam van Ganesh Kumar te hebben gebruikt (gehoorverslag CGVS, p. 6). Hierna geconfronteerd met

deze tegenstrijdigheid tijdens uw gehoor op het Commissariaat-geneaal ontkende u aanvankelijk op de

Dienst Vreemdelingenzaken gezegd te hebben dat de naam van uw valse identiteit in dit Indiaas

paspoort Baldeep was. Vervolgens nogmaals geconfronteerd met uw verklaringen hierover afgelegd op

de Dienst Vreemdelingenzaken, verklaarde u ditmaal effectief onder de naam Baldeep, en meerbepaald

onder de volledige naam van Baldeep Singh, te hebben gereisd. U voegde er nog aan toe dat u dit

vergeten was en daarom de naam van Ganesh Kumar had opgegeven (CGVS, p. 6). Dit is evenwel

geen afdoende verklaring voor deze tegenstrijdigheid. U slaagde er ook niet in andere details te geven

over de valse identiteit waaronder u reisde. Zo kende u bijvoorbeeld niet de geboortedatum en -plaats

vermeld in dit paspoort (CGVS, p. 6). U zou zich dit alles niet meer herinneren (CGVS, p. 6). U slaagde

er ook niet in dit paspoort of enig bewijs van uw beweerde reisroute neer te leggen. Het achterhouden

van reisstukken maakt het tevens onmogelijk om uw reisweg na te gaan. Voorts legde u ook over de

planning van uw reis naar Frankrijk tegenstrijdige verklaringen af op het Commissariaat-generaal. Zo

verklaarde u aanvankelijk tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal niet te weten of u een

hotelresevatie had in Parijs (CGVS, p. 6). Bevreemdend genoeg verklaarde u daarna als toerist naar

Frankrijk te zijn gereisd en dat de smokkelaar die met u meereisde daarom een hotelkamer voor u en

hemzelf had geboekt in Parijs (CGVS, p. 6). U slaagde er ook niet in enig origineel Nepalees

identiteitsdocument neer te leggen. U gaf te kennen dat uw Staatsburgerschapskaart (Nagarikta

Pramanpatra - vergelijkbaar met identiteitskaart) en uw eigen Nepalees paspoort samen met

documenten van uw zaak en uw schoolatttest werden afgenomen door uw belagers op het ogenblik dat

u ontvoerd werd. Dit kadert evenwel niet in een geloofwaardig asielrelaas (cf infra), waardoor hieraan

geen geloof kan gehecht worden. U legde na uw gehoor op het Commissariaat-generaal wel een kopie

van uw Staatsburgerschapskaart neer. Hieruit uit blijkt effectief dat u over een Nepalees paspoort

beschikt. Door dit alles rijst sterk het vermoeden dat u mogelijks een Nepalees paspoort achterhoudt om

iets te verhullen (uw vertrek met eigen paspoort uit Nepal, eerder vertrek uit Nepal, etc.). Deze

vaststelling ondermijnt tevens de geloofwaardigheid van de omstandigheden van uw vertrek uit Nepal

en van uw asielrelaas.

Verder dient te worden vastgesteld dat aan het door u neergelegde document van de politie

van Khirahani en het attest van de het districtcomité Chitwan van YCL ter staving van uw asielrelaas niet

de minste bewijskracht kan worden toegekend. Vooreerst betreft het hier slechts kopieën van

attesten, waardoor de bewijskracht sowieso gering is. Het door u neergelegde document van de politie

bevat bovendien ernstige inhoudelijke tekortkomingen. Dit attest vermeldt immers expliciet dat

u verantwoordelijk bent voor het ontvreemden van 80.000 roepies. Het is evenwel ongeloofwaardig

dat een politiekantoor zich in dergelijke 'vooringenomen' bewoordingen zou uitlaten. Uit niets

blijkt bovendien uit dit document dat u voor deze feiten reeds door een rechtbank werd veroordeeld. U

bleek hiervan ook geen weet te hebben. Evenmin blijkt uit dit document of er al dan niet een

strafprocedure tegen u werd ingeleid en overeenkomstig welk(e) wetsartikel(en) en -wetboek u door de

autoriteiten zou gezocht of aangeklaagd worden. Bovendien wordt met dit document uw vader

aangemaand u binnen de 35 dagen naar het politiekantoor te brengen. Anders, zo stelt dit document,

zullen er acties tegen hem ondernomen worden. Dat een politiekantoor zich in dergelijke dreigende

bewoordingen ten aanzien van een burger zou uitlaten in een document is evenmin weinig

geloofwaardig. Bovendien wordt ook hier niet aangegeven op welke westsartikelen en -wetboek ze zich

baseren . Nog volgens dit attest zou u voorheen (dit attest werd uigereikt op 1 maart 2009) geweigerd

hebben samen te werken met de politie toen zij u vroegen zich bij hen voor deze feiten te melden. U

maakte hiervan evenwel geen enkele melding tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal.

Integendeel, u verklaarde tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal pas recentelijk (12 à 13

dagen voor uw gehoor op het Commissariaat-generaal) vernomen te hebben dat de politie in deze zaak
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was ingeschakeld (CGVS, p. 8 en 10). Opmerkelijk is ook dat u er in deze niet in slaagde enig politie- of

rechtbankdocument gericht aan uw persoon neer te leggen. Wat het door u neergelegde YCL document

gericht aan uw vader betreft, dient ook hier gewezen te worden op een discrepantie tussen uw

verklaringen afgelegd op het Commissariaat-generaal en de inhoud van dit attest. Zo blijkt uit dit attest

van YCL, dat reeds dateert van 7 februari 2009, dat u in de negende maand van 2065 door leden van

YCL ontvoerd werd. Tijdens uw gehoor op 7 mei 2009 op het Commissariaat-generaal gaf u evenwel te

kennen (nog steeds) niet te weten door wie u toen juist ontvoerd werd. Dit werd u door uw ontvoerders

bijvoorbeeld niet meegedeeld (CGVS, p. 11 en 12). De geloofwaardigheid van de door u aangehaalde

problemen die geleid hebben tot uw vertrek uit Nepal worden door voornoemde vaststellingen op

ernstige wijze ondermijnd.

Voorts is het tevens opmerkelijk dat u evenmin enig (kranten)artikel kan voorleggen over

deze oplichtingszaak en/of de problemen die u in dit verband zou gekend hebben (CGVS, p. 13).

Nochtans is er in Nepal een uitgebreide rapportering over dergelijke incidenten (fraudezaken,

ontvoeringen, geweldincidenten waarbij maoïsten betrokken zijn) door de lokale en nationale pers.

Bovendien deden deze problemen zich voor in de hoofdstad Kathmandu. U bleek zelfs geen weet te

hebben van het feit of de media al dan niet over uw problemen zouden bericht hebben (CGVS, p. 13).

Uw verklaringen bevatten trouwens nog andere tekortkomingen waardoor de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas nog meer in het gedrang komt. Zo legde u ook aangaande uw persoonlijk optreden

in voornoemde oplichtingszaak weinig overtuigende verklaringen af. U bleek namelijk naar aanleiding

van deze oplichting geen klacht bij de politie te hebben ingediend tegen voornoemde Indiase

tussenpersoon, Mukesh Jinauwal. U achtte hem nochtans verantwoordelijk voor deze oplichting. Zo

betrapte u hem op het gebruik van vervalste documenten. Bovendien waren zowel u persoonlijk als uw

onderneming eveneens gedupeerden in deze zaak en had zijn handelen directe gevolgen voor u en uw

onderneming (CGVS, p. 7 tem. 10). U beperkte zich tot een informeel contact met een bevriende politie-

inspecteur (CGVS, p. 10). Op de vraag waarom u naliet via officiële weg klacht tegen deze persoon in te

dienen, slaagde u er niet een eenduidig antwoord te formuleren. U gaf te verstaan dat u dit weliswaar

had kunnen doen, maar uit schrik zelf aangeklaagd en derhalve gearresteerd te worden, hebt nagelaten

dit te doen. Bovendien verbleef deze persoon in het buitenland, waardoor u de mening was toegedaan

dat u niets kon doen (CGVS, p. 10). Dit kan evenwel niet als afdoende beschouwd worden voor uw

nalaten zich hiervoor te wenden tot de bevoegde instanties. Bovendien had u daarvoor tijdens uw

gehoor te kennen gegeven dat u in deze oplichtingszaak uw verantwoordelijk wou opnemen en

aanvankelijk al het mogelijke probeerde te doen om deze zaak op te lossen zodat de gedupeerden hun

geld zouden terugkrijgen (CGVS, p. 9).

Voorts komt uw geloofwaardigheid nog meer in het gedrang door een aantal onlogischheden

en tekortkomingen in uw verklaringen over uw ontvoering, wat uw directe vluchtaanleiding vormde. Zo

legde u eerst en vooral weinig overtuigende verklaringen af over uw ontsnapping. Zo zou u van het feit

dat u niet vastgebonden was gebruik hebben gemaakt om te ontsnappen. Op het ogenblik van

uw ontsnapping was u namelijk niet vastgebonden zoals de dagen daarvoor. U zou 's nachts

gewoonweg zijn opgestaan en de kamer waar u werd vastgehouden hebben verlaten. Dit zou niet door

uw ontvoerders zijn opgemerkt, hoewel drie van uw ontvoerders zich in dezelfde kamer als u bevonden

en toezicht op u dienden te houden. Zij bleken op dat ogenblik evenwel allen te slapen. De deur van

deze kamer bleek al evenmin met een sleutel op slot. Na deze kamer te hebben verlaten, verliet u

zonder al te veel moeite ook deze woning. Dit werd nog steeds door niemand opgemerkt, hoewel er zich

op dat ogenblik nog vijf of zes ander ontvoerders in deze woning bevonden. U begaf zich naar het toilet

naast het huis. Toen u bemerkte dat nog steeds niemand uw handelen had opgemerkt, maakte u

vervolgens van de situatie gebruik om te vluchten. U ondernam deze ontsnappingspoging wetende dat

uw ontvoerders gewapend waren (CGVS, p. 12). Dit alles komt op zijn minst weinig geloofwaardig over.

Er kan immers vanuit gegaan worden dat uw ontvoerders meer moeite zouden hebben gedaan om

een mogelijke ontsnapping te voorkomen. U liet na uw ontsnapping vervolgens ook na de politie over

uw ontvoering in te lichten. Als verklaring voor dit nalaten, stelde u dat u dit niet deed omdat de politie

op dat ogenblik ook door de maoïsten gecontroleerd werd (CGVS, p. 13). Dit kan evenwel niet als

afdoende uitleg voor uw nalaten beschouwd worden. Het feit dat de partij van de Maoïsten (CPN(M)) op

dat ogenblik mee deel uitmaakten van de regering, betekent immers niet dat zij de politiediensten

zouden controleren en dat klachten van personen die problemen kenden met de Maoisten niet

zouden onderzocht worden.

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

u aangehaalde vluchtmotieven.
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Ten slotte kan worden gesteld dat de situatie in Nepal op dit ogenblik niet langer van die aard is dat

er sprake kan zijn van ernstige schade in de zin van art. 48/4, § 2, c van de Vreemdelingenwet. Sinds de

in april 2006 afgekondigde wapenstilstand is er in Nepal in feite niet langer een gewapend conflict aan

de gang en bestaat er voor burgers niet langer een risico van veralgemeend, willekeurig geweld.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert, werd in bijlage in het

administratieve dossier gevoegd.

De rest van de door u neergelegde documenten zijn niet van die aard bovenstaande appreciatie te

doen wijzigen. Uw identiteit en ondernemersactiviteiten staan immers niet ter discussie.

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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de Commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet 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). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund

(RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoekende partij stelt dat de bestreden beslissing “De algemene motiveringsplicht vervat in de

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen” schendt. Verzoeker voert tevens de schending aan van de “artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet (…) artikel 1 A van het Internationaal Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen dd. 28 juli 1951, goedgekeurd bij Wet van 26juni 1953 en artikel 1 van het Protocol

betreffende de status van de vluchtelingen dd. 31 januari 1967, goedgekeurd bij Wet van 27 februari

1967 (B.S. 3 mei 1969)”.

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen hebben tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat

verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering. Verzoeker voert de schending aan van de

materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Het bewijs van identiteit maakt een essentieel element uit in iedere procedure en verzoeker is ertoe

gehouden de stukken waarover hij beschikt of kan beschikken voor te leggen. Verzoeker is een

volwassen man met een professionele loopbaan achter zich. Hij is dan ook niet in de onmogelijkheid zijn

identiteit genoegzaam aan te tonen. De toevalligheid dat belagers net toen hij kopieën wilde maken van

zijn Nepalees paspoort, Citizenship Card, schoolattest en andere documenten langs kwamen en

bovendien de moeite namen om deze stukken te verbranden (zie gehoorverslag CGVS, p.3) is minstens

twijfelachtig. Bovendien ligt verzoekers geboortecertificaat en identiteitskaart bij zijn ouders in Nepal en

legt hij deze niet neer enkel een fotokopie van zijn identiteitskaart. De Raad hecht geen geloof aan

fotokopieën aangezien deze gemakkelijk te vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk en aldus

geen bewijswaarde hebben (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135). Dit klemt te meer nu verzoeker over zijn

paspoort dubbelzinnige verklaringen aflegt. Verzoeker weet enkel dat het valse paspoort waarmee hij

reisde en de douane passeerde, zijn foto bevatte maar heeft geen kennis van de overige gegevens.

Verzoeker ontkende aanvankelijk de door de CGVS aangehaalde tegenstrijdigheid over de

identiteitgegeven in het paspoort, maar verklaarde deze nadien door “In feite was het Baldeep, ik was

het vergeten en daarom zei ik Ganesh” (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Die verklaring kan echter niet
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overtuigen aangezien hij voordien niet enkel de naam “Ganesh” verklaarde maar bovendien wees op de

gelijkenis met zijn echte naam.

3.2. Verzoeker adstrueert zijn reisweg niet terwijl hij, aangezien hij met het vliegtuig vanuit Delhi naar

Parijs reisde, op zijn minst in het bezit moet zijn geweest van een vliegtuigticket, instapkaart of

bagagelabel waaruit kan blijken met welke vlucht, wanneer en waar hij in Europa is aangekomen. Door

geen reisbescheiden voor te leggen maakt verzoeker op vrijwillige wijze iedere controle van zijn reisweg

onmogelijk. Verzoekers verklaringen inzake zijn reisweg kunnen evenmin overtuigen. Het is een feit van

algemene bekendheid dat passagiers op internationale luchthavens herhaaldelijk en op systematische

wijze onderworpen worden aan strenge en individuele controles van identiteits- en reisdocumenten.

Bijgevolg kan van verzoeker verwacht worden dat hij beter op de hoogte is van de overige informatie die

in zijn vals paspoort voorkwamen, te meer nu verzoeker zelf werkzaam was in een uitzendkantoor voor

buitenlandse arbeid. Bovendien is verzoeker incoherent over zijn paspoortcontroles. Wanneer het

Commissariaat-generaal doorvraagt, wijzigt verzoeker zonder aannemelijke verklaring zijn aanvankelijke

beweringen (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Evenmin is aannemelijk dat verzoeker niet eenduidig kan

stellen of hij met de trein naar België reisde (zie Dienst Vreemdelingenzaken) of met de auto (zie

gehoorverslag CGVS, p.5). Wat betreft verzoekers verblijf in Parijs en de hotelreservatie, legt hij tevens

ongerijmde verklaringen af die hij niet afdoende opheldert (zie gehoorverslag CGVS, p.6-7).

Voorgaande vaststellingen ondermijnen verzoekers algehele geloofwaardigheid, in het bijzonder van zijn

voorgehouden illegale reisweg en de onmogelijkheid om reisdocumenten voor te leggen te meer nu

verzoeker beweert een toeristenvisum voor Frankrijk te hebben gehad en aldus geen beroep hoefde te

doen op een smokkelaar en perfect legaal kon reizen.

3.3. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor de toekenning van de vluchtelingenstatus. In de

bestreden beslissing ontzegt het Commissariaat-generaal verzoeker de vluchtelingenstatus omdat “geen

enkel geloof” kan worden gehecht “aan de door u aangehaalde asielmotieven”. Verzoeker stelt

daarentegen dat “Hij heeft de gegrondheid van zijn vrees voor vervolging dan ook voldoende

aannemelijk gemaakt, zodat verwerende partij had dienen te besluiten tot het erkennen van verzoeker

als vluchteling in de zin van de Vluchtelingenconventie”.

3.4. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke

elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke

elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven (UNHCR, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54). De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr.

43.027) en het is niet de taak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De verklaringen moeten plausibel zijn en niet in strijd met

algemeen bekende feiten.

3.5. In het verzoekschrift benadrukt “Verzoeker heeft echter documenten neergelegd van de politie van

Khirahani en een attest van het districtscomité van YCL [Young Communist League] ter staving van zijn

asielrelaas” doch gaat niet in op de bezwaren van de CGVS dienaangaande.

3.5.1. Verzoeker gaat eraan voorbij dat hij slechts fotokopieën neerlegt waarvan de bewijswaarde niet

vaststaat nu deze gemakkelijk kunnen worden vervalst. Verzoeker weerlegt de verschillende

tekortkomingen van de documenten niet zoals in de bestreden beslissing aangehaald. De inhoud van de

oproepingsbrieven zijn strijdig met de verklaringen van verzoeker. Zo verklaarde verzoeker pas 12 à 13

dagen voor het verhoor door de Commissaris-generaal kennis te hebben van de inmenging van de

politie in de oplichtingszaak (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Volgens de tweede neergelegde

convocatie blijkt echter dat de politie verzoeker al voordien wilde ondervragen over de zaak, maar dat hij

toen niet meewerkte. Verzoeker gaf tijdens het verhoor verschillende keren aan in Nepal over nuttige

documenten te beschikken, maar laat na deze neer te leggen. Verzoekers documenten ondergraven de

geloofwaardigheid van de verklaringen en zijn hiermee strijdig. Hoe dan ook is het louter neerleggen van

documenten onvoldoende om een asielaanvraag te bewijzen. Ze dienen minstens ondersteund te

worden door de coherente en geloofwaardige verklaringen.
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3.6. In de bestreden beslissing worden verzoekers verklaringen over zijn betrokkenheid in de

oplichtingszaak betwijfeld. De blote bewering in het verzoekschrift dat verzoeker “zijn volledige

medewerking heeft verleend” en dat zijn verklaringen “coherent, geloofwaardig en niet tegenstrijdig met

algemeen bekende feiten” zijn, is niet ernstig. Uit het verhoor blijkt dat verzoeker meermaals vage,

evasieve en inconsistente verklaringen aflegt. Verzoeker verklaart overigens dat hij uit schrik voor de

gedupeerden privé onderdook maar toch zijn kantoor bleef openhouden terwijl redelijk is aan te nemen

dat boze gedupeerden zich in de eerste plaats naar het kantoor zullen wenden en niet naar zijn privé-

adres. Wat betreft de ontvoering zijn verzoekers verklaringen evenmin coherent nu volgens verzoeker de

ontvoerders 1.000.000 roepies eisten terwijl uit de neergelegde kopie van het YCL-attest blijkt dat 40

gedupeerden worden vertegenwoordigd die elk 80.000 roepies verloren. Het geëiste bedrag is hiermee

niet in verhouding. Overigens legt verzoeker ook tegenstrijdige verklaringen af wanneer doorgevraagd

wordt naar de eventuele betaling van losgeld (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Tenslotte is verzoekers

verhaal over zijn ontsnapping allerminst geloofwaardig. In het verzoekschrift worden bovenstaande

ongerijmdheden niet weerlegd en blijven aldus staande.

3.7. Verzoekers problemen zijn in essentie van gemeenrechtelijke oorsprong. Indien verzoeker meende

dat hijzelf en de firma gedupeerd waren in deze zwendel dan had hij de politie moeten inschakelen. Het

feit dat verzoeker heeft nagelaten de politiediensten op de hoogte te stellen van zowel de oplichting als

van zijn ontvoering kan niet verklaard worden door de controle van Maoïsten op de politiediensten.

Immers verzoeker toont niet aan dat -in zoverre een dergelijke controle wordt uitgevoerd- de

politiediensten niet professioneel zouden optreden. De bestreden beslissing stelde dienaangaande: “Dit

kan evenwel niet als afdoende uitleg voor uw nalaten beschouwd worden. Het feit dat de partij van de

Maoïsten (CPN(M)) op dat ogenblik mee deel uitmaakten van de regering, betekent immers niet dat zij

de politiediensten zouden controleren en dat klachten van personen die problemen kenden met de

Maoisten niet zouden onderzocht worden.” Verzoekende partij brengt geen enkel nuttig element ter

weerlegging aan zodat de bestreden beslissing ook op dit punt overeind blijft.

3.8. Verzoekers loutere bewering bij zijn terugkeer naar Nepal vermoord te worden door Maobadi, dan

wel door “mensen van de Tarai”, wordt niet onderbouwd.

3.9. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

3.10. De overige verklaringen en documenten (waaronder een fotokopie van de registratie van zijn

bureau) kunnen de Raad niet in andere zin doen besluiten.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

4.2. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de wet

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire

bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Verzoeker toont niet aan in de

specifieke negatieve aandacht te staan van zijn overheid waardoor zijn vrees voor vervolging niet wordt

aangetoond. Overigens is verzoeker volgens zijn verklaringen vertrokken met een paspoort met zijn foto,

en -naargelang de versie- op een naam gelijkend aan de zijne en een visum voor Frankrijk. Hij toont

aldus ook op dit vlak niet aan dat hij gezocht werd. Aldus blijken er geen elementen dat in hoofde van

verzoeker zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige

schade.

4.3. Verzoeker stelt dat “Het feit dat er sedert april 2006 in Nepal een afgekondigde wapenstilstand is,

betekent niet dat individuen niet het slachtoffer kunnen zijn van een veralgemeend, willekeurig geweld

tegen hun persoon.” Indien verzoeker zich beroept op artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet

dient hij elementen aan te voeren waaruit kan blijken dat er in zijn land sprake is van willekeurig geweld
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in volkenrechtelijke zin. Ter zake stelt de bestreden beslissing dat “(…) kan worden gesteld dat de

situatie in Nepal op dit ogenblik niet langer van die aard is dat er sprake kan zijn van ernstige schade in

de zin van art. 48/4, § 2, c van de Vreemdelingenwet. Sinds de in april 2006 afgekondigde

wapenstilstand is er in Nepal in feite niet langer een gewapend conflict aan de gang en bestaat er voor

burgers niet langer een risico van veralgemeend, willekeurig geweld.” Verzoeker blijft in gebreke nuttige

elementen aan te brengen die de stelling van het Commissariaat-generaal, gesteund op de algemene

informatie bijgevoegd in het administratief dossier en door de Raad kan worden gevolgd, kan

weerleggen.

4.4. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet

aan de criteria van artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 met betrekking tot de toekenning van

de subsidiaire beschermingsstatus, zoals ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 15 september 2006,

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006.

5. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes januari tweeduizend en tien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


