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nr. 42 515 van 28 april 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 23 januari 2010 heeft

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

22 december 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 8 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 april 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DEPOVERE, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, 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 15 juli 2009 het Rijk binnen en diende op diezelfde

dag een asielaanvraag in. Op 22 december 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

Volgens uw verklaringen bent u van Shetri afkomst, Hindoe, geboren in Parbat en hebt u de

Nepalese nationaliteit. In 2052 (Nepalese tijdsrekening: komt overeen met 1995/1996) bent u

toegetreden tot de politie in Nepal en na uw opleiding hebt u achtereenvolgens in Salyan en Bihun

(Baglung) gediend. In Bihun zou het politiekantoor één keer door Maobadi zijn aangevallen, meer

bepaald in de derde maand van 2057 (juni/juli 2000), waarna de beslissing werd genomen om het

politiekantoor onder te brengen in het VDC-hoofdkwartier (Village Development Committee). Tijdens uw

werk als politieagent zou u zeer regelmatig zijn aangesproken en bedreigd door Maobadi: zij zouden u
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hebben willen dwingen de politie te verlaten en zich bij hen aan te sluiten om training te geven. U zou

hierop niet zijn ingegaan, maar omdat de bedreigingen aan uw adres én aan dat van uw familie zodanig

ernstig werden, zag u zich gedwongen om ontslag te nemen als politieagent. Onmiddellijk daarna zou u

naar Kathmandu zijn verhuisd. Na uw vertrek uit Parbat zou uw familie en uw partner zijn lastiggevallen

door Maobadi die naar u vroegen. Uiteindelijk zagen zij zich eveneens verplicht om naar Kathmandu te

verhuizen. U zou onmiddellijk na uw aankomst in Kathmandu een man hebben leren kennen die lid was

van de monarchistische partij RPP-N (Rastriya Prajatantra Party Nepal). Hij zou u aan verblijfsadressen

hebben geholpen. U zou na uw aankomst in Kathmandu allerlei taakjes hebben uitgeoefend voor deze

partij, zoals het transporteren van partijmateriaal en het toekijken op veiligheid tijdens demonstraties. U

zou zelf ook aan massademonstraties hebben deelgenomen en daarbij zou u soms in gevechten

verwikkeld zijn geraakt. In 2063 (2006/2007) zou u lid zijn geworden van de RPP-N (Rastriya Prajatantra

Party Nepal). Op 10/03/2066 (24 juni 2009) zou u op weg zijn geweest naar een RPP-lid genaamd

Devendra Bikram Mahat om de verjaardagsviering van koning Gyanendra voor te bereiden, toen u

werd aangevallen door een groep van 7 à 8 personen. Eén van de personen uit deze groep zou van uw

regio afkomstig zijn en u hebben herkend. Hij zou tegen de anderen hebben gezegd dat u naar de

hoofdstad was gevlucht, waarop u werd aangevallen. Na tussenkomst van omstaanders zouden de

mannen het op en een lopen hebben gezet. U zou vervolgens naar het huis van een vriend zijn gegaan,

Pradip genaamd. Hij zou naar uw woning zijn gegaan en daar te horen hebben gekregen dat leden van

de YCL (Young Communist League) naar u waren komen vragen. U zou, toen u dit te horen kreeg,

besloten hebben te vluchten. De volgende dag zou u richting India zijn vertrokken. Na een verblijf van 4

dagen in Sunauli zou u naar Delhi zijn gereisd, waar u op 16/3/2066 (30 juni 2009) zou zijn

aangekomen. Op 29/3/2066 (13 juli 2009) zou u met een smokkelaar en vals paspoort en visum naar

Parijs zijn gevlogen. In Parijs zou u één dag hebben verbleven, waarna u naar Brussel zou zijn gereisd.

Op 15 juli 2009 hebt u hier een asielaanvraag ingediend. U bent in het bezit van een kopie van de

voorpagina van uw internationaal paspoort. Na uw aankomst in België zouden familieleden een aantal

documenten hebben opgestuurd met FedEx. Er zou echter iets mis zijn gelopen bij de levering van deze

documenten, met als gevolg dat een aantal bewijsstukken die u had laten opsturen zijn verloren gegaan.

De volgende documenten zijn wel aangekomen: een certificaat van de politie waaruit blijkt dat u ontslag

wilde nemen, een foto van u in politie-uniform, een certificaat van een politieopleiding en een diploma. U

hebt ook nog een document van FedEx neergelegd waarin zij zich verontschuldigen voor de problemen

bij de levering en een document van het Rode Kruis-opvangcentrum met een klacht die u hebt

ingediend n.a.v. de verkeerde aflevering van de documenten.

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 een aantal elementen met betrekking tot de door

u uiteengezette reisweg en de daarbij gebruikte reisdocumenten de geloofwaardigheid van

de omstandigheden van uw vertrek uit Nepal en bijgevolg van uw asielrelaas ondermijnen. U stelde dat

u met een vals paspoort op uw naam en met uw foto hebt gereisd, maar u hebt nooit de

geboortedatum gekend vermeld op dit document. Wanneer u werd gevraagd naar de aard van het

visum in dit paspoort, antwoordde u dat het een visum was om iemand te bezoeken. Aan wie u een

bezoek zou brengen, wist u echter niet (CGVS-gehoorverslag p. 4). Dit alles is niet geloofwaardig. U

riskeerde tijdens uw reis meermaals individueel grondig te worden ondervraagd omtrent deze

reisdocumenten, uw persoon en uw reisbedoelingen. U kon hierbij ook steeds uitvoerig worden verhoord

over de aard van het visum. Gelet op het risico dat u dus liep mag redelijkerwijze verwacht worden dat u

goed op de hoogte was van de aard van dit visum en de andere gegevens op het door u gebruikte

paspoort. U slaagde er bovendien ook niet in enig bewijs (vliegtuigticket, instapkaart, bagagesticker,

etc.) neer te leggen van uw beweerde reisroute van Kathmandu tot Parijs/Brussel.

Verder zijn er nog andere elementen die de geloofwaardigheid van uw vluchtmotieven ondermijnen.

Zo beweerde u van na uw aankomst in Kathmandu allerlei activiteiten te hebben gehad voor RPP-N: zo

zou u regelmatig contact hebben gehad met allerlei politieke leiders van deze partij (CGVS-

gehoorverslag p. 7), zou u partijmateriaal hebben getransporteerd, hebben ingestaan voor de veiligheid

tijdens demonstraties en bijvoorbeeld ook hebben geholpen bij de voorbereiding van de

verjaardagsviering van koning Gyanendra (CGVS-gehoorverslag p. 7-8). Nochtans bleek uw kennis over

deze partij niet in overeenstemming met deze beweerde activiteiten. Zo beweerde u dat Khamal Thapa

van 2062, het stichtingsjaar van de RPP-N, tot op het moment van het gehoor op het Commissariaat-

generaal zonder onderbreking voorzitter is geweest van de RPP-N. In werkelijkheid is Khamal Thapa
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afgetreden als voorzitter in oktober 2006. Pas op 2 maart 2008 nam Khamal Thapa, na het aftreden van

Rabindranath Sharma, deze functie opnieuw op. Geconfronteerd met de naam Rajaram Shrestha,

beweerde u dat hij een leider van een politieke partij was, maar van welke partij wist u niet (CGVS-

gehoorverslag p. 10). Nochtans werd Rajaram Shrestra tijdens de lokale verkiezingen van 2006 als

RPP-N kandidaat verkozen tot burgemeester van Kathmandu, de stad waar u jarenlang zou hebben

verbleven voor uw vlucht uit Nepal. U wist zelfs niet of er in de laatste 10 jaar het burgemeesterschap

van Kathamndu ooit in handen is geweest van een lid van RPP-N. U beweerde correct dat er tijdens

de parlementsverkiezingen van 2008 4 kandidaten van RPP-N werden verkozen, maar u kon niet één

naam geven (CGVS-gehoorverslag p. 10). Of en wanneer er andere partijen zijn opgegaan in het RPP-

N wist u evenmin. Verder beweerde u verkeerdelijk dat de president van Nepal werd verkozen op

hetzelfde moment als de verkiezing van de parlementsleden in 2008. In werkelijkheid werd de president

verkozen door het parlement op 19 juli 2008. Indien u werkelijk zo nauw betrokken was bij RPP-N

activiteiten kan redelijkerwijze verwacht worden dat u op deze vragen een bevredigend antwoord kan

geven.

Verder is het evenmin aannemelijk dat u omwille van uw functie als gewone politieagent, die u al

hebt opgegeven in 2000, in juni 2009 nog geviseerd zou worden door Maoïsten, zoals u

beweert (CGVS-gehoorverslag p. 11). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt,

blijkt dat (huidige of gewezen) politieagenten, zelfs die met een hoog profiel, na de recente

politieke veranderingen in Nepal, en meer bepaald de verkiezingen van 2008 niet langer een

risicoprofiel vormen. Een gelijkaardige vaststelling kan worden gemaakt over personen met RPP-N

activiteiten of sympathieën, die u beweert te zijn, maar waar maar zeer beperkte geloofwaardigheid kan

worden gehecht ( cfr. supra). Hoewel de Maoïsten (vnl. de jongerenvleugel YCL) zich in de periode rond

de parlementsverkiezingen van 10 april 2008 nog schuldig maakten aan intimidatie van

politieke opponenten – waaronder leden van de RPP en RPP-N – blijkt uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt dat royalistische ideeën op zich geen voldoende basis meer zijn

om doelwit te zijn van de Maoïsten. Volgens het UNHCR zijn leden van koningsgezinde partijen

momenteel geen slachtoffer van intimidaties om puur politieke redenen, maar zullen eerder redenen van

financiële aard of kleinere misnoegdheden aan de basis liggen van eventuele problemen.

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

aangehaalde vluchtmotieven, noch aan uw vrees te worden gedood omwille van uw verleden als

politieagent of RPP-activiteiten.

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 aan het

administratieve dossier toegevoegd.

Wat betreft uw verklaringen omtrent belangrijke bewijsdocumenten die tijdens de verzending door

Fedex zouden verloren zijn gegaan, dient te worden gesteld dat noch deze documenten, noch

kopieën daarvan, op dit ogenblik in het bezit zijn van het Commissariaat-generaal en dus niet kunnen

beoordeeld worden. Zeker gelet op bovenstaande vaststellingen i.v.m. uw geloofwaardigheid, kan de

beweerde inhoud van deze documenten dus niet in overweging worden genomen. De documenten die u

wel hebt voorgelegd, meer bepaald een certificaat van de politie waaruit blijkt dat u ontslag wilde

nemen, een foto van u in politie-uniform en een certificaat van een politieopleiding, tonen aan dat u

politieman bent geweest in Nepal en ontslag hebt genomen, maar daar werd nooit aan getwijfeld. De

kopie van de voorpagina van uw internationaal paspoort kan als bewijs van uw identiteit en afkomst

worden beschouwd, maar ook daar werd niet aan getwijfeld.

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
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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. Verzoeker beroept zich op de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 en 49 van de Vreemdelingenwet

en artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en verwijst summier naar algemene

basis rechtsleer inzake vluchtelingenrecht om te stellen dat hij “niet akkoord” is met de bestreden

beslissing.

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 beweert dat

zowel zijn identiteitskaart als zijn paspoort door de smokkelaar werden afgenomen en bijgehouden. Hij

legt enkel een kopie van een aantal pagina’s uit zijn paspoort neer. Een kopie van de andere pagina’s

heeft verzoeker “niet bijgehouden” (zie gehoorverslag CGVS, p.3). Verzoeker adstrueert evenmin zijn

reisweg terwijl hij, aangezien hij met het vliegtuig naar Europa 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. De blote bewering uit het verzoekschrift “De verzoeker

had geen bagage waarvoor hij een bagageticket diende te beschikken (…) De boarding-pass en het

vliegtuigticket werden na de vlucht door de mensensmokkelaar meegenomen” is onvoldoende om zijn

reisweg aannemelijk te maken. Verzoeker is politieman en aldus bekend met het belang van

identiteitscontroles. Zo kan zijn verklaring niet overtuigen dat hij enkel het valse paspoort in handen

kreeg om de controles te passeren en hij geen kennis had over het doel van zijn reisvisum (zie

gehoorverslag CGVS, p.5). Verzoekers bewering dat hij zich bij vragen “zeker uit de slag getrokken” zou

hebben en dat hij diende te zeggen dat “hij iemand bezocht in het kader van zijn boksscholing” druist in

tegen zijn verklaringen in het administratieve dossier. Verzoeker gaat daarenboven voorbij aan de

herhaaldelijke, systematische en persoonlijke veiligheidscontroles in de internationale luchthavens en

aan de buitengrenzen van de Schengenzone als maatregel in de strijd tegen het internationale

terrorisme en illegale migratie. Verzoekers illegale reis kan niet overtuigen. Dit klemt te meer nu

verzoeker geenszins aannemelijk maakt genoodzaakt te zijn om illegaal te reizen. Hij was immers in het

bezit van een identiteitskaart en een internationaal paspoort en had geen problemen met de Nepalese

overheid. Verzoekers beweringen tasten zijn geloofwaardigheid fundamenteel aan.

3.2. Verzoeker stelt een vrees voor vervolging te koesteren ten aanzien van de Maoïsten en de Young

Communist League omwille van zijn baan als politieagent en zijn sympathieën voor de RPP-N.

3.3. Verzoeker was politieman en ondersteunt dit met verschillende documenten. Verzoeker kan zijn

lidmaatschap van de RPP-N en zijn activiteiten voor deze politieke partij niet objectiveren. 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. Dit is niet het geval. De bestreden beslissing stelt “Verder zijn

er nog andere elementen die de geloofwaardigheid van uw vluchtmotieven ondermijnen. Zo beweerde u

van na uw aankomst in Kathmandu allerlei activiteiten te hebben gehad voor RPP-N: zo zou u

regelmatig contact hebben gehad met allerlei politieke leiders van deze partij (CGVS-gehoorverslag

p. 7), zou u partijmateriaal hebben getransporteerd, hebben ingestaan voor de veiligheid

tijdens demonstraties en bijvoorbeeld ook hebben geholpen bij de voorbereiding van de

verjaardagsviering van koning Gyanendra (CGVS-gehoorverslag p. 7-8). Nochtans bleek uw kennis over

deze partij niet in overeenstemming met deze beweerde activiteiten. Zo beweerde u dat Khamal Thapa

van 2062, het stichtingsjaar van de RPP-N, tot op het moment van het gehoor op het Commissariaat-

generaal zonder onderbreking voorzitter is geweest van de RPP-N. In werkelijkheid is Khamal Thapa

afgetreden als voorzitter in oktober 2006. Pas op 2 maart 2008 nam Khamal Thapa, na het aftreden van

Rabindranath Sharma, deze functie opnieuw op. Geconfronteerd met de naam Rajaram Shrestha,

beweerde u dat hij een leider van een politieke partij was, maar van welke partij wist u niet (CGVS-

gehoorverslag p. 10). Nochtans werd Rajaram Shrestra tijdens de lokale verkiezingen van 2006 als
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RPP-N kandidaat verkozen tot burgemeester van Kathmandu, de stad waar u jarenlang zou hebben

verbleven voor uw vlucht uit Nepal. U wist zelfs niet of er in de laatste 10 jaar het burgemeesterschap

van Kathamndu ooit in handen is geweest van een lid van RPP-N. U beweerde correct dat er tijdens

de parlementsverkiezingen van 2008 4 kandidaten van RPP-N werden verkozen, maar u kon niet één

naam geven (CGVS-gehoorverslag p. 10). Of en wanneer er andere partijen zijn opgegaan in het RPP-N

wist u evenmin. Verder beweerde u verkeerdelijk dat de president van Nepal werd verkozen op

hetzelfde moment als de verkiezing van de parlementsleden in 2008. In werkelijkheid werd de president

verkozen door het parlement op 19 juli 2008. Indien u werkelijk zo nauw betrokken was bij RPP-N

activiteiten kan redelijkerwijze verwacht worden dat u op deze vragen een bevredigend antwoord kan

geven.”

3.3.1. Verzoeker betwist zijn beperkte kennis niet: “De verzoeker was geen leidinggevend figuur in deze

partij en was niet betrokken in het dagelijks bestuur van de partij, het uiteenzetten van de politieke

agenda of het voeren van campagne in de verkiezingsstrijd. Misschien kent de verzoeker de

burgemeester van Katmandu niet, de verzoeker kende wel Devendra Mohat, Jagat Gouchan, Rudra

Bahadur Gangi, Dam Bahadur Malla.” Verweerder wijst terzake terecht naar zijn

appreciatiebevoegdheid. Uit het gehoorverslag blijkt immers dat verzoeker verscheidene eenvoudige

vragen niet kon beantwoorden. Dat hij geen leidinggevend figuur was kan zijn vastgestelde gebrek aan

kennis niet weerleggen. Het is redelijk van een kandidaat-vluchteling te verwachten dat hij elementaire

kennis heeft van de partijsituatie waarmee hij sinds 2006 zelf geconfronteerd was te meer nu hij deels is

gevlucht omwille van zijn politieke overtuiging. Zo diende verzoeker de partijvoorzitter te kennen die hij

steunde en de burgemeester die tot zijn partij behoorde in de stad waar hij tot aan zijn vertrek uit Nepal

woonde. De bestreden beslissing blijft op dit punt gehandhaafd.

3.4. Voorts wijzigt verzoeker zijn verklaringen nu hij in zijn verzoekschrift stelt “Er wordt evenwel uit het

oog verloren dat de verzoeker niet rechtstreeks lastig gevallen wordt omwille van zijn sympathieën voor

de koning, maar omdat de verzoeker weigerde om gevechtstraining te geven aan de Maoïsten” terwijl de

“Commissaris-generaal stelt dat royalisten niet langer lastig vervolgd worden door de Maoïsten”.

Verzoekers beweringen zijn strijdig met zijn herhaalde verklaringen tijdens het CGVS-verhoor sympathie

te hebben voor de royalistische partij en dat hij aanvankelijk om die reden op 24 juni 2009 werd

aangevallen “Hij zei me dat ik pro-koning was” (zie gehoorverslag CGVS, p.8).

3.5. Volgens verzoeker gingen verscheidene documenten die door familieleden werden opgestuurd,

verloren door een fout van Fedex. Verzoeker legt kopieën neer van een klacht en van een brief van

Fedex. De Raad kan bezwaarlijk rekening houden met stukken die niet voorliggen. Hoe dan ook, uit de

objectieve informatie toegevoegd aan het administratieve dossier blijkt dat huidige of gewezen

politieagenten, zelfs met een hoge rang, sinds de verkiezingen van 2008 niet langer een risicoprofiel

vormen. Verzoeker had de laagste graad in het politiekorps, namelijk soldaat (zie gehoorverslag CGVS,

p.5), zodat niet kan overtuigen dat hij thans nog een doelwit was. Hoe dan ook indien dit het geval was,

kan verwacht worden dat verzoeker bescherming zoekt bij zijn eigen politiediensten en oversten. Uit

diezelfde objectieve informatie blijkt tevens dat personen die aan RPP-N-activiteiten deelnemen, dan wel

sympathie hebben voor de partij, evenmin een verhoogd risicoprofiel vormen. Bovendien stelt UNHCR

dat “royalistische sympathieën op zich zeker geen voldoende basis is om doelwit te zijn van Maoïsten”

en dat leden van koningsgezinde partijen momenteel geen slachtoffer zijn van intimidaties om puur

politieke redenen, maar eerder zullen redenen van financiële aard of kleinere misnoegdheden aan de

basis liggen van de ondervonden problemen (zie antwoorddocument Cedoca nep2008-038w). Aldus

maakt verzoeker niet aannemelijk dat voor zover zijn asielrelaas waarachtig was -quod non-, hij in Nepal

een risico loopt om slachtoffer te worden van een actie van de Maoïsten of de Young Communist

League omwille van zijn professionele activiteiten of zijn politieke voorkeur.

3.6. 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.

4. Nopens de subsidiaire bescherming
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4.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut “Uit de

beschikbare informatie blijkt dat er in Nepal nog steeds spanningen zijn tussen de bevolking, de

Maoïsten en de royalisten. Dit spanningsveld kan ertoe leiden dat de situatie voor de burgerbevolking

weer ontaard”.

4.2. Verzoeker beroept zich op artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet en dient bijgevolg

elementen aan te voeren waaruit kan blijken dat er in zijn land sprake is van willekeurig geweld in

volkenrechtelijke zin. Verzoeker dient niet aan te tonen dat het geweld direct tegen zijn persoon wordt

gericht. Het blijft niettemin noodzakelijk het causale verband aan te tonen tussen de zwaarwegende

gronden die bestaan om aan te nemen dat verzoeker een reëel risico op ernstige schade zal lopen bij

terugkeer naar het land van oorsprong, wat op zich ook een inschatting inhoudt van verzoeker, binnen

de situatie van zijn land. Verzoeker beperkt zich tot hypothetische stellingen die allerminst afdoende zijn

om aan te tonen dat er op heden in Nepal sprake is van een binnenlands gewapend conflict in de zin

van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. Indien de veiligheidssituatie in Nepal tijdens de

burgeroorlog wisselend was en regionaal verschilde blijkt verder uit de objectieve informatie toegevoegd

aan het administratieve dossier dat er sinds 2006 in Nepal niet langer sprake is van een binnenlands

gewapend conflict (zie “Subject related briefing Nepal: De veiligheidssituatie in Nepal”, 18.08.2009).

Verzoekers bewering “Dit spanningsveld kan ertoe leiden dat de situatie voor de burgerbevolking weer

ontaard” is onvoldoende om een actuele vrees aan te tonen.

4.3. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen 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 achtentwintig april tweeduizend en tien

door :

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


