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nr. 50 041 van 25 oktober 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 4 juni 2010 heeft

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

5 mei 2010.

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 20 augustus 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 september 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. MAJD TEYMOURI en van

attaché R. LARNO, 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 26 april 2009 het Rijk binnen en diende op 27 april

2009 een asielaanvraag in. Op 15 mei 2010 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 behoort u tot de kaste van de Brahmanen en bent u afkomstig uit

Galkot, Malma VDC (Village Development Committee), in Baglung District. U bent in het bezit van de

Nepalese nationaliteit. U baatte een voedingswinkel en restaurant uit in uw dorp. In de derde maand van
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2056 (Nepalese kalender, stemt overeen met juni-juli 1999) werd u kortstondig door de politie opgepakt

nadat zij twee maoïsten in uw winkel hadden opgemerkt. U werd ervan verdacht zelf ook een maoïst te

zijn. Na tussenkomst van uw dorpshoofd werd u toen na enkele uren reeds vrijgelaten. Vanaf het jaar

2057 werd u door de maoïsten in Nepal op geregelde tijdstippen verplicht financiële giften (donaties)

aan hen te geven. Verder kwamen ze geregeld eten in uw restaurant of vroegen ze af en toe om

onderdak. U kende een eerste keer ernstige problemen met de maoïsten in de twaalfde maand van

2060 (maart-april 2004). U werd die maand samen met vele andere dorpelingen door de maoïsten

ontvoerd. Zij wilden u toen meenemen naar de districthoofdplaats, Beni Bazaar, waar zij van plan waren

een grootschalige aanval uit te voeren op het districtsadministratiegebouw. U vermoedt dat u hierbij

door hen ingezet zou worden. U slaagde er evenwel in onderweg naar Beni Bazaar te ontsnappen. In de

eerste maand van 2061 (april-mei 2004) kreeg u hiervoor thuis bezoek van de maoïsten. Ze na men het

u kwalijk dat u hen niet gesteund had bij deze aanval en jullie kwamen tot het akkoord dat u hen ter

compensatie 4000 Nepalese roepies zou betalen. Hierna kwamen ze elke zes maanden geld van u

vragen. Aanvankelijk koos u geen partij in het conflict in Nepal. Na verloop van tijd veranderde dit en

koos u er toch voor om als Brahmaan en Hindoe aanhanger te worden van de monarchie in Nepal.

Vanaf het jaar 2062 (2005-2006) werd u in uw dorp actief sympathisant van de pro-monarchistische

partij Rastriya Prajatantra Party-Nepal (RPP-Nepal). U nam sindsdien met regelmaat deel aan pro-

monarchistische meetings die u samen met andere personen in uw dorp organiseerde. Jullie hielden

zich ondermeer bezig met het ijveren voor het behoud van de monarchie in Nepal. U onderhield ook

contacten met de RPP-N voorzitter voor uw district. Uw restaurant was verder een ontmoetingsplaats

voor aanhangers van RPP-Nepal. Dit werd door de maoïsten opgemerkt en zij beschuldigden u ervan

een informant zijn. De financiële donaties die u aan de maoïsten moest betalen begonnen steeds

zwaarder te wegen. Het werd steeds moeilijker deze te betalen. Ongeveer één jaar geleden begon u

hen duidelijk te maken dat u niet langer in staat was hen te betalen. De maoïsten dreigden er

vervolgens mee u met hen te zullen meenemen of te zullen doden indien u niet betaalde. Vanaf het jaar

2065 (2008-2009) stopte u met het geven van donaties. Toen bleek dat u niet betaalde, begonnen de

maoïsten u te bedreigen en fysiek geweld tegen u te gebruiken. U werd ondermeer met de dood

bedreigd. Dit scenario herhaalde zich sindsdien meermaals. Op 08/11/2065 (19 februari 2009) kreeg u

thuis bezoek van drie onbekende maoïstische strijders (Maobadi). U kreeg van hen het bevel uw woning

tegen 10/11/2065 (21 februari 2009) te verlaten. U kreeg te horen dat u als monarchist op een lijst stond

van mensen tegen wie door de maoïsten actie ondernomen zou worden. Het bevel was afkomstig van

de partij van de maoïsten in Nepal. Ze beschouwden u als informant van de autoriteiten. U wist niet

waarheen te gaan en volgde dit bevel niet op. U hoopte dat u door hen nogmaals geld te geven daar

zou kunnen blijven wonen en zij u met rust zouden laten. In de nacht van 10/11/2065 (21 februari 2009)

kreeg u andermaal thuis bezoek van diezelfde maoïsten. U kreeg toen uitstel van nog eens twee dagen

om uw woning te verlaten. Andermaal volgde u dit bevel niet op. Op 13/11/2065 (24 februari 2009)

kreeg u wederom bezoek van de maoïsten. Ze verplichtten u en uw familie jullie woning direct te

verlaten. U kreeg te horen dat u ook niet langer welkom was in de regio. Vervolgens werd jullie woning

in brand gestoken. Die nacht brachten u, uw echtgenote, uw kinderen en uw moeder de nacht door bij

dorpelingen. Op 14/11/2065 (25 februari 2009) vertrok u met uw familieleden naar uw schoonfamilie in

Righa (Baglung district). U liet hen daar achter. De volgende dag, op 15/11/2065 (26 februari 2009),

vatte u van daaruit uw reis naar India aan. U was te bang om de politie over dit gebeuren in te lichten.

Nadat u op 15/11/2065 (26 februari 2009) vertrokken was, lichtte uw echtgenote nog diezelfde dag de

politie in Haridchaur en het VDC-kantoor in Malma in over deze gebeurtenissen op 13/11/2065 (24

februari 2009). Op 16/11/2065 (27 februari 2009) kwam u aan in Delhi, India. U verbleef daar 25 dagen,

tijdens dewelke u uw reis naar België voorbereidde. Op 25 april 2009 nam u het vliegtuig vanuit Delhi

naar België. U maakte hierbij gebruik van een vals Indiaas paspoort. Op 26 april 2009 kwam u in België

aan en de volgende dag diende u hier een asielaanvraag in. Uw echtgenote, moeder en kinderen

verblijven nog steeds bij uw schoonouders in Righa. Twee keer kregen ze daar bezoek van Maobadi die

op zoek waren naar u. Ter staving van uw identiteit en asielaanvraag legde u de volgende documenten

neer: een handgeschreven brief in het Nederlands d.d. 20 oktober 2009 over uw psycho-medische

toestand waarin wordt vermeld dat u depressief bent; een toelating d.d. oktober 2009 van het Rode

Kruis Opvangcentrum waar u verbleef om op consultatie te gaan bij een arts voor een opvolging van uw

psychische problemen; een attest van familiesamenstelling; een brief van de voorzitter van Malma VDC,

d.d. 23/03/2066 (7 juli 2009), een brief van het hoofd van de politie van Galkot, d.d. 16/03/2066 (30 juni

2009) en een brief van het Nepalese Rode Kruis, d.d. 15/03/2066 (29 juni 2009) waarin telkens uw

problemen op 13/11/2065 (24 februari 2009) en de huidige verblijfssituatie van uw familie worden

besproken.
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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 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 van uw asielrelaas ernstig ondermijnen. Zo verklaarde

u met een vals Indiaas paspoort op naam van Hem Singh vanuit India naar België te zijn

gevlogen (gehoorverslag CGVS, p. 5). Buiten de naam kon u geen andere details geven over deze

identiteit. Zo kende u bijvoorbeeld niet de geboortedatum en -plaats vermeld in dit paspoort (CGVS, p.

5). U wist evenmin of dit paspoort een visum bevatte (CGVS, p. 6). U verklaarde buiten uw pasfoto in dit

paspoort niets anders gezien hebben. U was blijkbaar niet in de mogelijkheid dit alles te controleren

(CGVS, p. 6). De smokkelaar die u vergezelde tijdens deze reis zou u wel verteld hebben dat dit

paspoort een visum voor Europa bevatte (CGVS, p. 6). Hij gaf u evenwel geen verdere details over de

aard of duur van dit visum. U weet evenmin door welke ambassade het werd uitgereikt (CGVS, p. 6). U

was er evenmin van op de hoogte of er een hotelreservatie werd gemaakt voor uw vertrek naar België

(CGVS, p. 6). Opmerkelijk is tevens dat u ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken nog

verklaarde niet te weten welke naam in het valse paspoort gebruikt werd (verklaring DVZ, vraag 33).

Geconfronteerd hiermee tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal gaf u te kennen ook op de

Dienst Vreemdelingenzaken de naam van Hem Singh in dit verband te hebben gegeven (CGVS, p.6).

Verder verklaarde u dat de smokkelaar uw vals paspoort tijdens de reis bij zich zou hebben gehouden.

Tijdens paspoortcontroles op de luchthaven van Delhi zou hij dit paspoort wel aan u hebben

overhandigd, waarna u het toonde (CGVS, p. 6). Bij aankomst op de luchthaven van Brussel zou hij dit

paspoort evenwel in uw plaats aan de controlerende autoriteiten hebben voorgelegd (CGVS, p. 6). Gelet

op het grote risico dat u zou hebben genomen om door de autoriteiten in de luchthavens van zowel India

als Europa aan herhaaldelijke (identiteits)controles en ondervragingen onderworpen te worden

met betrekking tot uw persoon, uw reisdocumenten en uw (reis)bedoelingen, kan er nochtans van u

verwacht worden dat u hieromtrent meer details zou kunnen verstrekken. Indien u India werkelijk met

een vals reispaspoort zou hebben verlaten, kan worden verondersteld dat u goed voorbereid diende te

zijn met betrekking tot de gegevens vermeld in dit document. Aan voornoemde bewering dat de

smokkelaar dit paspoort voor u toonde tijdens de identiteitscontroles bij aankomst op de luchthaven in

Brussel (Zaventem), kan geen geloof gehecht worden. Uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt, blijkt immers dat op de betreffende luchthaven het paspoort van elke reiziger strikt

individueel gecontroleerd wordt. Het is dan ook uitgesloten dat iemand anders uw paspoort zou

voorleggen aan de douanebeambte. Bij binnenkomst in de Schengenzone heerst bovendien de

verplichting niet-EU vreemdelingen aan een grondige controle te onderwerpen. U slaagde er tot slot niet

in enig bewijs neer te leggen van uw beweerde reisroute (CGVS, p. 7). U slaagde er voorts evenmin in

uw Nepalese Staatsburgerschapskaart (Nagarikta Pramanpatra - vergelijkbaar met identiteitskaart) neer

te leggen. U verklaarde dat deze achterbleef in uw woning toen deze op 13/11/2065 (24 februari 2009)

in brand werd gestoken (CGVS, p. 3). Deze uitleg kadert echter niet in een geloofwaardig asielrelaas (cf.

infra), waardoor hieraan geen geloof gehecht kan worden. Door dit alles rijst sterk het vermoeden dat u

iets probeert te verhullen. Mogelijks houdt u uw Nepalees paspoort achter waaruit zou kunnen blijken

dat u uit Nepal vertrok met uw eigen paspoort of reeds eerder het land verlaten hebt.

Verder dient te worden opgemerkt dat aan uw bewering een aanhanger te zijn geweest van

de monarchie in Nepal en als dusdanig sinds 2062 (2005-2006) actief sympathisant te zijn geweest van

de pro-monarchistische partij Rastriya Prajatantra Party-Nepal (RPP-Nepal) geen geloof gehecht

kan worden. U slaagde er vooreerst niet in enig bewijs van uw activiteiten voor de RPP-Nepal neer

te leggen. Bovendien bleek ook uw kennis van de monarchie in Nepal en de RPP-Nepal

volkomen onvoldoende. Zo bleek u vooreerst slechts weinig te weten over de ontstaansgeschiedenis

van deze partij. Ofschoon u op de hoogte bleek van het feit dat de RPP-Nepal ontstaan is uit de

Rastriya Prajatantra Party (RPP), bleek u niet op de hoogte zijn van de oorzaak van de afsplitsing van

de RPP-Nepal van deze 'moederpartij' RPP. Nochtans ontleent uw partij hieraan haar bestaansrecht

en gebeurde dit daarenboven in hetzelfde jaar (2062) dat u actief sympathisant werd van deze partij.

Deze afsplitsing kwam er nadat Kamal Thapa zonder toelating van de partijleiding van de moederpartij

tot de niet-democratische regering van Koning Gyanendra was toegetreden en vervolgens tevens

wou deelnemen aan de lokale verkiezingen van februari 2006. Er mag verwacht worden dat u hiervan

op de hoogte bent. U bleek evenmin te weten dat na deze afsplitsing, die plaatsvond in januari 2006,

de 'moederpartij' RPP onder haar vroegere naam bleef verder bestaan. U had hiervan geen enkel besef.
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U verklaarde niet de naam te kennen van de andere vleugel die overbleef nadat de RPP-N zich

afscheurde van de RPP (CGVS, p. 9). Tot op vandaag zijn beide partijen, de RPP en de RPP-Nepal,

nog steeds twee afzonderlijke politieke partijen in Nepal. Voorts verklaarde u dat sinds de oprichting van

de RPP-Nepal Kamal Thapa de enige nationale voorzitter was van deze partij. Hij bekleedde, zo zei

u, sindsdien onafgebroken deze functie (CGVS, p. 9 en 11). Uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt, blijkt evenwel dat deze partij in de periode 2006-2008 geleid werd door Rabindra

Nath Sharma, tevens medeoprichter van deze partij. Samen met Kamal Thapa was hij tot zijn overlijden

in 2008 één van de boegbeelden van de partij. Vervolgens geconfronteerd met de naam van deze

persoon en gevraagd of u reeds van hem gehoord had, antwoordde u verkeerdelijk dat het

hier vermoedelijk een leider van de maoïsten betreft (CGVS, p. 18). U werd tevens geconfronteerd met

de naam van Rajeshwor Devkota. Dit is de vroegere leider van de monarchistische partij

'Rastriya Prajatantra Party (Nationalist)'. Deze partij fuseerde in januari 2007 met uw partij, de RPP-

Nepal. U bleek ook deze persoon niet te kennen (CGVS, p. 18). U bleek evenmin de naam te kennen te

kennen van het koninklijk paleis waar de ex-koning van Nepal, Gyanendra, woonde tot de afschaffing

van de monarchie in 2008 (CGVS, p. 10). Het Narayanhiti paleis was nochtans eeuwenlang de

residentie van de Koning in Nepal en vormde één van de belangrijkste symbolen van de Shah dynastie.

U bleek evenmin te weten in welk paleis Gyanendra sinds zijn omverwerping verblijft (CGVS, p. 10).

Over de ontbinding van de monarchie en de grondwetgevende verkiezingen die hieraan vooraf gingen,

bleek u ook weinig te weten. U verklaarde niet te weten wanneer deze grondwetgevende

verkiezingen plaatsvonden en situeerde deze vervolgens vermoedelijk ergens in het jaar 2065 (CGVS,

p. 10). Deze voor Nepal belangrijke verkiezingen vonden plaats op 10 april 2008 (28/12/2064) en gaven

aanleiding tot de afschaffing van de monarchie op 28 mei 2008. U bleek evenmin op de hoogte te zijn

van het feit dat de RPP-N tijdens deze grondwetgevende verkiezingen de koe als verkiezingslogo had.

U stelde verkeerdelijk dat dit een ploeg was (CGVS, p. 10). U verklaarde ook verkeerdelijk dat uw partij

de enige monarchistische partij in Nepal is (CGVS, p. 10). Ook dit wordt ontkracht in informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt.

Voorts bleek ook uw algemene kennis van de recente politieke geschiedenis in Nepal onvoldoende.

Zo bleek u geen weet te hebben van het feit dat na de afsluiting van het vredesverdrag

(Comprehensive Peace Accord, CPA) eind 2006 de maoïstische strijders (Maobadi) zich terugtrokken in

verschillende nieuw opgerichte legerkampementen verspreid over het ganse land, waar zij sindsdien

verblijven (CGVS, p. 14). Gezien uw problemen hierna met deze maoïsten is dit uiterst opmerkelijk. U

bleek evenmin te weten wie de eerste verkozen president van Nepal werd. Deze persoon, Ram Baran

Yadav, werd ingezworen op 23 juli 2008 en bekleedt tot vandaag deze functie. U gaf verkeerdelijk de

naam van Prachanda (CGVS, p. 18). Gezien uw politiek engagement in het verleden en het feit dat u op

dat ogenblik nog steeds in Nepal verbleef, mag ook hier verwacht worden dat u beter geïnformeerd

bent. Ook de naam van de eerste premier van Nepal na de afschaffing van de monarchie bleek u niet

te kennen. U gaf hier verkeerdelijk de naam van Madhav Kumar Nepal (CGVS, p. 18). Deze werd

evenwel pas eerste minister van Nepal na uw vertrek uit Nepal. Zijn twee voorgangers onder de

republiek waren achtereenvolgens Girija Prasad Koirala en Pushpa Kamal Dahal (alias Prachanda).

Deze vaststellingen ondermijnen in sterke mate de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde

vluchtmotieven. De problemen met de maoïsten die geleid zouden hebben tot uw vertrek uit Nepal

houden immers rechtstreeks verband met de door u aangehaalde politieke overtuiging en activiteiten.

Tot slot komt uw geloofwaardigheid nog meer in het gedrang door een aantal tekortkomingen in

uw verklaringen aangaande uw persoonlijke optreden nadat u door de maoïsten uit uw dorp zou

zijn verdreven. Zo liet u na deze gebeurtenis persoonlijk bij uw partij, uw dorpshoofd, de

politie, mensenrechtenorganisaties of andere instanties te melden (CGVS, p. 16 en 17). Nochtans werd

u manu militari uit uw woning verdreven en werd deze door de maoïsten tevens in brand gestoken. Als

verklaring voor uw nalaten één of meerdere van deze instanties te contacteren, kon u evenwel geen

afdoende uitleg geven. Zo verklaarde u de politie niet zelf ingelicht te hebben omdat u op dat ogenblik te

bang was om dit te doen. U besloot derhalve direct naar de India te vluchten (CGVS, p. 16).

Tegelijkertijd verklaarde u evenwel dat uw echtgenote nog dezelfde dag dat u uw vlucht naar India

aanvatte, met name op 15/11/2062 (26 februari 2009), van deze feiten aangifte zou hebben gedaan bij

de politie in Haridchaur en op het VDC-kantoor in Malma (CGVS, p. 16 en 17). Gezien de ernst van

deze gebeurtenissen, alsook het feit dat uw persoonlijk doen en laten in het verleden aan de grondslag

lagen van deze problemen en de maoïsten met deze actie voornamelijk u viseerden, mag hier toch

verwacht worden dat u alsnog eerst mee persoonlijk aangifte ging doen van deze feiten om pas daarna

uw vlucht naar India aan te vatten. Als verklaring voor uw nalaten om uw politieke partij, de RPP-Nepal,

persoonlijk over dit incident in te lichten, kon u evenmin een afdoende uitleg geven. U stelde hen niet
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gecontacteerd te hebben omdat u toen niet over contactgegevens van partijleden beschikte (CGVS, p.

17). Dit neemt evenwel niet weg dat u hen later - vanuit India of België - nog had kunnen contacteren

om hen persoonlijk over uw problemen in te lichten. Uw activiteiten voor deze partij vormden immers de

directe aanleiding voor deze gebeurtenissen en uw uiteindelijke vlucht uit Nepal. Dit nalaten strookt

evenmin met uw jarenlange politieke engagement voor deze partij. U gaf wel te kennen dat uw

partij desalniettemin van uw problemen op de hoogte raakte. Zo zou ondermeer uw echtgenote hen

later ingelicht hebben (CGVS, p. 17). Opmerkelijk is dan wel dat hierover vervolgens door uw partij en/of

de media niet bericht werd. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt namelijk

dat (geweld)incidenten waarbij leden en sympathisanten van RPP-Nepal door maoïsten geviseerd

worden uitvoerig in de media aan bod komen.

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

u uiteengezette vluchtmotieven en kan tevens ernstig getwijfeld worden aan uw beweerde recente

verblijf in Nepal.

Ten slotte kan worden gesteld dat de algemene situatie in Nepal op dit ogenblik niet langer van die

aard is dat er sprake kan zijn van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de

Vreemdelingenwet van 15 december 1980. 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 als bijlage aan het

administratieve dossier toegevoegd.

De door u neergelegde documenten ter staving van uw asielaanvraag zijn niet van die aard

om bovenstaande appreciatie te doen wijzigen. Het attest van familiesamenstelling staaft louter uw

identiteit, (oorspronkelijke) afkomst uit Nepal en uw gezinssituatie, die op zich door mij niet worden

betwist. Wat de documenten betreft die betrekking hebben op de door u gekende problemen in Nepal,

dient vooreerst te worden opgemerkt dat een document, om bewijskrachtig te zijn, ondersteund dient te

worden door samenhangende en geloofwaardige verklaringen, wat hier niet het geval is. Bovendien

werden deze documenten met als titel 'to whom it may concern' opgesteld nadat u in België asiel

aanvroeg en dus met het oog op uw asielprocedure in België, wat wijst op een gesolliciteerd karakter.

Voorts blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt dat elk Nepalees document

kan worden verkregen door fraude. Het door u neergelegde medische attest opgesteld in België op 20

oktober 2009 mist een authentificatiestempel van de behandelende geneesheer en kan derhalve

evenmin als bewijskrachtig weerhouden worden. De toelating van het Rode Kruis Opvangcentrum toont

enkel aan dat u naar een arts werd doorverwezen, maar bevat voorts geen enkele objectieve diagnose.

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. Verzoeker roept in een enig middel de schending in “van het artikel 1,A(2) van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951; van het artikel

3 van het Europees Verdrag tot de bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele

vrijheden; van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet van de artikelen 2 en 3 van de Wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de

algemene rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de zorgvuldigheids-

en de motiveringsverplichting. Manifeste beoordelingsfout”.
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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 zodat hij een beweerde schending van deze

motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien verzoeker de beoordeling van de aangehaalde

feiten door de commissaris-generaal betwist, voert verzoeker de schending aan van de materiële

motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

2.4. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund op

alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden

land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt

verder dat verzoeker werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven

uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen

en zich liet bijstaan door een advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk. Verzoeker kreeg

bovendien de kans om in zijn vragenlijst ook nog zelf alle belangrijke feiten en toelichtingen te geven.

Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk gegaan kan derhalve niet worden weerhouden.

2.5. Verweerder merkt terecht op dat verzoeker “niet aan[geeft] op welke wijze artikel 3 EVRM zou zijn

geschonden” terwijl “de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel

of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat

rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS, nr. 168.403 van 2 maart

2007; RvS, nr. 166.392 van 8 januari 2007).” Hoe dan ook wijst de Raad erop dat er in onderhavige

procedure geen uitspraak gedaan wordt over een terugleidingsmaatregel, maar uitsluitend over de

toekenning van vluchtelingenstatus (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) en het

toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus (artikel 48/4 van dezelfde wet). Overeenkomstig de

rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens geeft het Europees Verdrag van de

Rechten van de Mens geen recht op asiel. Het valt dus niet binnen de bevoegdheid van de Raad om zich

hierover uit te spreken. In zoverre artikel 3 EVRM overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b van de

vreemdelingenwet wordt verwezen naar wat volgt.

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 verklaarde dat

zijn Citizenship Card “werd verbrand (…) wanneer mijn huis afbrandde” (gehoorverslag CGVS,

21.10.2009, p.3) en hij een paspoort “nooit gehad” heeft, en legt enkel een “familiecertificaat” neer. Dit

document kan een begin van bewijs vormen van verzoekers identiteit, doch verzoekers loutere

beweringen over geen identiteitsdocumenten te beschikken zijn onvoldoende om aan te tonen waarom

hij in de onmogelijkheid is zijn identiteit genoegzaam aan te tonen. Immers mag verwacht worden dat

verzoeker met oog op zowel zijn professionele activiteiten als uitbater van een winkel en restaurant, als

zijn sociale en politieke activiteiten, over allerhande documenten beschikt, waaruit samengenomen

minstens een begin van bewijs van identiteit kan blijken.

3.2. 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. 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. Verzoeker heeft

geen kennis van de identiteitgegevens die vermeld werden op het valse paspoort waarmee hij de

grensinspectie passeerde, en verklaarde dat “in geval van verhoor, had ik niet alle valse

identiteitsgegevens kunnen geven” (gehoorverslag CGVS, 21.10.2009, p.5-6 en verslag DVZ, p.4). 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
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reisdocumenten als maatregel in de strijd tegen het internationale terrorisme, wat ook in India bijzonder

gevoelig ligt. Daarbij wordt in het kader van een algemene politiek van versterkte controles aan de

buitengrenzen van de Schengenzone een doorgedreven controle op illegale migratie gevoerd. Het is

dan ook ongeloofwaardig dat hij bij het binnenkomen van de Schengenzone dit paspoort niet persoonlijk

diende voor te leggen en de smokkelaar dit voor hem zou hebben gedaan (gehoorverslag CGVS,

21.10.2009, p.5-6). Overigens is niet aannemelijk dat verzoekers gebruik van een vals Indiaas paspoort

niet op eenvoudige wijze kon worden vastgesteld bij de grensinspectie van New Dehli nu verzoeker

geen Indiase taal spreekt. Verzoekers verklaringen illegaal gereisd te hebben en geen paspoort te

kunnen voorleggen komt leugenachtig voor. Verzoeker faalt in zijn medewerkingplicht.

3.3. Verzoeker stelt zijn land van herkomst te zijn ontvlucht omdat hij er belaagd en afgeperst werd door

de maoïsten, die hem viseerden omwille van zijn steun aan sociale lokale projecten en de monarchie en

engagement voor een pro-monarchistische politieke partij. De asielaanvraag werd afgewezen omdat

verzoekers verklaringen behept zijn met allerlei vaagheden en onaannemelijkheden, wat de

geloofwaardigheid van het asielrelaas onderuithaalt.

3.3.1. Waar verzoeker aanvoert “Dat geenszins door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen (niet) gemotiveerd wordt waarom precies de verklaringen in de door verzoeker

neergelegde stukken onsamenhangend en ongeloofwaardig zouden zijn” wijst verweerder er terecht op

“dat er in de bestreden beslissing, in tegenstelling tot wat er in het verzoekschrift wordt gesteld, niet

wordt opgeworpen dat de verklaringen in de door hem neergelegde stukken “onsamenhangend en

ongeloofwaardig” zijn, maar dus wel dat een document om bewijskrachtig te zijn dient ondersteund te

worden door samenhangende en geloofwaardige verklaringen.” Verzoeker gaat voorbij aan de essentie

van de bestreden beslissing, met name dat zijn verklaringen niet kunnen overtuigen zodat zijn

asielmotieven ongeloofwaardig voorkomen, en dat de neergelegde documenten hieraan geen afbreuk

doen.

3.3.2. Verzoeker bleek quasi geheel onbekend te zijn met de Nepalese monarchie, de monarchistische

partij waarvoor hij zich engageerde, alsook met de Nepalese politiek in het algemeen. Verzoeker mist

fundamentele basiskennis waarover iemand met zijn beweerde profiel moet beschikken. Hij is onder

meer onbekend met de belangrijkste leidinggevende figuren van zijn partij, en herkent zelfs de namen

niet die hem worden voorgelegd. Verzoeker kende evenmin de eerste verkozen president en de eerste

premier van Nepal sinds de val van de monarchie. De onwetendheden zijn zelfs dermate flagrant en

verregaand nu verzoeker niet op de hoogte is van belangrijke evoluties binnen zijn partij, die zich

voltrokken op het ogenblik dat hij de partij besloot te vervoegen en dat hieruit geen politieke interesse,

laat staan enig politiek engagement kan worden afgeleid. Zijn voorgehouden profiel van politiek activist

komt klaarblijkelijk verzonnen voor en er kan terecht getwijfeld worden aan zijn beweerd recent vertrek

uit Nepal wat de waarachtigheid van zijn voorgehouden reisweg verder ondergraaft.

3.4. De niet betwiste en door de commissaris-generaal correct weergegeven vaagheden en

onwetendheden raken de kern van het relaas en zijn pertinent. Voor het bestaan ervan wordt geen

redelijk aanvaardbare verklaring gegeven. Verzoeker onderneemt in het verzoekschrift geen poging om

de motieven van de commissaris-generaal in dit verband te betwisten of te weerleggen, deze blijven dan

ook onverminderd overeind. Van een kandidaat-vluchteling mag worden verwacht dat hij voor de diverse

asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de

aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst op een zorgvuldige, nauwkeurige en

geloofwaardige wijze weergeeft, zodat op grond hiervan kan nagegaan worden of er aanwijzingen zijn

om te besluiten tot het bestaan van een risico voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.

De Raad dient vast te stellen na een grondig heronderzoek van de stukken uit het administratieve

dossier dat de commissaris-generaal terecht tot de ongeloofwaardigheid van het relaas heeft besloten.

3.5. Verzoeker betoogt verder dat hij “bewijsstukken” neerlegde en meent “Dat geenszins op een

afdoende manier door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen wordt

gemotiveerd waarom de door verzoeker neergelegde bewijsstukken niet kunnen weerhouden worden als

bewijs van verzoekers vrees voor vervolging bij een terugkeer naar zijn land” en verder “Dat, indien de

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van oordeel is dat de door verzoekers

neergelegde stukken vals zijn, deze dan zich geenszins kan beperken tot de algemene stelling dat de
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documenten niet ondersteund worden door samenhangende en geloofwaardige verklaringen. dat deze

een gesolliciteerd karakter vertonen en dat elk Nepalees document kan worden verkregen door fraude.”

3.6. Verzoeker legde verschillende brieven neer, uitgaande van de voorzitter van de lokale politie van

Galkot, van de voorzitter van het “Village Development Committee” van Malma, Baglung en van de

Nepla Redcross Society. Het is vaste rechtspraak van de Raad dat documenten beoordeeld dienen te

worden in het licht en ter ondersteuning van geloofwaardige en coherente verklaringen. De

bewijswaarde van dergelijke brieven dient sterk gerelativeerd te worden nu ze klaarblijkelijk een

gesolliciteerd karakter vertonen. Overigens in zoverre deze stukken uit Nepal komen, blijkt uit het

administratief dossier dat ze uitgereikt werden na verzoekers vlucht. Aldus dient te worden vastgesteld

dat verzoeker naar allerhande brieven kan solliciteren maar geen identiteitsdocumenten en

professionele documenten neerlegt waarover hij of zijn familie zelf beschikken en waaruit zijn reisweg

kan blijken alsook zijn aanwezigheid in Nepal tot de datum van zijn asielaanvraag in België. Dergelijke

handelwijze ondergraaft verder verzoekers geloofwaardigheid te meer nu hij de informatie toegevoegd

aan het administratieve dossier niet weerlegt waaruit het gemak blijkt waarmee allerhande documenten

door fraude kunnen worden verkregen in Nepal. De neergelegde brieven komen dan ook voor als

complaisancestukken opgesteld voor onderhavige procedure.

3.7. De medische documenten over zijn behandelingen in België kunnen verzoekers asielrelaas evenmin

adstrueren. Een medisch attest is immers geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin de

verzoekende partij de aandoeningen opliep. De arts doet vaststelling betreffende de fysieke of mentale

gezondheidstoestand van een patiënt; rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens

hebben over de oorzaak van de opgelopen aandoeningen; hij kan dit onder meer afleiden uit de ernst en

de plaats van de verwondingen; desalniettemin moet worden opgemerkt dat een arts nooit met volledige

zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden kan schetsen waarbij de aandoeningen werden

opgelopen (RvS 10 juni 2004, nr. 132.261; RvV 11 juni 2008, nr. 12.474; RvV 10 oktober 2007, nr.

2468). Opnieuw dient te worden vastgesteld dat verzoekers asielmotieven niet aannemelijk zijn zodat de

documenten niet worden ondersteund door geloofwaardige, overtuigende verklaringen.

3.8. Ten overvloede kan worden gesteld dat daargelaten de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas,

verzoeker geenszins aannemelijk maakt dat er voor hem geen intern vluchtalternatief voorhanden zou

zijn in Nepal, noch dat hij voor zijn beweerde problemen geen nationale bescherming zou kunnen

inroepen. De commissaris-generaal verwijt verzoeker terecht geen aannemelijke verklaringen te hebben

waarom hij hiertoe geen enkel initiatief heeft ondernomen in Nepal alvorens zijn vlucht.

3.9. Waar het verzoekschrift verder verwijst naar de algemene situatie in Nepal en algemene informatie

dienaangaande benadrukt de Raad dat het niet kan volstaan te verwijzen naar de algemene situatie in

het land van herkomst en algemene rapporten dienaangaande om aan te tonen dat verzoeker in zijn

land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te

worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS 15 december

2004, nr. 138.480).

3.10. 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

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

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.2. Waar verzoeker zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming uitsluitend beroept op dezelfde

elementen als voor de vluchtelingenstatus kan worden gesteld dat hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij

voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Noch uit verzoekers verklaringen noch

uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a en b

van de vreemdelingenwet.

4.2.1. Verzoeker verwijst naar het “aanhoudend geweld van de Maoïsten” maar licht dit niet nader toe in

het licht van de situatie zoals kan blijken uit de objectieve informatie toegevoegd aan het administratieve
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dossier. Verzoeker toont niet aan dat de kern van de informatie zoals weergegeven in de documenten

die door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen aan het administratieve

dossier zijn toegevoegd niet accuraat is. Immers blijkt uit het CEDOCA-document (SUBJECT RELATED

BRIEFING "NEPAL", De veiligheidssituatie in Nepal, 29 maart 2010) dat indien de situatie in Nepal

onstabiel blijft, de staatsinstellingen zwak blijven (p.4) en de complexiteit van politieke en etnische

spanningen is toegenomen (p.8), de onrust vaak te wijten is aan problemen van gemeen recht zonder

politiek verband (p.11) en de geografische spreiding van geweldsituaties erg verschillend is (p.18).

Verder blijkt uit de SUBJECT RELATED BRIEFING, "NEPAL" "Royalistische partijen: quid actuele

vrees" (nep2009-029w van 4 februari 2010) “In een eerder antwoord aan Cedoca (dd 18 juli 2008) lichtte

het UNHCR toe dat royalistische sympathieën op zich zeker geen voldoende basis is om doelwit te zijn

van de maoïsten. Zij voegde daar wel aan toe dat de veiligheidssituatie in Nepal aan veranderingen

onderhevig is. Volgens het UNHCR waren leden van koningsgezinde partijen toen geen slachtoffer van

intimidaties om puur politieke redenen, maar lagen eerder redenen van financiële aard of kleinere

misnoegdheden ten grondslag aan de ondervonden problemen. (…) Verder benadrukten het UNHCR en

het OHCHR niet op de hoogte te zijn van incidenten, specifiek gericht tegen personen met royalistische

sympathieën of affiliaties. Zij wezen er tevens op dat verscheidene royalistische partijen politiek actief

blijven in Nepal en over parlementsleden beschikken”. Voor zover in Nepal al sprake was van een

conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet, spreekt verzoeker de door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen aan het administratieve dossier

toegevoegde informatie niet afdoende tegen.

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. Verzoeker vraagt tenslotte de vernietiging van de bestreden beslissing maar duidt niet aan welke

elementen ontbreken of welke feiten niet onderzocht werden. In acht genomen wat voorafgaat en gelet

op het administratief dossier ziet de Raad dan ook geen enkele reden om de beslissing te vernietigen en

de zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

6. Het aangehaalde middel is 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 vijfentwintig oktober tweeduizend en tien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


