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nr. 50 043 van 25 oktober 2010
in de zaken RvV X / IV, RvV X / IV en RvV X / IV

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: X

En

X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X en X, die verklaren van Nepalese nationaliteit te zijn, op 3 juni 2010
hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 30 april 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 beschikkingen 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 advocaat S. BUYSSE, die loco advocaat S. VAN ROSSEM en loco
advocaat Z. CHIHAOUI verschijnt voor de verzoekende partijen, 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. Verzoekers kwamen volgens hun verklaringen op 7 april 2009 het Rijk binnen en dienden op 8 april
2009 een asielaanvraag in. Op 30 april 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 van X (hierna: verzoeker) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas



RvV X, RvV X en RvV X - Pagina 2 van 15

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Wami VDC (Village Development Committee), ward

3, Gulmi District, en bezit u het Nepalees staatsburgerschap. In 2050 (Nepalese kalender, stemt

overeen met 1993-1994 volgens de Gregoriaanse kalender) verhuisde u naar Tamghas, ward 1, Gulmi

District. U opende er een guesthouse. In 2054 (1997-1998) huwde u met Sapkota (Kharel) Maya (O.V.

6.415.975). In datzelfde jaar startte u ook een transportzaak, waarbij u één bus en twee vrachtwagens

verhuurde. Nog in 2054 (1997-1998) werd u lid van de koningsgezinde Rastriya Prajatantra Party (RPP)

onder leiding van Pashupati Samsher JB Rana. Twee jaar later, op 20/6/2056 (7 oktober 1999), werd u

door de voorzitter van de RPP van Gulmi District, Bharat Bahadur Chand, aangesteld als secretaris van

de partij op districtsniveau. Als secretaris diende u bij te houden wie de nieuwe leden waren, welke

programma’s er georganiseerd gingen worden e.d.m. Vanaf 2056 (1999-2000) begon u problemen te

krijgen met de Maobadi. Deze begonnen naar uw guesthouse te komen en onderdak en voedsel te

vragen. Daarbij betaalden ze niet altijd hun rekeningen. Ook eisten de Maobadi meermaals grote

financiële donaties. Telkens u weigerde te betalen, werd u met de dood bedreigd. Tien tot twaalf keer

betaalde u toch. Eén keer werd u ook fysiek aangevallen door enkele Maobadi. Op 25/01/2058 (8 mei

2001) was u in Paralmi VDC (Gulmi District) op een huwelijksfeest van een vriend. ’s Nachts kwamen

tien tot twaalf u onbekende Maobadi naar de woning van uw vriend. Ze maanden u aan met hen mee te

komen. Deze personen hielden u in totaal drie dagen vast. Ze verweten u de donatie van een paar

honderdduizend roepies, die ze enkele maanden eerder van u hadden geëist, niet te willen betalen. Ook

zeiden ze u dat u niet langer de RPP mocht aanhangen. U bleef weigeren om de donatie te betalen

omdat u zoveel geld niet had, waarop de Maobadi u sloegen. U werd zo ernstig geslagen dat u zich niet

meer herinnert hoe u werd vrijgelaten. Enkele dorpelingen vonden u in het bos en brachten u naar het

Tansen Hospital, waar u tweeëntwintig dagen voor verzorging opgenomen werd. Ten gevolge van de

slagen waren drie ribben en uw rechterenkel gebroken. Na uw ziekenhuisopname keerde u terug naar

huis in Tamghas. Nadien werd u nog enkele dagen in het B&B Hospital in Kathmandu opgenomen voor

een medische follow-up. Na uw ontvoering bracht u uw partij op de hoogte van wat was gebeurd. U

stapte evenwel niet naar de politie omdat de Maobadi u gewaarschuwd hadden dat dit ernstige

gevolgen voor u zou hebben. In de jaren daarop werd u herhaaldelijk onder druk gezet door de Maobadi

om donaties te betalen en de RPP te verlaten. Wanneer u niet betaalde, werd u met de dood bedreigd.

In 2059 (2002-2003) kocht u een eigendom in Butwal (Rupandehi District). Sindsdien ging u ook vaak

naar Butwal. Uw kinderen zaten ook in Butwal op internaat. Uw echtgenote bleef vooral in het

guesthouse in Tamghas. In de negende maand van 2061 (december 2004-januari 2005) startte u een

nieuwe zaak in bouwmaterialen op in Butwal en woonde u afwisselend in Tamghas en Butwal. Toen u

heen en weer reisde tussen Tamghas en Butwal diende u meermaals geld te betalen aan Maobadi op

straat. Op 10/06/2065 (26 september 2008) kwam één Maobadi u opnieuw een brief brengen waarin

een donatie van vijfhonderdduizend roepies werd geëist, een bedrag dat u niet kon betalen. U kreeg een

ultimatum van een maand om het geëiste bedrag te verzamelen. De Maobadi eisten steeds grote

bedragen van u omdat ze wisten dat u als uitbater van een guesthouse en eigenaar van een

transportzaak goed geld verdiende en dat u koningsgezind was. Een maand later kwam een groep van

tien tot twaalf personen naar uw guesthouse om het geld op te halen. Uw echtgenote was daarbij niet

aanwezig. U deelde hen mee dat u het geld niet had. Daarop zeiden de Maobadi u dat ze later

nogmaals zouden terugkomen om het geld te innen. Nog een maand later, op 15/08/2065 (30 november

2008), vertrok u zonder uw echtgenote naar het huwelijk van de zoon van uw vriend Dilli Raj Bhusal in

Balkot VDC (Arghakhachi District). Terwijl u daar was, kwam uw vriend Chet u ervan op de hoogte

brengen dat Maobadi u thuis waren komen zoeken en opnieuw naar de donatie hadden gevraagd. Deze

personen hadden ermee gedreigd dat ze u zouden doden indien u niet zou betalen. Hierop besloot u dat

u niet meer naar huis terug kon en dat het beter was Nepal te ontvluchten. Om die reden reisde u door

naar Butwal (Rupandehi District), waar u twee dagen op hotel verbleef alvorens per bus naar Delhi

(India) te trekken. U bleef enkele maanden in Delhi. In die periode sprak u twee of drie keer met uw

echtgenote aan de telefoon. Zij woonde nog altijd in het guesthouse, dat sinds uw vertrek evenwel onder

de controle van de Maobadi was komen te staan. Na twee maanden ging ze bij uw vriend Chet in

Tamghas wonen. Toen u nog in India was contacteerde uw moeder een mensenrechtenorganisatie, de

Human Rights Alliance, die uw moeder een aanbevelingsbrief bezorgde en samen met haar naar uw

guesthouse ging om er documenten van u te gaan zoeken. In de elfde maand van 2065 (februari-maart

2009) bracht Chet uw echtgenote naar u toe in Delhi. Vanuit Delhi vlogen jullie vervolgens op 6 april

2009 in het bezit van een vals paspoort samen naar België, waar jullie aankwamen op 7 april 2009 en

de volgende dag asiel aanvroegen. Jullie lieten jullie kinderen achter bij uw schoonfamilie in Aapchaur

VDC (Gulmi District). Na uw vertrek uit Nepal vernam u van uw moeder dat Maobadi tweemaal bij haar

waren langs gegaan om te vragen waar u was. Ze eisten van haar de donatie die u eigenlijk moest
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betalen. U wenst niet naar Nepal terug te keren uit angst er gedood te zullen worden door de Maobadi

ten gevolge van al uw problemen in het verleden.

Ter staving van uw identiteit en/of asielaanvraag legde u de volgende documenten neer: een op

10 augustus 2008 in Rupandehi District gelegaliseerde kopie van uw citizenship card; uw

Nepalees rijbewijs, uitgereikt op 18/08/2058 (3 december 2001); een gelegaliseerde vertaling naar het

Engels, uitgereikt op 26 februari 2007 te Butwal, van uw huwelijksregistratiecertificaat;

een verwantschapscertificaat ter staving van uw gezinssamenstelling, uitgereikt door het

gemeentebestuur van Butwal op 13 maart 2005; de licentie van uw guesthouse, uitgereikt op

17/11/2051 (1 maart 1995) te Gulmi District; enkele vertalingen naar het Engels van de

registratiebewijzen van de bus en twee vrachtwagens die u verhuurde; een vertaling naar het Engels

van twee documenten met betrekking tot de registratie van uw handelszaak in bouwmaterialen, d.d.

23/09/2060 (7 januari 2004); uw identiteitsbewijs als secretaris van de RPP-afdeling van Gulmi District;

vijf bewijzen van donaties die u aan de Maobadi betaalde in de periode 2057 – 2060 (2000-2003); een

brief van het districtscomité van de Maobadi van Gulmi District d.d. 16/10/2057 (20 januari 2001) waarin

u werd meegedeeld dat u binnen de tien dagen een donatie van zevenhonderdduizend roepies diende

te betalen, zoniet zouden fysieke acties tegen u ondernomen worden; een artikel d.d. 10 december

2008 uit een lokale krant (Resunga Samachaar Patra Daily) waarin beschreven wordt dat u ten gevolge

van uw problemen met de Maobadi genoodzaakt was Nepal te ontvluchten; een aanbevelingsbrief van

de Human Rights Alliance, afdeling van Gulmi District, d.d. 15/09/2065 (30 december 2008), waarin uw

problemen met de Maobadi en de YCL worden bevestigd; een aanbevelingsbrief van de voorzitter van

de RPP van Gulmi District d.d. 10 mei 2009 waarin hij uw lidmaatschap van de RPP bevestigt en stelt

dat u hierdoor problemen kreeg met de Maobadi en het land diende te verlaten; een artikel d.d. 18

augustus 2009 uit de krant Ekantipur m.b.t. de houding van de Maobadi en de YCL tegenover andere

partijen, waaronder de RPP, waarmee u wil aantonen dat uw soort problemen wel degelijk bestaan in

Nepal; en een envelop van TNT waarin u bepaalde van voornoemde documenten uit Nepal werden

opgestuurd.

B. Motivering

Na onderzoek van alle elementen en alle stukken in uw administratief dossier dient vastgesteld

te worden dat u niet aannemelijk heeft gemaakt Nepal te hebben verlaten uit een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of omwille van het bestaan van een reëel risico

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Vooreerst kan 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 de algemene geloofwaardigheid van uw

asielrelaas ondermijnen. U verklaarde dat u samen met uw echtgenote onder begeleiding van een

smokkelaar vanuit Delhi (India) een rechtstreekse vlucht naar Brussel (België) nam. U zou hierbij een

vals paspoort hebben gebruikt, maar u kan niet met zekerheid zeggen welke nationaliteit u volgens dit

paspoort dan wel had. Ook uw echtgenote kon niet zeggen of het een Nepalees paspoort betrof of niet.

Evenmin bent u op de hoogte van enige verdere details over de identiteit waaronder u zou hebben

gereisd, zoals de geboortedatum of geboorteplaats, met uitzondering van de naam die u door de

smokkelaar werd meegedeeld. U heeft ook geen idee van de naam waaronder uw echtgenote zou

hebben gereisd. Uw echtgenote kende deze naam al evenmin en kon net zoals u geen verdere details

over de identiteit waaronder ze reisde geven. Daarnaast beweerden zowel u als uw echtgenote dat jullie

het paspoort slechts één keer in eigen handen hadden, met name toen jullie door de migratiecontrole op

de luchthaven in Brussel moesten gaan. In Delhi daarentegen zouden jullie zelf helemaal niets hebben

moeten doen bij de check-in of aan de migratiecontrole. Toen was het de smokkelaar die de hele tijd

jullie paspoorten bij zich hield. Tevens weten zowel u als uw echtgenote niet of er in het paspoort dat

jullie zouden hebben gebruikt al dan niet een visum stond. Bovendien zou uw smokkelaar u ook nooit

ingelicht hebben over wat u diende te zeggen indien u bij een controle vragen gesteld zouden worden.

Er werd u enkel gezegd dat er niets zou gebeuren (CGVS 07/09/2009 p.13-15; CGVS 13/10/2009

echtgenote p.5). Deze door u geschetste gang van zaken is evenwel niet aannemelijk. Vooreerst

kunnen uw beweringen dat u zo goed als niets weet over de identiteit waaronder u en uw echtgenote

reisden en dat u niets weet over een eventueel visum in uw paspoort maar moeilijk in overeenstemming

gebracht worden met de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie. Uit deze informatie

blijkt immers dat er op internationale vluchten veelvuldige identiteitscontroles plaatsvinden en dat de

mogelijkheid bestaat om meermaals grondig te worden ondervraagd omtrent identiteit, reisdocumenten

en (reis)bedoelingen, zowel in Delhi (India) als in Europa. Men kan hierbij ook steeds uitvoerig worden

verhoord over de aard en de duur van het visum waarmee men reist en andere verplichtingen hiermee
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verbonden. Gelet op dit grote risico kan aldus verwacht worden dat u meer details zou moeten kunnen

verstrekken over de door u gevolgde reisroute en de daarbij gebruikte reisdocumenten. Bovendien is het

uitgesloten dat een smokkelaar het paspoort voor een andere persoon zou neerleggen, wat u beweerde

dat er zou zijn gebeurd in Delhi. Iedere immigratiecontrole, waaronder ook op de internationale

luchthaven te Delhi, gebeurt immers strikt persoonlijk en individueel. Hierbij kan nog worden opgemerkt

dat u niet het minste bewijs aanbracht van uw beweerde vluchtroute. U legde bijvoorbeeld geen

paspoort, vliegtuigtickets of instapkaart neer (CGVS 13/10/2009 p.3).

Dat uw geloofwaardigheid in het gedrang is, wordt voorts nog extra bevestigd doordat uw

verklaringen en die van uw echtgenote aangaande de laatste eis van de Maobadi tot het betalen van

een grote donatie geenszins eensluidend zijn. Zo verklaarde u dat op 10/06/2065 (26 september 2008)

één Maobadi langskwam in het guesthouse met een brief waarin een donatie van

vijfhonderdduizend roepies werd geëist. Uzelf nam deze brief in ontvangst. Uw echtgenote was daar

niet bij aanwezig. U kreeg een ultimatum van een maand om het geëiste bedrag te verzamelen. Een

maand later kwam een groep van tien tot twaalf personen naar uw guesthouse om het geld op te

halen (CGVS 13/10/2009 p.19-21). Uw echtgenote daarentegen beweerde dat op 10/06/2065 (26

september 2008) tien tot twaalf Maobadi in het guesthouse langskwamen en haar de brief gaven

waarin ze vijfhonderdduizend roepies eisten. U was volgens uw echtgenote op dat moment niet thuis.

De Maobadi zeiden tegen uw echtgenote dat zij de brief aan u moest overhandigen, wat ze pas twee of

drie dagen later deed. De Maobadi zeiden aan uw echtgenote ook dat ze tien tot vijftien dagen later

zouden terugkomen om het geld op te halen. Tien tot vijftien dagen later zouden dan drie of vier

Maobadi teruggekomen zijn om het geld te innen (CGVS 13/10/2009 echtgenote p.6-7). Gelet op

deze inconsistenties kan geen enkel geloof gehecht worden aan uw verklaringen dat de Maobadi in de

zesde maand van 2065 (september 2008) opnieuw een grote donatie van u zouden hebben geëist.

Aangezien u beweerde dat uw vlucht naar India in de achtste maand van 2065 (november 2008) en uw

latere vertrek vanuit India naar België het gevolg waren van het feit dat u in Balkot VDC vernam dat

de Maobadi nogmaals tijdens uw afwezigheid in het guesthouse waren komen vragen naar de donatie

die ze in de zesde maand hadden geëist en daarbij gedreigd hadden u te zullen doden (CGVS

07/09/2009 p.11; CGVS 13/10/2009 p.19-20), wordt dan ook, gezien de ongeloofwaardigheid van de eis

van de Maobadi in de zesde maand, de waarachtigheid van uw gehele directe vluchtaanleiding

fundamenteel ondergraven. Deze bevinding wordt nog extra bekrachtigd door de vaststelling dat het

maar weinig aannemelijk is dat uw echtgenote na uw vertrek uit Tamghas in de achtste maand van

2065 (november-december 2008) nog meer dan twee maanden in het guesthouse zou zijn blijven

wonen terwijl uw guesthouse reeds onder controle zou hebben gestaan van de Maobadi. U stelde

hierover dat uw echtgenote geen andere keuze had dan daar bij de Maobadi te blijven, wat geen

aannemelijke uitleg is aangezien jullie ook een eigendom hadden in Butwal. Toen u hierna gevraagd

werd of zij dan niet voor haar veiligheid naar jullie eigendom in Butwal had kunnen verhuizen,

repliceerde u dat zij dit inderdaad had kunnen doen, maar dat ze wachtte op uw vriend Chet die haar

naar India zou brengen (CGVS 13/10/2008 p.18-19). Ook deze uitleg is maar weinig overtuigend en

moeilijk in overeenstemming te brengen met een gegronde vrees voor vervolging of het bestaan van

een reëel risico op het lijden van ernstige schade, waardoor uw geloofwaardigheid bijkomend op de

helling wordt gezet. Evenzeer is het onaannemelijk dat u de voorzitter van de RPP van Gulmi niet zelf

zou hebben ingelicht over het feit dat u Nepal ontvluchtte ten gevolge van uw problemen met de

Maobadi, maar dat de partij zich, aangezien u plots verdwenen was, zelf realiseerde wat er aan de hand

was (CGVS 13/10/2009 p.11). Dat u de voorzitter van de partij waar u reeds jarenlang als secretaris

voor actief was en met wie u naar eigen zeggen al jarenlang heel nauw samenwerkte (CGVS

13/10/2009 p.11), niet zelf op de hoogte bracht van het feit dat u Nepal had verlaten, is op zijn minst

bevreemdend te noemen.

Tevens kan gelet op voorgaande al evenmin enig geloof gehecht worden aan de overige door

u beweerde problemen die zouden voortvloeien uit de laatste eis tot het betalen van een donatie aan

de Maobadi, met name aan uw bewering dat uw guesthouse sinds de achtste maand van 2065

(november 2008) onder controle zou staan van de Maobadi en dat uw moeder na uw aankomst in

België nog tweemaal opgezocht zou zijn door de Maobadi die van haar de donatie wilden die ze op

10/06/2065 (26 september 2008) van u hadden geëist (CGVS 07/09/2009 p.10, 17-18; CGVS

13/10/2009 p.2-3). Dat aan de problemen die uw moeder ondervonden zou hebben na uw aankomst in

België geen geloof gehecht kan worden, blijkt tevens uit de vaststelling dat uw verklaringen over uw

contacten met uw moeder niet met elkaar overeenstemmen. Zo verklaarde u tijdens het gehoor op 7

september 2009 dat u anderhalve maand voor het gehoor één keer telefonisch contact had gehad met

uw moeder. Tijdens dat contact vernam u van uw moeder dat Maobadi, toen u al in België was,



RvV X, RvV X en RvV X - Pagina 5 van 15

tweemaal bij haar waren langs geweest, naar u hadden gevraagd en van haar de bovengenoemde

donatie eisten (CGVS I p.4, 17-18). Tijdens uw gehoor op 13 oktober 2009 beweerde u dan weer dat u

driemaal contact had gehad met uw moeder, met name twee tot drie dagen voor uw vorig gehoor op het

Commissariaat-generaal op 7 september 2009 en daarvoor nog twee keer. Tussen uw twee

opeenvolgende gehoren op het Commissariaat-generaal had u geen contact meer met uw moeder

(CGVS 13/10/2009 p.2-3). Geconfronteerd met deze inconsistentie ontkende u uw eerste verklaringen

en herhaalde u drie keer contact te hebben gehad met uw moeder waarvan de laatste keer juist voor uw

eerste gehoor op het Commissariaat-generaal (CGVS 13/10/2009 p. 3). Een louter ontkennen van

eerdere verklaringen volstaat evenwel niet als rechtvaardiging van het vastgestelde verschil, temeer

daar u tijdens het eerste gehoor expliciet gevraagd werd of u in totaal maar één keer met uw moeder

had gesproken en u hierop bevestigend antwoordde en u zeer duidelijk dit ene gesprek veel langer dan

enkele dagen voor het gehoor situeerde, namelijk anderhalve maand ervoor in de plaats van twee – drie

dagen ervoor (CGVS 07/09/2009 p.4). Bovendien is het ongeloofwaardig dat uw echtgenote niet op de

hoogte zou zijn van deze contacten met uw moeder (CGVS 13/10/2009 p.2-3).

Voorts missen uw verklaringen over waarom u pas in 2065 (2008-2009) Nepal verliet, terwijl

uw problemen met de Maobadi al sinds 2056 (1999-2000) zouden hebben bestaan, overtuigingskracht.

U vertrok pas in 2065 (2008-2009) omdat de Maobadi toen zeiden dat ze u zouden doden

(CGVS 13/10/2009 p.19). Gevraagd waarom u, gezien uw jarenlange problemen, al niet eerder gevlucht

was, stelde u dat u dacht dat de eisen tot het betalen van donaties niet zouden blijven duren en dat

het langzaamaan zou gaan (CGVS 13/10/2009 p.19). Deze uitleg mist evenwel logica, temeer u

tevens aangaf dat de Maobadi meermaals, verspreid over diverse jaren, hele grote bedragen eisten van

u - waarvan u tien tot twaalf keer ook daadwerkelijk zou hebben betaald -, u in 2058 (2001) al eens

ernstig zou zijn geslagen door hen, zij reeds voordien in hun brieven gericht aan u al schreven dat ze u

zouden doden en u telkens u een donatie niet betaalde met de dood bedreigden (CGVS 07/09/2009

p.16-17, 19-21; CGVS 13/10/2009 p.15, 19; neergelegde donatiebewijzen en brief van de Maobadi

d.d. 16/10/2057 (20 januari 2001) waarin gedreigd wordt met fysieke acties).

De drie documenten die u neerlegde ter staving van uw rechtstreekse vluchtaanleiding - met name

het artikel d.d. 10 december 2008 uit de krant Resunga Samachaar Patra Daily, de aanbevelingsbrief

van de Human Rights Alliance, afdeling van Gulmi District, d.d. 15/09/2065 (30 december 2008) en

de aanbevelingsbrief van de voorzitter van de RPP van Gulmi District d.d. 10 mei 2009 - kunnen

de ongeloofwaardigheid van uw directe vluchtaanleiding niet herstellen, integendeel.

Dergelijke documenten kunnen immers pas als bewijskrachtig in overweging genomen worden indien

zij ondersteund worden door coherente en geloofwaardige verklaringen, wat hier, zoals hierboven

duidelijk mocht blijken, niet het geval is. Over deze drie documenten kunnen, naast de vaststelling dat zij

een sterk gesolliciteerd karakter vertonen, voorts nog enkele aanvullende opmerkingen

geformuleerd worden. Zo verklaarde u over het attest van de Human Rights Alliance, waarin deze

organisatie uw problemen met de Maobadi bevestigt, dat uw moeder naar deze organisatie stapte toen

u in India was en dat deze organisatie vervolgens voornoemd attest opstelde, maar dat u niet weet of

deze organisatie enig onderzoek naar de feiten voert of niet alvorens een dergelijk attest af te leveren

(CGVS 13/10/2009 p.9). Ook is het ten zeerste bevreemdend dat in dit attest d.d. 30 december 2008

vermeld wordt dat uw echtgenote eveneens verdwenen was, dit terwijl zowel u als uw echtgenote

verklaarden dat zij tot in de elfde maand van 2065 (februari-maart 2009) in Tamghas bleef (CGVS

07/09/2009 p.12-13; CGVS 13/10/2009 echtgenote p.4). Bij navraag bij deze organisatie blijkt dat de

Human Rights Alliance in Gulmi inderdaad deze aanbevelingsbrief geschreven zou hebben op vraag

van uw moeder, maar over uw situatie beweerde deze organisatie ten overstaan van het

Commissariaat-generaal dat u in 2061 (2004-2005) problemen zou hebben gehad met de Maobadi en

dat u toen om die reden naar Arghakhachi zou zijn verhuisd, waar u een hele tijd zou hebben gewoond,

wat geenszins overeenstemt met het door u uiteengezette asielrelaas. Voor wat betreft het artikel in de

lokale krant Resunga Samachaar Patra Daily, waarin beschreven wordt dat u ten gevolge van uw

problemen met de Maobadi genoodzaakt was Nepal te ontvluchten, kan bijkomend worden opgemerkt

dat het uw vriend Chet geweest zou zijn die de krant heeft ingelicht over uw problemen, maar dat u niet

weet of de krant de feiten eerst heeft geverifieerd alvorens ze te publiceren (CGVS 13/10/2009 p.9-10).

Bovendien vermeldt het artikel dat u regelmatig geslagen werd, terwijl u aangaf slechts één keer fysiek

aangevallen te zijn geweest, en staat erin genoteerd dat u bij de laatste eis tot het betalen van een

donatie een ultimatum van vijftien dagen kreeg, terwijl u het had over een ultimatum van één maand

(CGVS 07/09/2009 p.17; CGVS 13/10/2009 p.20). In verband met de aanbevelingsbrief van de

voorzitter van de RPP van Gulmi District, Barat Bahadur Chand, d.d. 10 mei 2009, waarin hij ondermeer

stelt dat u problemen kreeg met de Maobadi en het land diende te verlaten, verklaarde u dat Barat
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Bahadur Chand op de hoogte is van al uw problemen. Uit informatie die vervolgens ingewonnen werd

door het Commissariaat-generaal bij de heer Chand blijkt dat hij inderdaad voornoemde brief voor u

schreef, maar de heer Chand merkte daarbij tevens op dat de partij geen diepgaand onderzoek verricht

naar de feiten maar voortgaat op de verklaringen die de partijmensen bereiken.

Dat er geen geloof gehecht kan worden aan de door u geschetste reisroute en aan uw

rechtstreekse vluchtaanleiding brengt uw algemene geloofwaardigheid danig in het gedrang. Hierdoor

zijn ook uw verklaringen over uw eerdere problemen met de Maobadi, met name dat u reeds sinds

2056 (1999-2000) meermaals grote donaties zou hebben moeten betalen en dat u in de eerste maand

van 2058 (mei 2001) zou zijn ontvoerd en ernstig geslagen, maar weinig aannemelijk meer.

Bovendien slaagt u er niet in enig overtuigend begin van bewijs van uw ziekenhuisopnames in het

Tansen Hospital en het B&B Hospital, die het gevolg zouden zijn geweest van de ernstige slagen die de

Maobadi u toen zouden hebben toegebracht, neer te leggen. U zou deze bewijsstukken niet gehouden

hebben (CGVS 07/09/2009 p.21; CGVS 13/10/2009 p.16). Deze uitleg is maar moeilijk verenigbaar met

de vaststelling dat u wel bewijsstukken neerlegt van donaties die u in het verleden zou hebben betaald,

namelijk de vijf donatiebewijzen uit de periode 2057 – 2060 (2000-2003) en de brief van het

districtscomité van de Maobadi van Gulmi District d.d. 16/10/2057 (20 januari 2001). Met betrekking tot

deze documenten kan overigens nog worden toegevoegd dat, gezien de overige door u neergelegde

bewijsstukken niet als bewijskrachtig kunnen worden aanvaard (zie supra), ook de authenticiteit van

deze documenten op de helling komt te staan.

Hoe dan ook kan, met betrekking tot uw verklaringen dat u in Tamghas reeds sinds 2056 (1999-

2000) meermaals onder druk gezet zou zijn om grote donaties te betalen aan de Maobadi omdat u door

uw professionele bezigheden geacht werd veel geld te bezitten en omdat u koningsgezind bent

(CGVS 07/09/2009 p.18), worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u zich niet elders

in Nepal (permanent) had kunnen vestigen - bijvoorbeeld in Butwal of in Kathmandu - om aan

deze geviseerdheid door de Maobadi in Tamghas te ontsnappen. U verklaarde dat u sinds 2059 (2002-

2003) een eigendom had in Butwal, dat u sinds de negende maand van 2061 (december 2004-januari

2005) ook in Butwal woonde, maar dat u voordien ook al vaak naar Butwal ging, dat uw echtgenote daar

een citizenship registratie had en dat ook uw kinderen in Butwal woonden, waar iemand die u inhuurde

voor hen zorgde, en daar naar school gingen (CGVS 13/10/2009 p.4-6). U maakte voorts duidelijk dat u

in Butwal nooit brieven ontving om donaties te betalen, dat u er nooit rechtstreeks met

Maobadi geconfronteerd werd, dat er nooit Maobadi in uw zaak in Butwal kwamen toen u er was, dat u

nooit van de persoon die uw zaak in Butwal beheerde het nieuws kreeg dat hij er was geconfronteerd

met Maobadi en dat u nooit directe problemen had met Maobadi in uw zaak en woning in Butwal

(CGVS 13/10/2009 p.20). Er werd u enkel geld gevraagd, zoals aan andere passanten, door Maobadi

op straat toen u heen en weer reisde tussen Tamghas en Butwal (CGVS 13/10/2009 p.20-21). Evenmin

maakte u aannemelijk dat u zich niet in de hoofdstad Kathmandu, dat op enkele honderden kilometer ligt

van zowel Tamghas als Butwal (CGVS 13/10/2009 p.10), had kunnen vestigen. U verklaarde dat u dit

niet kon omdat, wanneer de Maobadi iemand zoeken en te pakken willen krijgen, zij zeker ook naar

die persoon in Kathmandu zullen zoeken (CGVS 13/10/2009 p.23). Deze verklaring kan evenwel niet

in overeenstemming gebracht worden met uw bovenstaande verklaringen dat de Maobadi u zelfs niet

in Butwal, dat dichter bij Tamghas ligt dan Kathmandu, actief zijn komen zoeken.

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.

Al de informatie waarop het Commissariaat-generaal zich steunt is in bijlage bij het

administratieve dossier gevoegd.

De overige door u neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij een ander licht werpen op

de bovenstaande bevindingen. De gelegaliseerde kopie van uw citizenship card, uw rijbewijs, de

vertaling van uw huwelijksregistratiecertificaat, het verwantschapscertificaat, de licentie van uw

guesthouse en de documenten met betrekking tot de registratie van de bus en vrachtwagens die u

verhuurde en tot uw handelszaak in bouwmaterialen tonen uw identiteit en nationaliteit, alsook die van

uw echtgenote en kinderen, uw burgerlijke staat, uw gezinssituatie en uw professionele bezigheden

aan, maar niets meer. Deze elementen staan voor mij op zich niet ter discussie. Uw identiteitsbewijs als

secretaris van de RPP-afdeling van Gulmi District staaft uw politiek engagement, wat niet ter discussie

staat, maar levert op zich geen bewijs van de problemen die u hierdoor zou hebben gekend. Het artikel
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d.d. 18 augustus 2009 uit de krant Ekantipur beschrijft een algemene situatie, maar heeft geen

betrekking op u persoonlijk (CGVS 13/10/2009 p.10).

Hieraan kan nog worden toegevoegd dat ik ook in het kader van de asielaanvraag van uw

echtgenote Sapkota (Kharel) Maya (O.V. 6.415.975) een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus heb genomen.

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.”

De bestreden beslissing van SAPKOTA Maya (hierna: verzoekster) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Aapchaur VDC (Village Development Committee), ward

2, Gulmi District, en bezit u het Nepalees staatsburgerschap. In 2054 (Nepalese kalender, stemt

overeen met 1997-1998 volgens de Gregoriaanse kalender) huwde u met Khimananda Sapkota (O.V.

6.415.971) en verhuisde u naar Tamghas (Gulmi District), waar jullie een guesthouse uitbaatten. Uw

echtgenoot was betrokken bij de koningsgezinde Rastriya Prajatantra Party (RPP), maar u bent niet op

de hoogte van zijn precieze activiteiten voor de partij. Jullie kenden problemen met de Maobadi. Zij

eisten immers meermaals een donatie van jullie. In 2058 (2001-2002) werd uw echtgenoot van op een

huwelijksfeest ontvoerd door enkele Maobadi. Ze beschuldigden hem ervan dat hij hen niet wilde

vervoeren en hen het gevraagde geld niet wilde betalen. Uw echtgenoot werd twee-drie dagen

vastgehouden en geslagen. Uiteindelijk lieten de Maobadi hem bewusteloos ergens achter. Uw

echtgenoot werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar u hem ging bezoeken. Op 10/06/2065

(26 september 2008) kwamen tien tot twaalf Maobadi een laatste keer een brief brengen waarin een

donatie van vijfhonderdduizend roepies werd geëist. Uw echtgenoot was op dat moment niet thuis en u

nam de brief in ontvangst. De Maobadi zeiden u dat u de brief aan uw echtgenoot moest bezorgen en

dat ze het geld tien tot vijftien dagen later zouden komen halen. Twee of drie dagen later gaf u de brief

aan uw echtgenoot. Tien tot vijftien dagen later kwamen drie tot vier Maobadi inderdaad terug. De

Maobadi spraken toen met uw echtgenoot. U was bij dit gesprek niet aanwezig. Op 15/08/2065 (30

november 2008) vetrok uw echtgenoot naar het huwelijk van de zoon van een vriend van hem in Balkot

VDC (Arghakhachi District). U bleef achter in het guesthouse in Tamghas. Nadat uw echtgenoot

vertrokken was, kwam een groep van 15 tot 20 Maobadi naar het guesthouse. Ze zochten uw

echtgenoot en dreigden ermee u te zullen vermoorden indien u uw echtgenoot niet bij hen zou brengen.

De Maobadi vroegen u het geld te betalen dat ze eerder, in de zesde maand, aan uw echtgenoot

gevraagd hadden. U ging vervolgens een vriend van uw echtgenoot, Chet, op de hoogte brengen van

wat er was gebeurd en vroeg hem uw echtgenoot te gaan inlichten. Sinds die dag stond uw guesthouse

voortdurend onder controle van de Maobadi. Uw echtgenoot keerde niet meer terug naar huis en

vluchtte naar Delhi (India). U bleef nog bijna drie maanden in Nepal en wachtte af tot Chet u ook naar

Delhi zou kunnen brengen. Intussen werd u vernederd en verbaal beledigd door de Maobadi die jullie

guesthouse controleerden. Op 5/11/2065 (16 februari 2009) bracht Chet u van Tamghas naar uw

echtgenoot in Delhi (India). Vanuit Delhi vlogen jullie op 6 april 2009 in het bezit van een vals paspoort

samen naar België, waar jullie aankwamen op 7 april 2009 en de volgende dag asiel aanvroegen. Jullie

lieten jullie kinderen achter bij uw familie in Aapchaur VDC (Gulmi District). U wenst niet naar Nepal

terug te keren uit angst er opnieuw donaties te zullen moeten betalen aan de Maobadi en door hen

bedreigd te zullen worden. Uw echtgenoot legde alle documenten voor jullie asielaanvraag neer. U bezit

zelf geen extra documenten.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u uw asielaanvraag volledig baseert op dezelfde motieven

als diegene die werden aangehaald door uw echtgenoot Sapkota Khimananda (O.V. 6.415.971)

(CGVS 13/10/2009 p.2). In het kader van de asielaanvraag van uw echtgenoot heb ik evenwel een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

genomen, die luidt als volgt:

"Na onderzoek van alle elementen en alle stukken in uw administratief dossier dient vastgesteld

te worden dat u niet aannemelijk heeft gemaakt Nepal te hebben verlaten uit een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of omwille van het bestaan van een reëel risico

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.
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Vooreerst kan 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 de algemene geloofwaardigheid van uw

asielrelaas ondermijnen. U verklaarde dat u samen met uw echtgenote onder begeleiding van een

smokkelaar vanuit Delhi (India) een rechtstreekse vlucht naar Brussel (België) nam. U zou hierbij een

vals paspoort hebben gebruikt, maar u kan niet met zekerheid zeggen welke nationaliteit u volgens dit

paspoort dan wel had. Ook uw echtgenote kon niet zeggen of het een Nepalees paspoort betrof of niet.

Evenmin bent u op de hoogte van enige verdere details over de identiteit waaronder u zou hebben

gereisd, zoals de geboortedatum of geboorteplaats, met uitzondering van de naam die u door de

smokkelaar werd meegedeeld. U heeft ook geen idee van de naam waaronder uw echtgenote zou

hebben gereisd. Uw echtgenote kende deze naam al evenmin en kon net zoals u geen verdere details

over de identiteit waaronder ze reisde geven. Daarnaast beweerden zowel u als uw echtgenote dat jullie

het paspoort slechts één keer in eigen handen hadden, met name toen jullie door de migratiecontrole op

de luchthaven in Brussel moesten gaan. In Delhi daarentegen zouden jullie zelf helemaal niets hebben

moeten doen bij de check-in of aan de migratiecontrole. Toen was het de smokkelaar die de hele tijd

jullie paspoorten bij zich hield. Tevens weten zowel u als uw echtgenote niet of er in het paspoort dat

jullie zouden hebben gebruikt al dan niet een visum stond. Bovendien zou uw smokkelaar u ook nooit

ingelicht hebben over wat u diende te zeggen indien u bij een controle vragen gesteld zouden worden.

Er werd u enkel gezegd dat er niets zou gebeuren (CGVS 07/09/2009 p.13-15; CGVS 13/10/2009

echtgenote p.5). Deze door u geschetste gang van zaken is evenwel niet aannemelijk. Vooreerst

kunnen uw beweringen dat u zo goed als niets weet over de identiteit waaronder u en uw echtgenote

reisden en dat u niets weet over een eventueel visum in uw paspoort maar moeilijk in overeenstemming

gebracht worden met de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie. Uit deze informatie

blijkt immers dat er op internationale vluchten veelvuldige identiteitscontroles plaatsvinden en dat de

mogelijkheid bestaat om meermaals grondig te worden ondervraagd omtrent identiteit, reisdocumenten

en (reis)bedoelingen, zowel in Delhi (India) als in Europa. Men kan hierbij ook steeds uitvoerig worden

verhoord over de aard en de duur van het visum waarmee men reist en andere verplichtingen hiermee

verbonden. Gelet op dit grote risico kan aldus verwacht worden dat u meer details zou moeten kunnen

verstrekken over de door u gevolgde reisroute en de daarbij gebruikte reisdocumenten. Bovendien is het

uitgesloten dat een smokkelaar het paspoort voor een andere persoon zou neerleggen, wat u beweerde

dat er zou zijn gebeurd in Delhi. Iedere immigratiecontrole, waaronder ook op de internationale

luchthaven te Delhi, gebeurt immers strikt persoonlijk en individueel. Hierbij kan nog worden opgemerkt

dat u niet het minste bewijs aanbracht van uw beweerde vluchtroute. U legde bijvoorbeeld geen

paspoort, vliegtuigtickets of instapkaart neer (CGVS 13/10/2009 p.3).

Dat uw geloofwaardigheid in het gedrang is, wordt voorts nog extra bevestigd doordat uw

verklaringen en die van uw echtgenote aangaande de laatste eis van de Maobadi tot het betalen van

een grote donatie geenszins eensluidend zijn. Zo verklaarde u dat op 10/06/2065 (26 september 2008)

één Maobadi langskwam in het guesthouse met een brief waarin een donatie van

vijfhonderdduizend roepies werd geëist. Uzelf nam deze brief in ontvangst. Uw echtgenote was daar

niet bij aanwezig. U kreeg een ultimatum van een maand om het geëiste bedrag te verzamelen. Een

maand later kwam een groep van tien tot twaalf personen naar uw guesthouse om het geld op te

halen (CGVS 13/10/2009 p.19-21). Uw echtgenote daarentegen beweerde dat op 10/06/2065 (26

september 2008) tien tot twaalf Maobadi in het guesthouse langskwamen en haar de brief gaven

waarin ze vijfhonderdduizend roepies eisten. U was volgens uw echtgenote op dat moment niet thuis.

De Maobadi zeiden tegen uw echtgenote dat zij de brief aan u moest overhandigen, wat ze pas twee of

drie dagen later deed. De Maobadi zeiden aan uw echtgenote ook dat ze tien tot vijftien dagen later

zouden terugkomen om het geld op te halen. Tien tot vijftien dagen later zouden dan drie of vier

Maobadi teruggekomen zijn om het geld te innen (CGVS 13/10/2009 echtgenote p.6-7). Gelet op

deze inconsistenties kan geen enkel geloof gehecht worden aan uw verklaringen dat de Maobadi in de

zesde maand van 2065 (september 2008) opnieuw een grote donatie van u zouden hebben geëist.

Aangezien u beweerde dat uw vlucht naar India in de achtste maand van 2065 (november 2008) en uw

latere vertrek vanuit India naar België het gevolg waren van het feit dat u in Balkot VDC vernam dat

de Maobadi nogmaals tijdens uw afwezigheid in het guesthouse waren komen vragen naar de donatie

die ze in de zesde maand hadden geëist en daarbij gedreigd hadden u te zullen doden (CGVS

07/09/2009 p.11; CGVS 13/10/2009 p.19-20), wordt dan ook, gezien de ongeloofwaardigheid van de eis

van de Maobadi in de zesde maand, de waarachtigheid van uw gehele directe vluchtaanleiding

fundamenteel ondergraven. Deze bevinding wordt nog extra bekrachtigd door de vaststelling dat het

maar weinig aannemelijk is dat uw echtgenote na uw vertrek uit Tamghas in de achtste maand van
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2065 (november-december 2008) nog meer dan twee maanden in het guesthouse zou zijn blijven

wonen terwijl uw guesthouse reeds onder controle zou hebben gestaan van de Maobadi. U stelde

hierover dat uw echtgenote geen andere keuze had dan daar bij de Maobadi te blijven, wat geen

aannemelijke uitleg is aangezien jullie ook een eigendom hadden in Butwal. Toen u hierna gevraagd

werd of zij dan niet voor haar veiligheid naar jullie eigendom in Butwal had kunnen verhuizen,

repliceerde u dat zij dit inderdaad had kunnen doen, maar dat ze wachtte op uw vriend Chet die haar

naar India zou brengen (CGVS 13/10/2008 p.18-19). Ook deze uitleg is maar weinig overtuigend en

moeilijk in overeenstemming te brengen met een gegronde vrees voor vervolging of het bestaan van

een reëel risico op het lijden van ernstige schade, waardoor uw geloofwaardigheid bijkomend op de

helling wordt gezet. Evenzeer is het onaannemelijk dat u de voorzitter van de RPP van Gulmi niet zelf

zou hebben ingelicht over het feit dat u Nepal ontvluchtte ten gevolge van uw problemen met de

Maobadi, maar dat de partij zich, aangezien u plots verdwenen was, zelf realiseerde wat er aan de hand

was (CGVS 13/10/2009 p.11). Dat u de voorzitter van de partij waar u reeds jarenlang als secretaris

voor actief was en met wie u naar eigen zeggen al jarenlang heel nauw samenwerkte (CGVS

13/10/2009 p.11), niet zelf op de hoogte bracht van het feit dat u Nepal had verlaten, is op zijn minst

bevreemdend te noemen.

Tevens kan gelet op voorgaande al evenmin enig geloof gehecht worden aan de overige door

u beweerde problemen die zouden voortvloeien uit de laatste eis tot het betalen van een donatie aan

de Maobadi, met name aan uw bewering dat uw guesthouse sinds de achtste maand van 2065

(november 2008) onder controle zou staan van de Maobadi en dat uw moeder na uw aankomst in

België nog tweemaal opgezocht zou zijn door de Maobadi die van haar de donatie wilden die ze op

10/06/2065 (26 september 2008) van u hadden geëist (CGVS 07/09/2009 p.10, 17-18; CGVS

13/10/2009 p.2-3). Dat aan de problemen die uw moeder ondervonden zou hebben na uw aankomst in

België geen geloof gehecht kan worden, blijkt tevens uit de vaststelling dat uw verklaringen over uw

contacten met uw moeder niet met elkaar overeenstemmen. Zo verklaarde u tijdens het gehoor op 7

september 2009 dat u anderhalve maand voor het gehoor één keer telefonisch contact had gehad met

uw moeder. Tijdens dat contact vernam u van uw moeder dat Maobadi, toen u al in België was,

tweemaal bij haar waren langs geweest, naar u hadden gevraagd en van haar de bovengenoemde

donatie eisten (CGVS I p.4, 17-18). Tijdens uw gehoor op 13 oktober 2009 beweerde u dan weer dat u

driemaal contact had gehad met uw moeder, met name twee tot drie dagen voor uw vorig gehoor op het

Commissariaat-generaal op 7 september 2009 en daarvoor nog twee keer. Tussen uw twee

opeenvolgende gehoren op het Commissariaat-generaal had u geen contact meer met uw moeder

(CGVS 13/10/2009 p.2-3). Geconfronteerd met deze inconsistentie ontkende u uw eerste verklaringen

en herhaalde u drie keer contact te hebben gehad met uw moeder waarvan de laatste keer juist voor uw

eerste gehoor op het Commissariaat-generaal (CGVS 13/10/2009 p. 3). Een louter ontkennen van

eerdere verklaringen volstaat evenwel niet als rechtvaardiging van het vastgestelde verschil, temeer

daar u tijdens het eerste gehoor expliciet gevraagd werd of u in totaal maar één keer met uw moeder

had gesproken en u hierop bevestigend antwoordde en u zeer duidelijk dit ene gesprek veel langer dan

enkele dagen voor het gehoor situeerde, namelijk anderhalve maand ervoor in de plaats van twee – drie

dagen ervoor (CGVS 07/09/2009 p.4). Bovendien is het ongeloofwaardig dat uw echtgenote niet op de

hoogte zou zijn van deze contacten met uw moeder (CGVS 13/10/2009 p.2-3).

Voorts missen uw verklaringen over waarom u pas in 2065 (2008-2009) Nepal verliet, terwijl

uw problemen met de Maobadi al sinds 2056 (1999-2000) zouden hebben bestaan, overtuigingskracht.

U vertrok pas in 2065 (2008-2009) omdat de Maobadi toen zeiden dat ze u zouden doden

(CGVS 13/10/2009 p.19). Gevraagd waarom u, gezien uw jarenlange problemen, al niet eerder gevlucht

was, stelde u dat u dacht dat de eisen tot het betalen van donaties niet zouden blijven duren en dat

het langzaamaan zou gaan (CGVS 13/10/2009 p.19). Deze uitleg mist evenwel logica, temeer u

tevens aangaf dat de Maobadi meermaals, verspreid over diverse jaren, hele grote bedragen eisten van

u - waarvan u tien tot twaalf keer ook daadwerkelijk zou hebben betaald -, u in 2058 (2001) al eens

ernstig zou zijn geslagen door hen, zij reeds voordien in hun brieven gericht aan u al schreven dat ze u

zouden doden en u telkens u een donatie niet betaalde met de dood bedreigden (CGVS 07/09/2009

p.16-17, 19-21; CGVS 13/10/2009 p.15, 19; neergelegde donatiebewijzen en brief van de Maobadi

d.d. 16/10/2057 (20 januari 2001) waarin gedreigd wordt met fysieke acties).

De drie documenten die u neerlegde ter staving van uw rechtstreekse vluchtaanleiding - met name

het artikel d.d. 10 december 2008 uit de krant Resunga Samachaar Patra Daily, de aanbevelingsbrief

van de Human Rights Alliance, afdeling van Gulmi District, d.d. 15/09/2065 (30 december 2008) en

de aanbevelingsbrief van de voorzitter van de RPP van Gulmi District d.d. 10 mei 2009 - kunnen

de ongeloofwaardigheid van uw directe vluchtaanleiding niet herstellen, integendeel.
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Dergelijke documenten kunnen immers pas als bewijskrachtig in overweging genomen worden indien

zij ondersteund worden door coherente en geloofwaardige verklaringen, wat hier, zoals hierboven

duidelijk mocht blijken, niet het geval is. Over deze drie documenten kunnen, naast de vaststelling dat zij

een sterk gesolliciteerd karakter vertonen, voorts nog enkele aanvullende opmerkingen

geformuleerd worden. Zo verklaarde u over het attest van de Human Rights Alliance, waarin deze

organisatie uw problemen met de Maobadi bevestigt, dat uw moeder naar deze organisatie stapte toen

u in India was en dat deze organisatie vervolgens voornoemd attest opstelde, maar dat u niet weet of

deze organisatie enig onderzoek naar de feiten voert of niet alvorens een dergelijk attest af te leveren

(CGVS 13/10/2009 p.9). Ook is het ten zeerste bevreemdend dat in dit attest d.d. 30 december 2008

vermeld wordt dat uw echtgenote eveneens verdwenen was, dit terwijl zowel u als uw echtgenote

verklaarden dat zij tot in de elfde maand van 2065 (februari-maart 2009) in Tamghas bleef (CGVS

07/09/2009 p.12-13; CGVS 13/10/2009 echtgenote p.4). Bij navraag bij deze organisatie blijkt dat de

Human Rights Alliance in Gulmi inderdaad deze aanbevelingsbrief geschreven zou hebben op vraag

van uw moeder, maar over uw situatie beweerde deze organisatie ten overstaan van het

Commissariaat-generaal dat u in 2061 (2004-2005) problemen zou hebben gehad met de Maobadi en

dat u toen om die reden naar Arghakhachi zou zijn verhuisd, waar u een hele tijd zou hebben gewoond,

wat geenszins overeenstemt met het door u uiteengezette asielrelaas. Voor wat betreft het artikel in de

lokale krant Resunga Samachaar Patra Daily, waarin beschreven wordt dat u ten gevolge van uw

problemen met de Maobadi genoodzaakt was Nepal te ontvluchten, kan bijkomend worden opgemerkt

dat het uw vriend Chet geweest zou zijn die de krant heeft ingelicht over uw problemen, maar dat u niet

weet of de krant de feiten eerst heeft geverifieerd alvorens ze te publiceren (CGVS 13/10/2009 p.9-10).

Bovendien vermeldt het artikel dat u regelmatig geslagen werd, terwijl u aangaf slechts één keer fysiek

aangevallen te zijn geweest, en staat erin genoteerd dat u bij de laatste eis tot het betalen van een

donatie een ultimatum van vijftien dagen kreeg, terwijl u het had over een ultimatum van één maand

(CGVS 07/09/2009 p.17; CGVS 13/10/2009 p.20). In verband met de aanbevelingsbrief van de

voorzitter van de RPP van Gulmi District, Barat Bahadur Chand, d.d. 10 mei 2009, waarin hij ondermeer

stelt dat u problemen kreeg met de Maobadi en het land diende te verlaten, verklaarde u dat Barat

Bahadur Chand op de hoogte is van al uw problemen. Uit informatie die vervolgens ingewonnen werd

door het Commissariaat-generaal bij de heer Chand blijkt dat hij inderdaad voornoemde brief voor u

schreef, maar de heer Chand merkte daarbij tevens op dat de partij geen diepgaand onderzoek verricht

naar de feiten, maar voortgaat op de verklaringen die de partijmensen bereiken.

Dat er geen geloof gehecht kan worden aan de door u geschetste reisroute en aan uw

rechtstreekse vluchtaanleiding brengt uw algemene geloofwaardigheid danig in het gedrang. Hierdoor

zijn ook uw verklaringen over uw eerdere problemen met de Maobadi, met name dat u reeds sinds

2056 (1999-2000) meermaals grote donaties zou hebben moeten betalen en dat u in de eerste maand

van 2058 (mei 2001) zou zijn ontvoerd en ernstig geslagen, maar weinig aannemelijk meer.

Bovendien slaagt u er niet in enig overtuigend begin van bewijs van uw ziekenhuisopnames in het

Tansen Hospital en het B&B Hospital, die het gevolg zouden zijn geweest van de ernstige slagen die de

Maobadi u toen zouden hebben toegebracht, neer te leggen. U zou deze bewijsstukken niet gehouden

hebben (CGVS 07/09/2009 p.21; CGVS 13/10/2009 p.16). Deze uitleg is maar moeilijk verenigbaar met

de vaststelling dat u wel bewijsstukken neerlegt van donaties die u in het verleden zou hebben betaald,

namelijk de vijf donatiebewijzen uit de periode 2057 – 2060 (2000-2003) en de brief van het

districtscomité van de Maobadi van Gulmi District d.d. 16/10/2057 (20 januari 2001). Met betrekking tot

deze documenten kan overigens nog worden toegevoegd dat, gezien de overige door u neergelegde

bewijsstukken niet als bewijskrachtig kunnen worden aanvaard (zie supra), ook de authenticiteit van

deze documenten op de helling komt te staan.

Hoe dan ook kan, met betrekking tot uw verklaringen dat u in Tamghas reeds sinds 2056 (1999-

2000) meermaals onder druk gezet zou zijn om grote donaties te betalen aan de Maobadi omdat u door

uw professionele bezigheden geacht werd veel geld te bezitten en omdat u koningsgezind bent

(CGVS 07/09/2009 p.18), worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u zich niet elders

in Nepal (permanent) had kunnen vestigen - bijvoorbeeld in Butwal of in Kathmandu - om aan

deze geviseerdheid door de Maobadi in Tamghas te ontsnappen. U verklaarde dat u sinds 2059 (2002-

2003) een eigendom had in Butwal, dat u sinds de negende maand van 2061 (december 2004-januari

2005) ook in Butwal woonde, maar dat u voordien ook al vaak naar Butwal ging, dat uw echtgenote daar

een citizenship registratie had en dat ook uw kinderen in Butwal woonden, waar iemand die u inhuurde

voor hen zorgde, en daar naar school gingen (CGVS 13/10/2009 p.4-6). U maakte voorts duidelijk dat u

in Butwal nooit brieven ontving om donaties te betalen, dat u er nooit rechtstreeks met

Maobadi geconfronteerd werd, dat er nooit Maobadi in uw zaak in Butwal kwamen toen u er was, dat u
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nooit van de persoon die uw zaak in Butwal beheerde het nieuws kreeg dat hij er was geconfronteerd

met Maobadi en dat u nooit directe problemen had met Maobadi in uw zaak en woning in Butwal

(CGVS 13/10/2009 p.20). Er werd u enkel geld gevraagd, zoals aan andere passanten, door Maobadi

op straat toen u heen en weer reisde tussen Tamghas en Butwal (CGVS 13/10/2009 p.20-21). Evenmin

maakte u aannemelijk dat u zich niet in de hoofdstad Kathmandu, dat op enkele honderden kilometer ligt

van zowel Tamghas als Butwal (CGVS 13/10/2009 p.10), had kunnen vestigen. U verklaarde dat u dit

niet kon omdat, wanneer de Maobadi iemand zoeken en te pakken willen krijgen, zij zeker ook naar

die persoon in Kathmandu zullen zoeken (CGVS 13/10/2009 p.23). Deze verklaring kan evenwel niet

in overeenstemming gebracht worden met uw bovenstaande verklaringen dat de Maobadi u zelfs niet

in Butwal, dat dichter bij Tamghas ligt dan Kathmandu, actief zijn komen zoeken.

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.

Al de informatie waarop het Commissariaat-generaal zich steunt is in bijlage bij het

administratieve dossier gevoegd.

De overige door u neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij een ander licht werpen op

de bovenstaande bevindingen. De gelegaliseerde kopie van uw citizenship card, uw rijbewijs, de

vertaling van uw huwelijksregistratiecertificaat, het verwantschapscertificaat, de licentie van uw

guesthouse en de documenten met betrekking tot de registratie van de bus en vrachtwagens die u

verhuurde en tot uw handelszaak in bouwmaterialen tonen uw identiteit en nationaliteit, alsook die van

uw echtgenote en kinderen, uw burgerlijke staat, uw gezinssituatie en uw professionele bezigheden aan,

maar niets meer. Deze elementen staan voor mij op zich niet ter discussie. Uw identiteitsbewijs als

secretaris van de RPP-afdeling van Gulmi District staaft uw politiek engagement, wat niet ter discussie

staat, maar levert op zich geen bewijs van de problemen die u hierdoor zou hebben gekend. Het artikel

d.d. 18 augustus 2009 uit de krant Ekantipur beschrijft een algemene situatie, maar heeft geen

betrekking op u persoonlijk (CGVS 13/10/2009 p.10)."

Derhalve kan ten aanzien van u evenmin besloten worden tot het bestaan van een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

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 rechtspleging

2.1. Gezien beide bestreden beslissingen op dezelfde motieven steunen, waartegen verzoekers

dezelfde middelen hebben aangevoerd en gezien verweerder zijn nota’s met opmerkingen tegen

verzoekers samen heeft gericht, is het aangewezen om de beroepen wegens verknochtheid samen te

behandelen. Teneinde een goede rechtsbedeling te verzekeren is tevens aangewezen de beroepen

ingediend door meester Z. Chihaoui en meester S. Van Rossem tegen dezelfde bestreden beslissingen

samen te behandelen en te berechten.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. De verzoekende partijen beroepen zich in het verzoekschrift van advocaat Chihaoui in een “Eerste

Middel” op de “Schending van artikel 62 van de wet van 15 december 1980; de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 aangaande de formele motivering van administratieve beslissingen, de algemene

beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het vertrouwensbeginsel” en in een “Tweede middel”

op de “Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: Zorgvuldigheidsplicht”. In het verzoekschrift

van advocaat Van Rossem wordt eveneens de schending van de materiële motiveringsplicht

aangevoerd.

3.2. 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
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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).

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

bestuurshandelingen en artikel 62 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 (hierna: vreemdelingenwet) 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 de verzoekende partijen kritiek uitbrengen op

de inhoud van de motivering zodat zij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig

kunnen inroepen. Aangezien de verzoekende partijen de beoordeling van de aangehaalde feiten door

de commissaris-generaal betwisten, voeren zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht,

zodat het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

3.4. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat de door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte

rechtmatige verwachtingen zo correct mogelijk dienen te worden gehonoreerd. Voor de toepassing van

dit beginsel dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan: er moet sprake zijn van een vergissing van een

overheidsorgaan, er dient ten gevolge van die vergissing een voordeel zijn verleend aan een

rechtsonderhorige en er mogen geen gewichtige redenen zijn die het afnemen van dit voordeel door de

overheid zouden rechtvaardigen (RvS 26 februari 2007, nr. 168.263). De verzoekende partijen tonen

geenszins aan dat in casu aan voormelde voorwaarden zou zijn voldaan. Dit onderdeel van het middel

is dan ook niet dienstig aangevoerd.

3.5. Omtrent de 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 beslissingen gesteund op alle

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

van herkomst van verzoekers en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt verder

dat verzoekers werden gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kregen hun asielmotieven

uiteen te zetten, hun argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken konden

neerleggen en zich lieten bijstaan door een advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk. Verzoekers

kregen bovendien de kans om in hun vragenlijsten ook nog zelf alle belangrijke feiten en toelichtingen te

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

weerhouden.

4. Nopens de status van vluchteling

4.1. Verzoekende partijen leggen drie verzoekschriften neer opgesteld door twee verschillende

advocaten die onderling flagrant tegenstrijdig zijn. Verzoekende partijen volharden enerzijds, in de

verzoekschriften van advocaat Chihaoui, in de waarachtigheid van het voorgehouden asielrelaas,

herhalen en bevestigen hun eerdere verklaringen, trachten de bevindingen van de commissaris-generaal

te minimaliseren en stellen dat zij “eerlijk geantwoord” hebben, en anderzijds, in het verzoekschrift van

advocaat Van Rossem, erkennen verzoekende partijen dat hun verklaringen niet waarachtig zijn “dat zij

tijdens het interview op het cgvs een aantal zaken hebben verzwegen” en veranderen zij radicaal het

asielrelaas “Mijnheer verliet Nepal in 2004 en ging naar Korea. Mevrouw bleef achter en zij verbleef in

één van de remoted areas. In 2007 kwam mevrouw mijnheer achterna en ging zij naar Korea. Daarna

gingen zij samen naar Japan. Noch in Korea, noch in Japan vroegen zij asiel aan. Daarna gingen zijn

naar België en vroegen zij hier asiel aan in de hoop eindelijk bescherming te kunnen krijgen.” Ter

terechtzitting worden geen opmerkingen gegeven over de inhoud van de verzoekschriften, noch over de

tegenstrijdigheid ervan.
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4.2. Verzoekende partijen erkennen in het verzoekschrift van advocaat Van Rossem dat hun asielrelaas

verzonnen is en stellen dat verzoeker Nepal in 2004 en verzoekster in 2007 verliet omwille van

economische motieven. De problemen met de Maobadi in de jaren 2004-2009 zoals initieel en in het

verzoekschrift van advocaat Chihaoui aangevoerd, zijn aldus voorgelogen. Aangezien het verzonnen

karakter kan dan ook niet verwonderen dat in de bestreden beslissingen werd vastgesteld dat de

waarachtigheid van de beweringen -dat verzoekende partijen hun land van herkomst zijn ontvlucht

omdat zij er afgeperst en mishandeld werden door de maoïsten, die de echtgenoten viseerden omwille

van hun steun aan de monarchie en engagement voor een pro-monarchistische politieke partij- geheel

ondergraven werd door vaagheden en onaannemelijkheden, en de beweringen bovendien onderling

tegenstrijdig waren. Dit geldt tevens voor de reisweg en de mogelijkheid identiteitsdocumenten voor te

leggen. Aldus waren verzoekende partijen genoegzaam gelegitimeerd zodat zij inderdaad geen

moeilijkheden kregen bij de grensinspectie. De Raad dient vast te stellen dat de commissaris-generaal

terecht tot de ongeloofwaardigheid van het relaas heeft besloten.

4.3. De verzoekende partijen gaan verder klaarblijkelijk uit van een onvolledige of onjuiste lezing of

interpretatie van de bestreden beslissingen waar ze stellen dat zij “verschillende documenten heeft

neergelegd” en “de Commissaris Generaal in haar beslissing vermeldt dat de voorgelegde stukken niet

authentiek zijn. Maar legt geen enkele verslag neer waaruit we kunnen besluiten dat de stukken niet

authentiek zijn noch een onderzoek door de politiediensten wat betreft de echtheid van deze stukken.

We vragen dus aan de Commissaris Generaal om een onderzoek te doen naar de echtheid van de

documenten alvorens te besluiten dat de stukken niet authentiek zijn” nu uit de bestreden beslissingen

duidelijk blijkt dat de door verzoeker neergelegde documenten grondig onderzocht en geanalyseerd

werden, en dat er uitvoerig gemotiveerd werd waarom de neergelegde stukken de ongeloofwaardigheid

van het asielrelaas niet kunnen vitiëren. De verzoekende partijen kunnen evenmin worden bijgetreden

waar ze stellen dat de bestreden beslissingen louter steunen op “het onvoldoende aannemelijk kunnen

maken van het recent verblijf in Nepal.” De neergelegde licentie en registratiedocumenten staven

verzoekers professionele activiteiten, die niet ter discussie staan. Wat de neergelegde partijkaart betreft

dient te worden vastgesteld dat dergelijke partijkaarten slechts kunnen aantonen dat de personen

vernoemd op deze kaarten deze beweging (financieel) steunen doch geen bewijs vormen van actief

lidmaatschap, noch van nationaliteit of identiteit. Ze worden opgemaakt op basis van verklaarde

gegevens en hebben slechts tot doel de band vast te stellen van een verklaarde identiteit met een

organisatie. Verzoeker legde verder verschillende brieven neer, uitgaande van de Human Rights

Alliance, van de voorzitter van de RPP van Gulmi district. De bewijswaarde van dergelijke brieven dient

echter sterk gerelativeerd te worden nu ze klaarblijkelijk een gesolliciteerd karakter vertonen en

voorkomen als complaisancestukken opgesteld voor onderhavige procedure. Immers blijkt zowel uit

verzoekers verklaringen als uit onderzoek van de commissaris-generaal dat deze brieven werden

opgesteld op vraag van de verzoekende partijen, hun familieleden of vrienden, en louter gebaseerd zijn

op hun verklaringen. Eenzelfde redenering dringt zich op wat de neergelegde krantenartikels betreft,

temeer nu verzoeker er zelf op wees dat de krant voor haar berichtgeving werd ingelicht door een vriend

van hem en verzoeker “niet wist of dat de journalist het verhaal had geverifieerd”. De bewijswaarde van

krantenartikels is hoe dan ook bijzonder relatief aangezien van algemene bekendheid is dat kranten niet

gekant zijn tegen de publicatie van artikels tegen betaling. Voor de vastgestelde discrepanties tussen de

inhoud van de documenten en verzoekers initiële verklaringen, wordt geen aannemelijke verklaring

gegeven, en bovendien worden ze thans ontkend door de verzoekende partijen.

4.4. Verzoeker legde tevens een brief neer van het districtscomité van de Maobadi van Gulmi district van

2001, alsook bewijzen van betalingen aan de Maobadi. Daargelaten de ongeloofwaardigheid van het

asielrelaas en dat niet is aangetoond dat het authentieke stukken betreft, kan uit deze stukken

hoogstens blijken dat verzoeker benaderd werd door de maoïsten en aangespoord om hen financiële

steun te bieden, en verzoeker hierop meermaals is ingegaan, doch geenszins dat verzoeker nood zou

hebben aan internationale bescherming. Uit algemene informatie (zie ook informatie toegevoegd aan het

administratief dossier met verwijzingen) blijkt dat afpersing door de Maobadi tijdens de onlusten

inderdaad veelvuldig voorkwam. Mensen uit alle lagen van de bevolking van de privé tot in de

administratie, de politie, het leger alsook uit de politieke wereld werden mogelijk het slachtoffer van

afpersing. Dit was uiteraard bekend bij de overheid. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat slachtoffers

van afpersing verhoord worden en hun zaken worden onderzocht. Op zich is dit geen vervolging in de

zin van het vluchtelingenverdrag. Bovendien merkt de commissaris-generaal terecht op dat verzoekers

evenmin aannemelijk maken dat zij voor hun beweerde problemen geen bescherming zouden kunnen
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inroepen van hun nationale autoriteiten, noch dat er voor hen geen intern vluchtalternatief voorhanden

zou zijn in Nepal. Hoe dan ook verzoekster bleef nog drie jaren in Nepal nadat verzoeker vertrokken was

en heeft geen specifieke moeilijkheden gemeld in het verzoekschrift van advocaat Van Rossem maar

wijst enkel op de algemene toestand in Nepal. De toegevoegde algemene informatie dienaangaande

kan niet volstaan om aan te tonen dat verzoekers in hun land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en

vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoekers blijven hier

in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

4.5. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partijen 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.

5. Nopens de subsidiaire bescherming

5.1. Verzoekers menen in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

5.2. Verzoekers hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoen aan de criteria van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet. Voor zover zij zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming beroepen op

dezelfde feiten als voor de vluchtelingenstatus maken zij evenmin een reëel risico op ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de vreemdelingenwet, aannemelijk.

5.3. Voor zover in Nepal sprake was van een conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet stelt de commissaris-generaal terecht dat de situatie er thans gestabiliseerd is. De

verzoekende partijen wijzen op recente ontwikkelingen doch spreken de door de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen aan het administratieve dossier toegevoegde informatie niet

afdoende tegen en tonen 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 recent genoeg is. Wat het reisadvies betreft van de FOD Buitenlandse

Zaken kan worden opgemerkt dat dergelijk reisadvies enkel betrekking heeft op reislustige westerlingen

die naar Nepal willen reizen en niet slaat op Nepalese staatsburgers. Volgens de disclaimer wordt het

reisadvies opgevat “als één van de informatiebronnen die de Belgische reizigers kunnen raadplegen om

een beslissing te nemen aangaande hun reisplannen en is dus een vrijblijvende raadpleging,

gepubliceerd als een dienstverlening aan de reizigers, aan wie het vrij staat om het al dan niet op te

volgen”. De bestreden beslissing blijft derhalve ook op dit punt onverminderd overeind.

5.4. Verzoekers tonen niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

6. Verzoekers vragen de vernietiging van de bestreden beslissingen maar duiden niet aan welke

elementen ontbreken of welke feiten niet onderzocht werden zodat de Raad niet tot een conclusie kan

komen. De Raad stelt dan ook vast, na een grondig heronderzoek van de stukken uit het administratieve

dossier, dat aanvullende onderzoeksdaden geenszins noodzakelijk zijn om tot een oordeel te komen.

7. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaken RvV 55 171 / IV, RvV 55 070 / IV en RvV 55 075 / IV worden gevoegd.

Artikel 2

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partijen 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


