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nr. 50 046 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 1 juli 2010 heeft
ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van
15 juni 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 advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. GOVAERTS verschijnt
voor de verzoekende partij, 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 5 augustus 2009 het Rijk binnen en diende op 10
augustus 2009 een asielaanvraag in. Op 15 juni 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

U verklaarde afkomstig te zijn uit het dorp Gharo, ward 9, Sikha VDC (Village Development

Committee), Myagdi district en in het bezit te zijn van de Nepalese nationaliteit. Vanaf 2062 (Nepalese

kalender, stemt overeen met 2005-2006 volgens de Gregoriaanse kalender) engageerde u zich in de

Kaligandi Youth Club, een sportvereniging die ook sociale activiteiten ontplooide in de regio. Zo

herstelde u samen met andere jongeren van de club ezelspaden die weggespoeld werden tijdens het

regenseizoen. Dergelijke engagementen verleenden de leden van de club een zeker aanzien in de

omgeving. Om inkomsten te werven hief de club een kleine belasting op de grondstoffen die de lokale
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bevolking aan de nabijgelegen rivier delfde en gebruikte als bouwmaterialen. De club ontving materiële

en financiële steun via Jagat Prasad Gaucham, kandidaat-parlementslid voor de pro-monarchistische

RPP-N (Rastriya Prajatantra Party-Nepal) bij de parlementsverkiezingen van 2008, zelf een voormalig

sportman en afkomstig uit Myagdi district. Omwille van deze ondersteuning en op vraag van enkele

oudere leden van de sportclub die reeds lid waren van de partij, ging ook u in het jaar 2062 (2005-2006)

het lidmaatschap van de RPP-N aan. U bekleedde geen mandaat binnen de partij maar verspreidde wel

pamfletten en posters van de partij in uw dorp. U liet zich tevens in met het verstoren van activiteiten van

de YCL (Young Communist League, de militante jongerenvleugel van de maoïstische partij UCPN-M

(Unified Communist Party of Nepal-Maoist)). Daarnaast trachtte u toeristen in de buurt van het

kruispunt Gharkola te overtuigen geen tax te betalen aan de maoïsten. Later werd het leger in deze

regio ingezet waardoor het voor de maoïsten zo goed als onmogelijk werd gemaakt om nog toeristentax

te heffen. Omwille van uw royalistische sympathieën en uw activiteiten was u niet graag gezien door de

YCL. Op de avond van 30/11/2064 (13 maart 2008) kwam een groep leden van de YCL op u af. U

bevond zich samen met een aantal vrienden op het volleyballveld van uw club. U en uw vriend Govinda

Khadka werden ernstige slagen toegebracht. U werd verweten belasting te heffen aan de lokale

bevolking op grondstoffen en toeristen te informeren geen tax te betalen aan de maoïsten. De YCL zag

in u een informant van de autoriteiten. Na dit incident stopte u met uw activiteiten voor de RPP-N. U

hernieuwde uw lidmaatschap niet langer. U wilde de regio verlaten. Nog dezelfde dag van het incident

begaf u zich naar Beni, de hoofdplaats van uw district. U verbleef er vijf maanden in een hotel en

ondervond er geen problemen. Begin 2065 (2008) begon u te werken in een bureau in Dana waar u

tickets voor bussen en jeeps verkocht. U vestigde zich ook in Dana maar keerde nog geregeld terug

naar uw dorp. Op 10/1/2066 (23 april 2009) ontving u op uw werk een brief van maoïstische signatuur

met daarin de mededeling dat maoïsten u de 15de zouden komen opzoeken. Tussen de regels las u dat

zij een donatie van u verwachtten. Op de vermeldde dag kwamen ongeveer 15 Maobadi naar het

ticketbureau waar u werkte. Zij namen u mee naar het nabijgelegen dorp Narchang. Daar vroegen ze

van u een donatie van 200.000 rupees. Zij zagen in u immers een informant van de autoriteiten, daar zij

door het optreden van het leger niet langer een toeristentax konden innen. Bovendien beschuldigden zij

u ervan dat door uw toedoen enkele van hun medestanders gearresteerd waren nabij Garkhola in

2062 (2005-2006) of in 2063 (2006-2007). Sedert hun arrestatie hadden zij niets meer van hen

vernomen. In Narchang werd u een nacht opgesloten in een huis. U werd geslagen met een houten

blok. Daar u niet was thuisgekomen, lichtte uw collega uw moeder in dat u was meegenomen in de

richting van Narchang. De volgende dag kwamen uw zus en enkele mensen van uw dorp naar de

maoïsten met het verzoek om u vrij te laten. Zij wilden daar echter niet op ingaan. Na onderhandelingen

gingen de maoïsten akkoord u vrij te laten onder de voorwaarde dat u het bedrag van 200.000 rupees

zou betalen op 25/01/2066 (8 mei 2009). Khadka Giri, voormalig dorpshoofd, stelde zich garant en

tekende de voorwaarden. Uw moeder wenste dat u de regio zou verlaten. U zei haar echter dat u niet

zou kunnen betalen, dat de maoïsten u reeds fysiek hadden aangepakt en dat u een hartig gesprek met

hen zou aangaan. Op de afgesproken dag zat u 's avonds in het huis van een vriend dat iets hoger

gelegen is dan het uwe. De maoïsten vonden u er en vroegen u met hen mee te komen. Buiten zag u

een grote groep gewapende Maobadi. U volgde hen naar beneden, in de richting van uw huis. U

slaagde er evenwel in een zijweg te nemen en te vluchten. U liep via Ghorapani tot in Naya Pool waar u

de bus nam naar Pokhara. Op 3/2/2066 (17 mei 2009) nam u de bus naar Bhairahawa. U had de

intentie om daar enige tijd te blijven doch de verre verwant bij wie u verbleef, vertelde u over de

spanningen in de Terai. Daarom verliet u op 17/2/2066 (31 mei 2009) Nepal. U nam de bus naar

Banaras, India. U verbleef er een vijftigtal dagen bij uw oom Guru Prasad Khatri. Op 28 juli 2009 reisde

u naar Delhi, van waaruit u drie dagen later het vliegtuig naar Frankrijk nam. U reisde met een vervalst

Indiaas paspoort, op naam van Surendra Pandey. U arriveerde op 5 augustus 2009 in België en diende

op 10 augustus 2009 een asielaanvraag in. U bent in het bezit van uw rijbewijs en van een

werknemersformulier van de tuinbouwsector.

B. Motivering

Na onderzoek van alle door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in uw

administratieve dossier, stel ik vast dat ik u noch het vluchtelingenstatuut noch het subisidiaire

beschermingsstatuut kan toekennen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er slechts weinig geloof kan gehecht worden aan de door

u beweerde reisroute. U verklaarde met een vervalst Indiaas paspoort van Delhi naar Parijs gereisd te

zijn (gehoorverslag CGVS, blz. 7). U kon slechts weinig informatie verschaffen omtrent de identiteit in

het paspoort waarmee u reisde. U bleek enkel op de hoogte van de naam maar diende de

geboortedatum en de geboorteplaats schuldig te blijven. U stelde dat het door u gebruikte paspoort een
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visum bevatte maar tastte verder in het duister omtrent de aard van het visum of het land waarvoor het

visum geldig was (CGVS, blz. 7). Gelet op het grote risico dat u zou hebben genomen om door

het luchthavenpersoneel in zowel India als Europa aan herhaaldelijke (identiteits)controles

en ondervragingen onderworpen te worden met betrekking tot uw persoon en uw (reis)bedoelingen, kan

er nochtans van u verwacht worden dat u hieromtrent meer details zou kunnen verstrekken.

Bovendien blijkt uit deze informatie dat in de internationale luchthavens van Delhi en Parijs de identiteit

van alle reizigers strikt individueel wordt nagegaan. Verder moet worden opgemerkt dat u geen enkel

stuk kon neerleggen ter staving van deze reisweg (vliegtuigtickets, boarding pass, bagagestickers). Dit

ondermijnt de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas.

Voorts dient te worden vastgesteld dat het incident dat uw vluchtaanleiding zou gevormd

hebben, volstrekt niet geloofwaardig is. U beweerde door de Maobadi beschuldigd te worden een

informant te zijn van de autoriteiten, hetgeen geleid zou hebben tot de arrestatie van enkele Maobadi in

2062 (2005-2006) of in 2063 (2006-2007), van wie sindsdien niets meer was vernomen (CGVS, blz.11-

12). U verklaarde dat deze beschuldiging aan uw adres pas op 15/1/2066 (28 april 2009) voor het eerst

werd geuit. Bij het eerste incident op 30/11/2064 (13 maart 2008) zouden de YCL-leden hierover met

geen woord gerept hebben (CGVS, blz. 12). Het is echter zeer weinig aannemelijk dat de Maobadi bij

een eerste treffen u hierover niets zouden gezegd hebben en dat zij u deze beschuldiging slechts drie

tot vier jaar na de feiten zouden ten laste leggen. U kon overigens geen concrete informatie geven over

het precieze aantal Maobadi dat gearresteerd zou zijn. U kon geen enkele naam noemen. Ook over

de datum en de plaats van de arrestatie legde u slechts vage verklaringen af (CGVS, blz. 11-13).

Met betrekking tot uw vluchtaanleiding kon u overigens geen begin van bewijs aanbrengen. U bleek niet

in het bezit van de brief die de Maobadi u zouden hebben overhandigd noch van het document waarin

de voorwaarden van uw vrijlating zouden zijn gestipuleerd. Het gebrek aan geloofwaardigheid omtrent

uw vluchtaanleiding ondergraaft de algehele geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas.

Met betrekking tot uw verklaring dat u geviseerd werd door de YCL omwille van uw

royalistische sympathieën en uw lidmaatschap van en activiteiten voor de RPP-N, kan er overigens

worden gewezen op informatie in het bezit van het Commissariaat-generaal, waaruit blijkt dat

royalistische sympathieën op zich geen voldoende basis vormt om doelwit te zijn van de maoïsten.

Zowel het UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) als het OHCHR (Office of the High

Commissioner for Human Rights), organisaties die reeds geruime tijd op het terrein aanwezig zijn en de

mensenrechtensituatie op de voet volgen, zijn niet op de hoogte van incidenten, specifiek gericht tegen

personen met royalistische sympathieën of affiliaties. Zij wijzen er ook op dat verscheidene royalistische

partijen politiek actief blijven en over vertegenwoordigers beschikken in het huidige parlement.

Wat er ook van zij, u hebt niet aannemelijk [hebt] gemaakt dat u zich niet (permanent) elders in Nepal

had kunnen vestigen om aan de moeilijkheden met de Maobadi in uw streek te ontlopen. U

verklaarde uitdrukkelijk dat uw engagementen het lokale niveau niet overstegen. Bovendien gaf u aan

na het eerste incident waarvan het u slachtoffer werd, vijf maanden zonder moeilijkheden in Beni, de

hoofdplaats van uw district gewoond te hebben (CGVS, blz. 10-11). Voor wat Kathmandu betreft, stelde

u dat u de stad niet goed kende en dat u er niet geweest bent (CGVS, blz. 14), hetgeen niet volstaat om

een veilig intern vluchtalternatief voor u a priori uit te sluiten.

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

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

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

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

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

administratieve dossier gevoegd.

De door u aangebrachte documenten zijn niet van die aard dat zij een ander licht werpen

op bovenstaande appreciatie. Uw identiteit en uw professionele bezigheden in België staan voor mij niet

ter discussie.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,
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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. Uit de lezing van het uiterst summiere verzoekschrift kan worden afgeleid dat verzoeker het niet

eens is met de bestreden beslissing hij meent verder dat “het beginsel van behoorlijk bestuur wordt

geschonden dat bepaalt dat de overheid een volledig onderzoek moet doen naar alle omstandigheden

van de zaak”.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Verzoeker legt zijn originele rijbewijs voor en stelt te “trachten om in de loop van de

beroepsprocedure alsnog bewijskrachtige documenten over te leggen”. Hij legt evenwel geen

identiteitskaart, noch paspoort neer hoewel hij verklaarde ooit een identiteitskaart te hebben gehad maar

deze om een ongekende reden te zijn verloren. Verzoekers verklaringen dat hem in de internationale

luchthavens van Delhi en Parijs geen persoonlijke vragen werden gesteld terwijl uit de objectieve

informatie die door de commissaris-generaal aan het administratieve dossier werd toegevoegd blijkt dat

de identiteit van iedere reiziger er individueel wordt nagegaan, is ongeloofwaardig. De bestreden

beslissing wijst terecht op de herhaaldelijke, systematische en persoonlijke veiligheidscontroles aan de

buitengrenzen van de Schengenzone, in het kader van een algemene politiek van versterkte

grenscontroles en als maatregel in de strijd tegen het internationale terrorisme en illegale migratie. Voor

zover verzoeker verklaart deze te hebben kunnen omzeilen dient hij dit nauwgezet en overtuigend toe te

lichten. Verzoeker had daarenboven bij zijn vertrek geen problemen met de Nepalese autoriteiten, zodat

niet aannemelijk is dat hij illegaal diende te reizen. Verzoeker maakt niet aannemelijk geen paspoort te

kunnen voorleggen en faalt aldus in zijn medewerkingplicht.

3.2. Verzoeker betoogt “dat de bestreden beslissing niet onderzocht heeft of de Nepalese autoriteiten

bescherming bieden tegen willekeurig geweld” doch laat na de relevantie hiervan aan te tonen in het

licht van zijn asielrelaas, de actuele situatie in Nepal en de informatie toegevoegd aan het

administratieve dossier. In zoverre verzoeker de zorgvuldigheidsplicht aanvoert kan 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). Verzoeker toont niet aan waarom dit in casu niet zou gebeurd zijn terwijl verzoeker werd

gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven uiteen te zetten en zijn

argumenten kracht bij te zetten. Verzoeker gaat eraan voorbij dat de bewijslast bij de asielzoeker ligt.

Evenmin toont hij aan dat zijn problemen, in zoverre gegrond, nog actueel zijn. Zo is de aanleiding van

verzoekers voorgehouden problemen, met name de belastingen en toeristentaksen die destijds niet door

de Maobadi maar door het leger en plaatselijke bevolking werden geïnd naar aanleiding van de

uitgevoerde sociale werken, niet langer relevant nu de Maoïsten aan de macht zijn in Nepal.

3.3. Verzoeker voert verder aan Nepal te hebben verlaten omdat hij door YCL-leden beschuldigd wordt

een informant te zijn voor de Nepalese autoriteiten en geleid te hebben tot de arrestatie van

verschillende Maobadi, maar blijft bij louter vage en oppervlakkige verklaringen. Zo weet hij niet wanneer

en waar deze arrestaties plaatsvonden, noch hoeveel Maobadi werden gearresteerd, noch hun naam.

Nochtans is het redelijk te veronderstellen dat verzoeker mensen aangeeft die hij kent of uit zijn

omgeving komen. Verzoekers verklaringen worden verder ondergraven door het late optreden van de

Maobadi tegen het systematisch verraad van hun leden en zoals de bestreden beslissing terecht stelt is

het “echter zeer onwaarschijnlijk dat de Maobadi bij een eerste treffen u hierover niets zouden gezegd

hebben en dat zij u deze beschuldiging slechts drie tot vier jaar na de feiten ten laste zouden leggen”.

Verder kunnen verzoekers persoonlijke problemen met leden van de Young Communist League (YCL)

omwille van zijn royalistische sympathieën evenmin overtuigen. Hij legt geen begin van bewijs van deze

problemen neer, noch van zijn lidmaatschap van de RPP-N of zijn activiteiten in dit kader terwijl hij een

brief zou ontvangen hebben van de YCL waarin hem “tussen de lijnen” om een som geld werd gevraagd

maar “neen, ik kan het niet vinden. Ik hield het bij mij in het bureau als bewijs” (zie gehoorverslag CGVS,
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p. 13). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn

hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J.

HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Dit is niet het

geval. Verzoeker toont aldus niet aan vervolgd te zijn en nood te hebben aan specifieke bescherming.

Te meer nu zowel de UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) als het OHCHR (Office

of the High Commissioner for Human Rights) stellen dat “royalistische sympathieën op zich zeker geen

voldoende basis is om doelwit te zijn van Maoïsten” en dat leden van koningsgezinde partijen

momenteel geen slachtoffer zijn van intimidaties om puur politieke redenen (zie antwoorddocument

Cedoca nep2009-029w). Ten overvloede wijst de Raad erop dat verzoeker verklaarde sinds de eerste

aanval in maart 2008 geen activiteiten voor de RPP-N te hebben uitgevoerd, wat de geloofwaardigheid

van zijn problemen met de YCL verder onderuit haalt. Aldus maakt hij niet aannemelijk dat voor zover

zijn asielrelaas waarachtig was -quod non-, hij in Nepal een risico loopt om slachtoffer te worden van

een actie van de Maoïsten of de YCL omwille van zijn voormalige activiteiten of zijn politieke voorkeur.

3.4. Voorts wijst de Raad, voor zover nodig, op het bestaan van een intern vluchtalternatief. Tijdens het

verhoor verklaarde verzoeker namelijk gedurende vijf maanden zonder enige moeilijkheden in Beni te

hebben gewoond en betreffende Kathmandu verklaarde verzoeker er nog nooit te zijn geweest en de

stad niet goed te kennen, wat bezwaarlijk kan volstaan om de mogelijkheid van een binnenlands

vluchtalternatief teniet te doen.

3.5. Voorts beperkt verzoeker zich tot het louter herhalen van zijn voorgehouden vluchtrelaas. Als

dusdanig wordt er géén afbreuk gedaan aan de bevindingen van de commissaris-generaal die steun

vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden

beslissing.

3.6. Tot slot stelt de Raad aangaande het Belgische werknemersformulier vast dat het document

geenszins verzoekers asielmotieven ondersteunt.

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

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en voert geen specifieke argumenten aan voor

het verkrijgen van het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet. Hij meent dat hij “minstens de subsidiaire beschermingsstatus” dient te krijgen maar

duidt niet aan op welke basis en waarom. Evenmin toont verzoeker aan dat hij zich nuttig kan beroepen

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

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

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

gewapend conflict (zie “Subject related briefing Nepal: De veiligheidssituatie in Nepal”, 29.03.2010).

4.2. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

5. Het aangehaalde middel is ongegrond.



RvV X - Pagina 6 van 6

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


