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nr. 50 857 van 8 november 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 27 juli 2010 heeft

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

25 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 31 augustus 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 oktober

2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. VAN CAUTEREN en van

attaché S. BOTTU, 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 14 januari 2010 het Rijk binnen en diende op 15

januari 2010 een asielaanvraag in. Op 25 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 ward 1, Godamchaur VDC (Village Development Committee) in

Lalitpur district en in het bezit te zijn van de Nepalese nationaliteit. Uw vader is een aanhanger van de

koning en sympathisant van de royalistische partij RPP (Rastriya Prajatantra Party). Zelf hebt u geen

banden met de RPP en bent u niet geïnteresseerd in politiek. Omwille van de sympathieën van uw

vader werd uw woning geviseerd door maoïsten. Sedert het jaar 2060 (Nepalese kalender, stemt

overeen met 2003-2004 volgens de Gregoriaanse kalender) baatte u een voedingswinkel uit, gelegen

aan uw eigen huis. Geregeld kreeg u maoïsten over de vloer die u verzochten een bijdrage te leveren
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aan hun partij. Zolang het ging om haalbare bedragen (1.000, 2.000 of 3.000 Nepalese roepies) ging u

op hun eisen in. Tevens gebeurde het dat zij goederen uit uw winkel meenamen zonder u ervoor te

vergoeden. Op 18 of 19/8/2066 (3 of 4 december 2009) ontstond er hierover een ruzie tussen u en

enkele maoïsten. Op 20/8/2066 (5 december 2009) kwamen drie maoïsten u opzoeken in uw winkel. Zij

zeiden dat u een sympathisant was van hun partij daar u in het verleden reeds herhaaldelijk financiële

bijdragen had geleverd. Zij overhandigden u een brief waarin u verzocht werd een donatie van 100.000

roepies te doen. U sloeg in paniek en wees hen erop dat u niet bij machte was om een dergelijk bedrag

op te hoesten. Uw verweer vond echter geen verhaal. De maoïsten verklaarden louter dat zij over drie

dagen de gevraagde som zouden komen ophalen. Op 25/8/2066 (10 december 2009) verschenen

zeven of acht maoïsten in uw winkel. U weigerde te betalen, wat bij hen een agressieve reactie ontlokte.

U verdedigde zich en gebruikte daarbij ook geweld ten aanzien van hen. Zij brachten vernielingen aan

in uw winkel en ontvreemden het geld dat zich op dat moment in uw kassa bevond. Met het dreigement

dat u de gevolgen van uw daden in de toekomst wel zou ondervinden, verlieten zij uw pand. Omwille

van de aangerichte chaos zag u zich genoodzaakt uw winkel te sluiten. Daags na dit voorval begaf u

zich naar Kathmandu om inkopen te doen voor uw winkel. Wanneer u 's avonds opnieuw in uw dorp

aankwam, vernam u van uw vriend Kundan Khatri dat die dag een groep van 12 of 13 gewapende

maoïsten naar uw woning was gekomen en daarbij doodsbedreigingen ten aanzien van u had geuit.

Ook uw ouders en uw echtgenote werden door hen bedreigd. Hij raadde u aan niet naar huis terug te

keren. U bracht de nacht door in het huis van een andere vriend, Jayaram Khadka. Deze laatste drong

erop aan dat u voor uw eigen veiligheid de regio zou verlaten. U volgde zijn advies op. Zonder uw

familie nog op te zoeken, verliet u Nepal op 27/8/2066 (12 december 2009) en begaf u zich naar zijn

oom in Delhi, India. Daar verbleef u nog een maand alvorens u op 14 januari 2010 het vliegtuig nam

naar Brussel. U reisde met een vervalst Indiaas paspoort dat uw foto bevatte. Dezelfde dag nog

arriveerde u in België. U diende op 15 januari 2010 hier in België een asielaanvraag in. Na uw vertrek uit

Nepal zijn maoïsten u nog verscheidene malen komen zoeken. Omwille van deze reden zag uw

echtgenote zich genoodzaakt om haar intrek te nemen bij haar ouders. In het begin van de maand

Poush 2066 (eind december 2009) zijn zij u ook eenmaal komen zoeken in het huis van uw

schoonouders. Via uw echtgenote vernam u dat ook uw broer één of twee maanden geleden ten

gevolge van problemen die betrekking houden met uw moeilijkheden, Nepal verliet en naar India ging.

De maoïsten vroegen enerzijds geld van hem en anderzijds dat hij zich bij hen zou aansluiten. U bent in

het bezit van uw Staatsburgerschapskaart (Nagarikta Pramanpatra - vergelijkbaar met identiteitskaart),

uw huwelijksakte en de geboorteakte van uw zoon. Daarnaast legde u ter ondersteuning van uw

asielaanvraag nog een brief van de UCPN-M (United Communist Party of Nepal – Maoist, kortweg

maoïsten), d.d. 20/8/2066 (5 december 2009), neer, waarin u verzocht wordt in een donatie van 100.000

roepies te voorzien.

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 Brussel gereisd

te zijn (gehoorverslag CGVS, blz. 6). U kon echter geen enkele informatie geven omtrent de identiteit in

het paspoort waarmee u reisde. Zo kende u de naam niet van de valse identiteit vermeld in dit paspoort.

U bleek evenmin op de hoogte of het door u gebruikt paspoort al dan niet een visum zou bevat hebben.

U verklaarde dit paspoort nooit in uw handen gehad te hebben (CGVS, blz. 6). U werd evenmin over

al deze gegevens ingelicht door de smokkelaar die u vergezelde. Hij zou tevens steeds tijdens

deze reisweg dit paspoort in uw plaats aan de controlerende autoriteiten hebben voorgelegd (CGVS,

blz. 6 en 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, uw reisdocumenten en uw (reis)bedoelingen, kan er nochtans

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

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

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

smokkelaar uw paspoort voor u toonde tijdens de identiteitscontroles op de luchthavens van Delhi en

Brussel, kan evenmin enig geloof gehecht worden. Uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt, blijkt immers dat in de betreffende luchthavens het paspoort van elke reiziger strikt

gecontroleerd wordt. Deze controles verlopen steeds individueel en het is dan ook uitgesloten dat

iemand anders uw paspoort zou voorleggen aan de douanebeambte. Bij binnenkomst in de
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Schengenzone heerst bovendien de verplichting niet-EU onderdanen aan een grondige controle te

onderwerpen. Verder moet worden opgemerkt dat u geen enkel stuk kon neerleggen ter staving van

deze reisweg (vliegtuigtickets, boarding pass, bagagestickers). Uit voorgaande vaststellingen blijkt dan

ook dat u op intentionele wijze getracht heeft de Belgische autoriteiten te misleiden met betrekking tot

uw reisweg naar België. Deze vaststellingen ondermijnen in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas. Hierdoor rijst tevens sterk het vermoeden dat u mogelijks ook een Nepalees paspoort,

achterhoudt om iets te verhullen (vertrek met eigen paspoort uit Nepal, eerder vertrek uit Nepal, etc).

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

en tekortkomingen in uw verklaringen over uw problemen met de maoïsten. Zo is het vooreerst

opmerkelijk dat de maoïsten jarenlang vrede zouden genomen hebben met relatief beperkte donaties (a

rato van 1.000 tot 3.000 roepies) en materiële bijdragen om u dan plotseling te dwingen tot een donatie

van 100.000 roepies (CGVS, blz. 8). Gezien u aangaf met uw winkel een maandelijkse omzet van om en

bij de 6 à 7.000 roepies te draaien (CGVS, blz. 5) en tegelijkertijd beweerde dat de maoïsten u reeds

vanaf de opening van uw winkel in 2060 (2003-2004) om donaties verzochten (CGVS, blz. 8), kan het

als weinig logisch geëvalueerd worden dat zij van u – luidens uw verklaringen schijnbaar zonder

duidelijke aanleiding – plots een bedrag van 100.000 roepies eisten. Er werden door hen bijvoorbeeld

geen beschuldigingen geuit waarom zij plots van u een zo hoog bedrag wensten te ontvangen. U gaf

toe hieromtrent zelf ook in het duister te tasten (CGVS, blz. 8). Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt bovendien ook dat de hoogte van het bedrag van deze

bijdrages die door de maoïsten worden geïnd meestal bepaald wordt door iemands inkomen of

vermogen. Het gaat hierbij vaak om een bepaald percentage van het inkomen dat op regelmatige basis

moet afgestaan worden. In deze context is het evenzeer merkwaardig dat u niet op de hoogte bleek te

zijn van eventuele gelijkaardige problemen bij andere winkeluitbaters in uw nabije omgeving. U stelde

zich niet de moeite getroost te hebben om hierover bij hen uw licht op te steken (CGVS, blz. 8-9). U

stelde tevens nagelaten te hebben met de maoïsten over de hoogte van dit bedrag te onderhandelen,

wat volgens u nochtans mogelijk en haalbaar was. U deed dit niet omdat volgens u hiermee het

probleem van deze verplichte donaties niet van de baan was (CGVS, blz. 11). Gezien de precaire

situatie waarin u zich op dat ogenblik bevond, kan dit niet als voldoende ter verantwoording van uw

nalaten beschouwd worden. Uw nalaten zich hierover verder te informeren of voor uw problemen met de

maoïsten via bemiddeling tot een vergelijk te proberen komen, ondermijnt tevens uw geloofwaardigheid.

Daarnaast stelde u voor uw problemen met de maoïsten geen bescherming te hebben gezocht bij de

politie of bij andere instanties. U deed dit niet omdat uw belagers u hadden gewaarschuwd dit niet te

doen (CGVS, blz. 11). Deze verklaringen voor het niet inroepen van de bescherming door uw eigen

autoriteiten zijn niet afdoende. Het is immers precies de bedoeling van het indienen van een klacht om

bescherming te krijgen tegen de belagers en eventuele verdere problemen die zij zouden kunnen

veroorzaken te voorkomen. Indien de autoriteiten niet op de hoogte worden gesteld van de feiten

kunnen zij hiertegen vanzelfsprekend ook niet optreden.

Bij uw verklaring dat uw huis door de maoïsten geviseerd werd omdat uw vader een aanhanger was

van de koning en sympathisant van de RPP, waardoor uw huis/familie als pro-monarchistisch werd

aanzien, kunnen tevens enkele bedenkingen geplaatst worden. Vooreerst kan hier worden gewezen

naar informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en 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. Hieraan

kan nog worden toegevoegd dat u zelf nooit politiek actief was – u stelde zelfs nooit geïnteresseerd te

zijn in politiek – en steeds in het verleden de maoïsten ter wille bent geweest wanneer ze u om

financiële of materiële bijstand vroegen (CGVS, blz. 7 en 8). Dat zij u jarenlang zouden geviseerd

hebben omdat uw huis/familie als pro-monarchistisch door hen zou worden bestempeld, houdt in het

licht van voorgaande dan ook weinig steek.

Over de problemen van uw familie met de maoïsten sinds uw vertrek uit Nepal legde u tevens vage

en bijgevolg weinig overtuigende verklaringen af. Zo kon u niet aangeven hoe vaak en wanneer

de maoïsten sindsdien bij u thuis zijn langskwamen op zoek naar u. U kon evenmin veel details geven

over de gebeurtenissen tijdens deze bezoeken (CGVS, blz. 10). Ook over de problemen van uw broer,

die omwille van uw problemen met de maoïsten tevens na uw vertrek door hen zou geviseerd zijn,

waardoor hij zich recent genoodzaakt zag naar Delhi, India, te vluchten, bleef u zeer vaag. U geraakte
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niet verder dan te stellen dat na uw vertrek de maoïsten eisten dat hij hen geld zou geven, alsook dat hij

zich bij hen zou aansluiten (CGVS, blz. 10).

Hoe dan ook, wat betreft uw vrees voor voortdurende afpersing en fysiek geweld door de maoïsten

dient te worden opmerkt dat uit de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie blijkt dat de

inning van financiële bijdragen door de maoïsten iedereen in Nepal treft. Zowel op het platteland als in

de stedelijke gebieden vragen de Maobadi donaties. Zoals reeds aangehaald verschilt het bedrag van

deze bijdragen afhankelijk van het inkomen of vermogen van een persoon. Zowel privé-personen,

bedrijven als overheidsinstellingen worden hiertoe verplicht. De maoïsten beschouwen deze bijdragen

als een soort van belasting om hun werkingskosten en hun politieke strijd te financieren. Volgens de

maoïsten gaat het hierbij steeds om vrijwillige bijdrages van personen die hen welgezind zijn. Dit wordt

evenwel door verschillende andere bronnen tegengesproken. Voorts blijkt uit de ons beschikbare

informatie dat ook heel wat andere politieke partijen en groeperingen in Nepal zich aan dergelijke

praktijken bezondigen. Het kan dan ook als een belangrijk maatschappelijk probleem beschouwd

worden. In toenemende mate wordt hiertegen geprotesteerd door het maatschappelijke middenveld. In

sommige gevallen wordt hiertegen ook succesvol opgetreden door de ordediensten. Dit gegeven op zich

kan dan ook niet zonder meer weerhouden worden om te besluiten tot het bestaan van een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een risico op ernstige schade zoals bedoeld in de

definitie van subsidiaire bescherming. In dit verband kan trouwens ook nog worden vermeld dat

het vredesakkoord (‘Comprehensive Peace Agreement’) van eind 2006 nog steeds standhoudt, hoewel

de implementatie ervan vaak sterk te wensen overlaat en alle partijen in Nepal zich nog steeds

bezondigen aan geweldpleging. Dit akkoord is toentertijd gesloten met als doel de orde en veiligheid in

Nepal te herstellen en te normaliseren. Alle grote politieke partijen staan vandaag nog steeds achter

deze algemene doelstelling.

Bovendien hebt u niet aannemelijk gemaakt dat u zich niet (permanent) elders in Nepal had

kunnen vestigen om aan de excessieve eisen en het fysieke geweld met de Maobadi in uw dorp te

ontlopen. Uw tegenargument, met name dat er zich overal in Nepal maoïsten bevinden (CGVS, blz. 10),

volstaat niet om een intern vluchtalternatief a priori uit te sluiten. Nergens blijkt uit uw verklaringen dat de

door u aangehaalde moeilijkheden het lokale niveau overstijgen.

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. Noch uw identiteit noch uw familiale situatie staan voor mij ter discussie.

Wat de brief van de UCPN-M betreft, kan worden verwezen naar bovenstaande opmerkingen over

de gebrekkige geloofwaardigheid van uw verklaringen hierover. Om geloofwaardig te zijn,

dienen documenten coherente en aannemelijke verklaringen te ondersteunen, quod non in casu.

Bovendien doet dit document evenmin afbreuk aan bovenstaande vaststellingen met betrekking tot uw

mogelijkheid zich elders in Nepal te vestigen.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

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

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

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

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

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht

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

(RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).
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2.2. Verzoeker onderwerpt de in de bestreden beslissing opgenomen vaststellingen en

tegenstrijdigheden aan een inhoudelijke kritiek. Hij voert bijgevolg de schending aan van de materiële

motiveringsplicht zodat het middel vanuit dit oogpunt zal worden onderzocht.

3. Nopens de status van vluchteling

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

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

fotokopie van zijn citizenship certificate neer. Hij verklaarde nooit een paspoort te hebben gehad en zijn

overige identiteitsdocumenten te hebben achtergelaten in Nepal. Verzoeker laat aldus na een origineel

identiteitsdocument met foto neer te leggen waaruit zijn identiteit onbetwist kan blijken. Dit klemt te meer

nu verzoeker evenmin zijn reisweg adstrueert terwijl hij, aangezien hij met het vliegtuig naar Europa

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

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

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

onmogelijk. Verzoekers verklaringen inzake zijn reisweg kunnen evenmin overtuigen. Verzoeker houdt

vol het valse Indiase paspoort niet in handen te hebben gehad en geen kennis te hebben van een

visum, noch van de identiteitsgegevens die vermeld werden op het valse paspoort waarmee hij de

douane passeerde. Verzoeker houdt tevens vol samen met zijn smokkelaar de douane te zijn

gepasseerd. Nochtans blijkt uit de objectieve informatie in het administratieve dossier dat er in de

internationale luchthaven van Delhi op verschillende ogenblikken strenge individuele controles

plaatsvinden van de reisdocumenten en identiteit. Het is derhalve niet ernstig om te stellen dat verzoeker

“nooit getracht [heeft] verwerende partij te misleiden” nu hij niet toelicht hoe de herhaaldelijke,

systematische en persoonlijke veiligheidscontroles aan de buitengrenzen van de Schengenzone en op

internationale vluchten in het kader van een algemene politiek van versterkte grenscontroles en als

maatregel in de strijd tegen het internationale terrorisme en illegale migratie, heeft kunnen omzeilen.

Daarbij spreekt verzoeker slechts het Nepali en “een beetje Hindi en Engels” zodat de grensinspectie op

eenvoudige wijze kon vaststellen dat hij geen Indiër is. Verzoekers onwetendheden ondermijnen de

geloofwaardigheid van zijn voorgehouden reiswijze zodat hij niet aannemelijk maakt illegaal gereisd te

hebben. Dit tast op fundamentele wijze zijn geloofwaardigheid aan en aldus ook de waarachtigheid van

de asielmotieven en zijn verklaring illegaal gereisd te hebben en geen paspoort te kunnen voorleggen.

3.2. Verzoeker stelt winkelier te zijn geweest en Nepal ontvlucht te zijn vanwege afpersing en

bedreigingen door de Maoïsten. Hij legt een brief van de UCPN-M voor maar geen enkel begin van

bewijs van zijn bewering een voedingswinkel te hebben uitgebaat. De Raad merkt op dat dit stuk niet

volstaat om aannemelijk te maken dat verzoeker als winkelier wordt afgeperst, nu het een gesolliciteerd

karakter vertoont. Hoe dan ook, om enige bewijswaarde te hebben dient dergelijk document te worden

ondersteund door geloofwaardige, overtuigende verklaringen. Dit is in casu niet het geval.

3.2.1. Verzoeker liet na bescherming te zoeken bij de politie dan wel bij de royalistische partij,

homologen of een mensenrechtenorganisatie. Verzoeker verklaart zijn gebrek aan initiatief “omdat de

Maobadi waarschuwden” (zie gehoorverslag CGVS, p. 11), en het feit dat hij de Maoïsten reeds in het

verleden had gesteund. Deze beweringen zijn geen afdoende verklaring om zijn nalaten andere vormen

van nationale bescherming, naast de overheid, te zoeken gezien volgens verzoeker doodsbedreigingen

werden geuit.

3.2.2. Ongeacht de geloofwaardigheid van de werkwijze van de Maoïsten om na vele kleinere bijdragen

plots een grote bijdrage te eisen van verzoeker, is het opmerkelijk dat hij geen contact opnam met

andere winkeliers uit de nabije omgeving. Verzoeker meent in zijn verzoekschrift dat zijn gebrek aan

initiatief te verklaren valt door de grote afstand met de andere winkels en hij zich “niet durfde informeren”

wat bezwaarlijk kan overtuigen nu verzoeker in een stadje woonde, hij reeds jaren werd afgeperst en hij

het geëiste bedrag niet kon betalen. Om diezelfde reden is het opmerkelijk dat verzoeker niet getracht

heeft te onderhandelen hoewel dat volgens hem mogelijk en haalbaar was (zie gehoorverslag CGVS,

p.11). De wijzigingen in het verzoekschrift van verzoekers eerdere verklaringen “onderhandelen had

geen enkele zin” zijn niet onderbouwd en kunnen niet overtuigen. Voorts blijkt uit de objectieve

informatie uit het administratieve dossier dat de Maoïsten een andere werkwijze hanteren en de bijdrage

procent gewijze gebaseerd wordt op inkomen of vermogen. De ontkenning hiervan in het verzoekschrift
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“het klopt niet dat de donaties geïnd door de Maoïsten doorgaans percentages van inkomens betreffen”

blijft opnieuw een blote bewering die bezwaarlijk de objectieve informatie kan weerleggen.

3.3. Hoe dan ook, uit de objectieve informatie blijkt dat afpersing door (of verplichte bijdragen aan)

Maoïsten een algemeen maatschappelijk probleem is in Nepal, nu het zowel in stedelijke als landelijke

gebieden voorkomt en zowel bedrijven, overheidsinstellingen als privé-personen er mee te maken

krijgen. Tevens blijkt dat andere politieke partijen en groeperingen eveneens donaties eisen. Er wordt

tegen deze praktijk geprotesteerd door het middenveld en de ordediensten treden in sommige gevallen

met succes op. Dit maatschappelijke probleem kan echter niet worden gelijkgesteld met een

systematische vervolging in vluchtelingrechtelijke zin, te meer nu verzoeker niet aannemelijk maakt dat

de afpersing een politieke inslag heeft. Hij verklaarde tijdens het verhoor uitdrukkelijk niet geïnteresseerd

te zijn in politiek en geen banden te hebben met de RPP. Daargelaten dat verzoeker thans opnieuw zijn

verklaringen wijzigt in het verzoekschrift en hij “wel degelijk pro monarchie” zou zijn, blijkt uit de

informatie toegevoegd aan het administratieve dossier, die overigens door verzoeker niet wordt

weerlegd, tevens dat royalistische sympathieën op zich niet voldoende zijn om een doelwit van de

Maoïsten te vormen.

3.4. Voor zover enig geloof kan worden gehecht aan verzoekers problemen met de Maoïsten, maakt

verzoeker niet aannemelijk, indien nodig, zijn problemen niet te kunnen ontlopen door zich elders in

Nepal te vestigen. Verzoeker stelt “verwerende partij geeft immers zelf aan dat de Maoïsten hun

praktijken overal beoefenen, zowel in de stad als op het platteland” maar geeft een verkeerde

interpretatie hieraan. Immers indien de praktijken overal kunnen voorkomen, wordt niet gesteld dat op

alle plaatsen van alle bewoners vrijwillige bijdragen worden geëist. Overigens wijst de Raad erop dat

afpersing op zich geen vrees voor vervolging in vluchtelingrechtelijke zin uitmaakt te meer nu verzoeker

zijn initiële beweringen niet aantoont en dat hij de doodsbedreigingen aan zijn adres niet aannemelijk

heeft gemaakt.

3.5. Wat de problemen van verzoekers familie met de Maoïsten betreft, legt hij geen enkel begin van

bewijs voor en legt hij vage verklaringen af. Verzoeker stelt weinig contact met zijn familie te zoeken “om

zijn familie te beschermen”. Dit gedrag druist echter in tegen zijn verklaringen dat zijn echtgenote en

broer problemen kennen en het aldus redelijk is te verwachten dat hij zich in hun situatie interesseert.

3.6. Voor het overige bieden de fotokopieën van verzoekers huwelijksakte en van de geboorteakte van

zijn zoon geen ondersteuning voor zijn asielmotieven. Evenmin kan de kopie van het algemene

internetartikel over journalisten in Nepal aantonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk

wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en

verzoeker blijft hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS 18 december 2004, nr. 138.480; RvS

18 december 2009 nr. 5146).

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

artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet).

4.2. Verzoeker gaat eraan voorbij dat voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op

basis van artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet net als bij de vluchtelingenstatus de

bewijslast principieel op de vreemdeling rust. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet

aan de criteria van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Hij voert geen specifieke elementen aan

waaruit kan blijken dat hij voldoet aan artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

4.3. In zoverre verzoeker zich beroept op artikel 48/4, §2, c van de vreemdelingenwet dient hij

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

volkenrechtelijke zin. Verzoeker dient niet aan te tonen dat het geweld direct tegen zijn persoon wordt
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gericht. Het blijft niettemin noodzakelijk het causale verband aan te tonen tussen de zwaarwegende

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

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

de situatie van zijn land. Waar verzoeker stelt “verwerende partij geeft terecht zelf toe dat de

implementatie van het Vredesakkoord van 2006 vaak sterk te wensen overlaat en alle partijen in Nepal

zich nog steeds bezondigen aan geweldpleging”, blijkt inderdaad uit de objectieve informatie toegevoegd

aan het administratieve dossier dat het vredesakkoord al meermaals werd geschonden. Uit diezelfde

objectieve informatie blijkt echter dat, indien de veiligheidssituatie in Nepal tijdens de burgeroorlog

wisselend was en regionaal verschilde, 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).

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

vreemdelingenwet.

5. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht november tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


