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nr. 51 907 van 29 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 30 juli 2010 heeft

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

2 juli 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 23 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 oktober

2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van attaché B. DIERICKX, die verschijnt voor de

verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 26 april 2009 het Rijk binnen en diende op 27 april

2009 een asielaanvraag in. Op 2 juli 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 de Nepalese nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Argal Chilay, gelegen in

Baglung district. Vanaf het jaar 2060 (Nepalese kalender, stemt overeen met 2003-2004 volgens de

Gregoriaanse kalender) baatte u een voedingswinkel uit, gelegen op hetzelfde adres als uw woning. U

nam deze winkel over van uw vader. U was in Nepal net zoals heel wat van uw vrienden en uw ouders

sympathisant van de royalistische partij RPP-N (Rastriya Prajatantra Party-Nepal). U was dit sinds het

ontstaan van deze partij. Zes maanden voor uw vertrek werd u activist voor deze partij op lokaal niveau.

Zes keer nam u sindsdien deel aan bijeenkomsten van deze partij in uw dorp. Vanaf 2055 (1998-1999)
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werd uw regio door de maoïsten gecontroleerd. Sindsdien begonnen ze in de winkel van uw vader

voedsel mee te nemen zonder hiervoor te betalen. Ook hierna bleven maoïstische soldaten (Maobadi) in

jullie winkel langskomen. Naast voedsel, eisten ze sindsdien ook geregeld geld en onderdak. Jullie

konden dit niet weigeren. Ongeveer ééns per maand vroegen ze een financiële bijdrage ongeveer 100

tot 200 Nepalese roepies. Op 15/05/2065 (31 augustus 2008) kreeg u in uw winkel plots bezoek van een

groep van 5 Maobadi, die u verplichtten met hen mee te komen. U werd meegenomen naar hun kamp

in Argul, waar ze u vroegen zich aan te sluiten bij de gewapende vleugel van hun partij. U vertelde dat u

dit niet kon doen omdat u voor uw zieke vrouw en uw familie moest zorgen. Nadat u onder druk had

toegegeven zich bij hun partij aan te sluiten en hun programma's en activiteiten in de regio te zullen

bijwonen, werd u na twee dagen vrijgelaten. Direct na uw vrijlating organiseerde de RPP-N op

22/05/2065 (7 september 2008) een bijeenkomst in uw dorp. Als activist van deze partij nam u hieraan

deel. De volgende dag kreeg u 's avonds bezoek van maoïsten die u ervan beschuldigden deelgenomen

te hebben aan voornoemde meeting van de RPP-N en dus niet loyaal te zijn. U werd andermaal naar

hetzelfde kamp van de maoïsten meegenomen. U werd daar geconfronteerd met uw deelname aan

deze bijeenkomst van de RPP-N in uw dorp en met uw belofte de maoïsten en hun partij te zullen

steunen. Vervolgens werd u geslagen. U werd zwaar onder druk gezet hen te blijven steunen. Na vier

dagen werd u op 27/05/2065 (12 september 2008) vrijgelaten, nadat u zich andermaal akkoord had

verklaard hen te zullen blijven steunen. Vervolgens nam u deel aan enkele door de maoïsten

georganiseerde culturele programma's in uw regio. Op 15/07/2065 (31 oktober 2008) kwamen

andermaal twee Maobadi bij u thuis langs. U was die dag niet thuis. Toen u terug thuis kwam, vernam u

van uw echtgenote dat zij plots 100.000 roepies van u eisten. U kreeg twee weken de tijd om dit te

betalen. Ze kwamen evenwel pas terug bij u langs op 10/09/2065 (25 december 2008). U vertelde hen

dat u niet in staat was een zo hoog bedrag te betalen. Ze bleven erbij dat u hen dit bedrag verschuldigd

was. U kreeg vervolgens uitstel van betaling. Op 29/10/2065 (11 februari 2009) ging u naar de

hoofdplaats van uw district, Baglung Bazar. Uw echtgenote was op 26 of 27/10/2065 (8 of 9 februari

2010) naar haar ouders vertrokken. In de tussentijd waren de maoïsten niet langsgekomen om het

verschuldigde bedrag te innen. Kort na uw ve[r]trek kwamen de maoïsten bij u langs. Ze troffen u niet

aan en niemand anders was thuis. Uw winkel was tevens gesloten. Ze dachten daarom dat u en uw

echtgenote de regio ontvlucht waren en hen niet wilden betalen. Daarom besloten ze op 01/11/2065 (12

februari 2009) uw woning in brand te steken. U werd hierover door uw vriend Gopal Sapkota in Baglung

Bazar ingelicht. U durfde hierna niet terug te keren naar uw dorp. Na enkele dagen besliste u naar Delhi,

India te vluchten. Op 06/11/2065 (17 februari 2009) verliet u Baglung Bazar en reisde u met de bus

eerst naar Sunaula en van daaruit verder naar Delhi. Daar kwam u aan op 08/11/2065 (19 februari

2009). Uw echtgenote en kinderen bleven achter in Nepal. Sinds het in brand steken van uw woning zag

u uw echtgenote en kinderen niet meer. In Delhi verbleef u 2,5 maanden bij een oom. Vervolgens verliet

u op 25 april 2009 Delhi en nam u het vliegtuig naar België. U reisde met een (ver)vals(t) Indiaas

paspoort. U kwam op 26 april 2009 in België aan en vroeg de volgende dag asiel aan. Toen u

telefonisch contact opnam met uw vader in Nepal, vernam u van deze laatste dat hij verschillende keren

keren thuis bezoek had gekregen van maoïsten die op zoek waren naar u. U vernam tevens dat ze uw

broer hadden ondervraagd en meegenomen naar een onbekende plek. Op het ogenblik dat u dit

telefoongesprek had, was uw broer reeds twee maanden verdwenen. Ter staving van uw identiteit en

asielaanvraag legde u volgende documenten neer: een attest van de secretaris van uw VDC (Baglung

Village Development Committee), d.d 16/03/2066 (30 juni 2009), waarin deze verklaart dat uw woning

en uw bezittingen op 1/11/2065 (12 februari 2009) werden vernield door een groep onbekende

personen; een kopie van de Staatsburgerschapskaart (Nagarikta Pramanpatra - vergelijkbaar met

identiteitskaart) van uw vader; een attest van de secretaris en voorzitter van uw VDC, d.d 19/6/2066 (2

oktober 2009), waarin deze staaft dat u in deze VDC woonachtig was van uw geboorte tot 29/10/2065

(11 februari 2009) en een schoolattest.

B. Motivering

Na onderzoek van uw verklaringen en alle elementen aanwezig in uw administratief dossier stel ik vast

dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u Nepal heeft verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging

in de zin van de Vluchtelingenconventie of wegens het bestaan van een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

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, p. 4). U kon echter geen enkele informatie geven omtrent de identiteit in het

paspoort waarmee u reisde. Zo kende u de naam en geboortedatum 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
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bevat hebben. U verklaarde dit paspoort slechts tweemaal heel kort in uw handen gehad te hebben

(CGVS, p. 4). Voorts liet de smokkelaar die u vergezelde ook niet toe in dit paspoort te kijken. U werd

evenmin over al deze gegevens ingelicht door deze smokkelaar. 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. Bij binnenkomst in de 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). Deze vaststellingen ondermijnen in ernstige mate de geloofwaardigheid van de

omstandigheden van uw vertrek uit Nepal en bijgevolg de algemene geloofwaardigheid van uw

asielrelaas.

Daarnaast bleek ook uw algemene kennis omtrent de actuele politieke situatie in Nepal en in het

bijzonder de RPP-N zo beperkt dat aan uw beweerde politiek engagement geen enkel geloof kan

gehecht worden. Ofschoon u verklaarde sinds de oprichting van de RPP-N sympathisant te zijn geweest

van deze partij en de laatste zes maanden van uw verblijf in Nepal ook activist van deze partij te zijn

geweest, bleek u belangrijke basiskennis van deze partij te ontberen. Zo had u bijvoorbeeld geen enkele

weet wanneer deze partij - waarvan u beweerde sinds het begin sympathisant te zijn - werd opgericht

(CGVS, p. 7). De oprichting van deze partij ging nochtans niet zonder aandacht gepaard, aangezien het

hier om een schisma ging binnen de Rastriya Prajatantra Party (RPP) in een periode waarin de

toenmalige Nepalese koning de macht in het land gegrepen had. De toetreding van enkele leden van de

RPP tot de niet-democratische regering van Koning Gyanendra zonder toestemming van de partijleiding

en de wil van deze groep, waarvan ook Kamal Thapa deel uitmaakte, om deel te nemen aan lokale

verkiezingen van februari 2006 vormde de aanleiding voor dit schisma. Begin januari 2006 werden zij

officieel uit de partij gezet. Kamal Thapa werd al snel verkozen tot leider van deze dissidente factie, die

zichzelf enige tijd als de echte RPP aanzagen, om uiteindelijk begin 2006 alleen onder de noemer RPP-

Nepal verder te gaan. De ware toedracht van deze afsplitsing was u ook onbekend (CGVS, p. 7). U

bleek evenmin het verkiezingssymbool van de RPP-N tijdens de grondwetgevende verkiezingen te

kennen (CGVS, p. 6). Voorts was ook het logo van deze partij u onbekend (CGVS, p. 7). Buiten Kamal

Thapa, de huidige voorzitter en oprichter van deze partij, bleek u evenmin andere partijboegbeelden te

kennen. Zelfs de naam van de vorige nationale voorzitter van deze partij, Rabindranath Sharma, was u

onbekend. Geconfronteerd met zijn naam bleek u zelfs nog nooit van deze persoon gehoord te hebben

(CGVS, p. 7 en 11). Nochtans vormde deze persoon lange tijd samen met Kamal Thapa één van de

boegbeelden van deze partij. Van oktober 2006 tot 2 maart 2008 bekleedde hij de post van nationale

voorzitter van de partij. In augustus 2008 stapt hij samen met enkele andere belangrijke leiders van de

RPP-Nepal terug over naar de RPP-moederpartij na een belangrijke onenigheid met Kamal Thapa over

de politieke koers van de partij. Deze gebeurtenis vond plaats rond het tijdstip dat u activist werd voor

de partij. Ook over de ruimere politieke situatie in Nepal bleek uw algemene kennis onvoldoende. Zo

wist u geheel niet wanneer de grondwetgevende verkiezingen in Nepal plaatsvonden (CGVS, p. 7).

Deze vonden plaats op 10 april 2008 en kunnen als historisch worden omschreven omdat zij het einde

van de monarchie in Nepal inluidden. Op 28 mei 2008 stemde de Grondwetgevende Vergadering voor

een federale democratische republiek, wat het formele einde betekende van de monarchie in Nepal.

Zelfs de exacte datum van de afschaffing van de monarchie in Nepal was u onbekend. U geraakte niet

verder dan dit in het jaar 2065 (2008-2009) te situeren. De huidige staatsstructuur van Nepal was u

evenzeer onbekend. U geraakte niet verder dan te verklaren dat Nepal niet langer een monarchie is en

er nu een eerste minister is (CGVS, p. 7). Gevraagd naar de naam van de eerste president van Nepal

gaf u tevens een verkeerde naam (CGVS, p. 12).

U bleek voorts evenmin de officiële en echte naam te kennen van de partij van de maoïsten en van

diens leider 'Prachandra' (CGVS, p. 12). Nochtans vormen zij de belangrijkste politieke formatie in het

land en zijn zij tevens de belangrijkste tegenstrever van de RPP-N. Het is immers grotendeels door hun

toedoen dat de monarchie in Nepal werd afgeschaft. Sinsdien vormt de herinvoering van de monarchie

en dus afschaffing van de republiek het belangrijkste programmapunt van de RPP-N. Opmerkelijk is ook

dat u niet wist welke naam de maoïsten ontleenden aan de oorlog die Nepal gedurende 10 jaar in zijn

greep hield, temeer daar u verklaarde in door maoïsten gecontroleerd gebied te hebben gewoond

(CGVS, p. 7 en 10). Ook de naam van hun leger - waartoe ze u nota bene gedwongen wilden inlijven -

was u onbekend (CGVS, p. 11). U bleek tot slot evenmin weet te hebben dat de maoïstische strijders
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(Maobadi) van het 'People's Liberation Army' (PLA) zich na de afsluiting van het vredesverdrag

terugtrokken in verschillende nieuw opgerichte legerkampementen verspreid over het ganse land

(CGVS, p. 11).

Gelet op uw beweerd politiek activisme en langdurige engagement tav de RPP-N kan redelijkerwijze

verwacht worden dat u op bovenstaande vragen meer bevredigende antwoorden zou kunnen

formuleren. Hier kan nog aan worden toegevoegd dat u er evenmin in slaagde enig document neer te

leggen ter staving van dit politiek engagement.

Gezien de door u aangehaalde persoonlijke problemen die geleid hebben tot uw vertrek uit Nepal in

grote mate bepaald werden door uw politieke activiteiten en engagement voor de RPP-N, kan hieraan

evenmin weinig geloof aan gehecht worden. Hier kan nog aan worden toegevoegd dat uw gebrekkige

kennis van de actuele situatie in Nepal dermate groot is dat het vermoeden rijst dat u reeds langer uit

Nepal vertrokken bent.

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

verklaringen aangaande uw problemen met de maoïsten. Zo legde u ook aangaande uw persoonlijk

optreden nadat u door de maoïsten werd geviseerd weinig overtuigende verklaringen af. Zo diende u

nadat de maoïsten uw woning en winkel in brand hadden gestoken geen klacht in bij de politie. U liet

tevens na zich voor deze problemen te richten tot bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties of

internationale organisaties actief in Nepal (CGVS, p. 10). Op de vraag waarom u naliet de autoriteiten

hiervan op de hoogte te brengen, gaf u de weinig afdoende uitleg dat u dit niet deed omdat u zich toen

hulpeloos en geschokt voelde. U voegde er vervolgens nog aan toe dat u geen klacht tegen de

maoïsten kon indienen (CGVS, p. 10). Opmerkelijk in deze context is tevens dat u, nadat uw vriend in

Balgung u over deze gebeurtenis inlichtte, naliet uw familie in uw dorp te contacteren om te weten te

komen hoe zij het stelden. Uw broer en vader woonden immers op hetzelfde terrein als u, waar zij

tevens elk hun eigen woning hadden (CGVS, p. 2).

Hier kan nog aan worden toegevoegd dat uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt,

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.

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

uiteengezette vluchtmotieven.

Tenslotte 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 is in bijlage aan het administratieve dossier

toegevoegd.

De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Uw identiteit

en scholingsniveau staan hier vooreerst niet ter discussie. De door u neergelegde attesten van uw VDC

(Baglung) kunnen niet als voldoende bewijsvoerend weerhouden worden. Vooreerst worden beide

attesten niet ondersteund door een coherent en geloofwaardig asielrelaas. Daarenboven werden dze

attesten met de titel 'to whom it may concern' opgesteld nadat u in België asiel aanvroeg en dus met het

oog op uw asielprocedure in België, wat wijst op een gesolliciteerd karakter. Voorts blijkt uit informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt dat elk Nepalees document kan worden verkregen door

fraude.

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

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

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

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

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

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

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

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

(RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker 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 toont zijn

identiteit niet aan, legt geen origineel identiteitsbewijs met foto neer maar slechts een schoolattest met

foto. Verzoeker is handelaar, had een winkel, heeft gestudeerd en heeft zijn reis naar het buitenland

georganiseerd. Hij toont niet aan waarom hij in de onmogelijkheid is zijn identiteit genoegzaam aan te

tonen. Zijn bewering nooit een paspoort of geboorteakte te hebben gehad en zijn identiteitskaart te zijn

verloren toen zijn huis in brand werd gestoken wordt niet geobjectiveerd en overigens dient verzoeker

een geboorteattest te hebben om een identiteitskaart te verkrijgen. Het ontbreken van ieder begin van

bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit houdt een negatieve indicatie in met betrekking tot zijn

asielrelaas en tast zijn geloofwaardigheid aan. Verzoeker adstrueert evenmin zijn reisweg terwijl hij,

aangezien hij met het vliegtuig naar Europa reisde, op zijn minst in het bezit moet zijn geweest van een

vliegtuigticket, instapkaart of bagagelabel waaruit kan blijken met welke vlucht, wanneer en waar hij in

Europa is aangekomen. Verzoekers verklaringen inzake zijn reisweg kunnen evenmin overtuigen.

Verzoeker heeft immers geen kennis van de identiteitsgegevens die vermeld werden op het vals

paspoort waarmee hij de douane passeerde, noch van het visum. Hij gaat aldus voorbij aan 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. Voor

zover hij verklaart deze te hebben kunnen omzeilen door gebruik van een vals Indiaas paspoort dient hij

dit nauwgezet en overtuigend toe te lichten. Overigens kon verzoekers gebruik van een vals Indiaas

paspoort op eenvoudige wijze worden vastgesteld door de grensinspectie van New Dehli nu verzoeker

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

voorleggen komen leugenachtig voor. Verzoeker faalt in zijn medewerkingplicht.

3.2. Verzoeker ontkent zijn uiterst gebrekkige kennis aangaande de RPP-N en de algemene actuele

situatie in Nepal niet maar meent dat hij tijdens het gehoor “aan stress leed wat zijn verklaringen over de

politieke situatie in Nepal kon beïnvloeden”. Nochtans blijkt niet uit het gehoorverslag dat verzoeker dan

wel zijn raadsman melding maakte van stress en evenmin dat hij de vragen niet kon beantwoorden.

Verzoeker meent voorts dat de “beweerde slechte kennis van de politieke situatie in Nepal” kan worden

verklaard “door het feit dat hij niet deelgenomen heeft aan de verkiezingen sinds 2051” wat niet kan

overtuigen en eerder wijst op politieke desinteresse. Waar verzoeker stelt dat hij de naam van de

voormalige leider van de RPP-N niet kende “doordat hij in een dorp woonden en hierdoor moeilijk

toegang kreeg tot de informatie” wordt niet aangetoond dat in Nepal geen televisie, radio of andere

communicatiemiddelen bestaan. Indien verzoeker zijn asielrelaas steunt op zijn politieke overtuiging en

activiteiten voor het RPP-N is het redelijk een zekere politieke kennis te verwachten. Verzoeker toont

geen politieke interesse aan en is onwetend over de oprichtingsdatum van de RPP-N, de toedracht van

het schisma binnen de RPP, het logo van de RPP-N, het verkiezingssymbool van de RPP-N tijdens de

grondwetgevende verkiezingen en partijboegbeelden naast de huidige voorzitter. Hij kent evenmin de

datum van de afschaffing van de monarchie en van de grondwetgevende verkiezingen noch de huidige

staatstructuur van Nepal en de naam van de eerste president. Deze verregaande onwetendheid is des

te frappanter nu verzoeker tijdens het verhoor verklaarde “van het begin” sympathisant te zijn van de

partij, net als zijn ouders en kennissen (zie gehoorverslag CGVS, p. 6). Gelet op deze opvallende
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algehele onwetendheid, ontstond bij de commissaris-generaal terecht het vermoeden dat verzoeker

reeds langere tijd Nepal heeft verlaten. Verzoeker toont geen politieke interesse aan, laat staan een

politiek activisme voor de RPP-N. Dat hij hiervoor vervolgd zou zijn kan dan ook niet overtuigen.

3.3. Hoe dan ook, voor zover geloof mag worden gehecht aan verzoekers sympathieën voor de

monarchie en de RPP-N -quod non-, volstaan royalistische sympathieën volgens de objectieve

informatie uit het administratief dossier niet om een doelwit te zijn van de Maoïsten. De blote bewering

“Verzoeker volhardt in zijn stelling dat de situatie in Katmandoe niet vergeleken kan worden met de

situatie in de dorpen waar de bevolking, o.a. royalisten, nog steeds het doelwit zijn van wandaden van

de Maoïsten” kan de objectieve informatie geenszins weerleggen. De geloofwaardigheid van verzoekers

problemen met de Maobadi wordt verder ondermijnd doordat verzoeker naliet nationale bescherming in

te roepen. Waar verzoeker stelt dat hij de hulp van de politie niet inriep omdat “hij hiervoor één dag moet

stappen” en “de politie partij zou trekken voor de Maoïsten”, wijst de Raad verzoeker erop dat hij nalaat

zijn blote bewering te objectiveren en hij overigens wel bereid was naar de andere kant van de wereld te

vertrekken. Hoe dan ook heeft verzoeker niet geprobeerd hulp in te roepen van de politie, noch van een

mensenrechtenorganisatie of NGO en toont hij niet aan dat -indien nodig- hij geen beroep kan doen op

nationale bescherming.

3.4. De bewijswaarde van de twee attesten van de Baglung Village Development wordt gehypothekeerd

door een gebrek aan geloofwaardige, overtuigende verklaringen, gelet op bovenstaande vaststellingen,

te meer nu deze stukken een gesolliciteerd karakter vertonen en verzoeker zijn identiteit niet afdoende

aantoont zodat niet vaststaat dat hij de persoon is waarvan melding wordt gemaakt in de attesten.

3.5. Tot slot benadrukt verzoeker dat hij “alleen telefonische contacten [kan] hebben met zijn vader als

deze laatste naar de markt gaat. Niettemin is het voor hem onmogelijk zijn ouders thuis te contacteren”.

Daargelaten de waarachtigheid van deze bewering, kan ze geenszins verzoekers passieve houding

verklaren, te meer nu hij beweerde dat hij zijn gezin achterliet en zijn broer verdwenen is.

3.6. Wat het overige neergelegde document betreft, namelijk een fotokopie van de

staatsburgerschapkaart van verzoekers vader, merkt de Raad vooreerst op dat hij geen geloof hecht aan

fotokopieën aangezien deze gemakkelijk te vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk en aldus

geen bewijswaarde hebben (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135). Bovendien maakt verzoeker zijn

voorgehouden identiteit niet afdoende aannemelijk zodat niet kan komen vast te staan of de man op de

identiteitskaart de vader van verzoeker betreft. Hoe dan ook biedt het stuk geen ondersteuning voor de

asielmotieven van verzoeker.

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 “verwijst op dit punt naar de situatie die supra uiteengezet werd” inzake de status van

vluchteling en “meent het slachtoffer te kunnen zijn van blind geweld in geval van terugkeer naar zijn

land van herkomst, meer specifiek in de streek Baglung waarvan hij afkomstig is”.

4.2. 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). Verzoeker beroept zich voor de toekenning

van de subsidiaire bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoekers

verklaringen, noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van

artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

4.3. Evenmin toont verzoeker aan dat hij zich nuttig kan beroepen op artikel 48/4, §2, c van de

vreemdelingenwet. Verzoeker verwijst naar het “blind geweld” maar licht dit niet nader toe in het licht van

de situatie zoals kan blijken uit de objectieve informatie toegevoegd aan het administratief dossier.

Verzoeker toont niet aan dat de kern van de informatie zoals weergegeven in de documenten die door

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen aan het administratief dossier zijn
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toegevoegd niet accuraat is. Immers blijkt uit het CEDOCA-document (SUBJECT RELATED BRIEFING

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

staatsinstellingen zwak blijven (p.4) en de complexiteit van politieke en etnische spanningen is

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

(p.11) en de geografische spreiding van geweldsituaties erg verschillend is (p.18). Verder blijkt uit de

SUBJECT RELATED BRIEFING, "NEPAL" Royalistische partijen: quid actuele vrees (nep2009-029w

van 4 februari 2010): “In een eerder antwoord aan Cedoca (dd 18 juli 2008) lichtte het UNHCR toe dat

royalistische sympathieën op zich zeker geen voldoende basis is om doelwit te zijn van de maoïsten. Zij

voegde daar wel aan toe dat de veiligheidssituatie in Nepal aan veranderingen onderhevig is. Volgens

het UNHCR waren leden van koningsgezinde partijen toen geen slachtoffer van intimidaties om puur

politieke redenen, maar lagen eerder redenen van financiële aard of kleinere misnoegdheden ten

grondslag aan de ondervonden problemen. (…) Verder benadrukten het UNHCR en het OHCHR niet op

de hoogte te zijn van incidenten, specifiek gericht tegen personen met royalistische sympathieën of

affiliaties. Zij wezen er tevens op dat verscheidene royalistische partijen politiek actief blijven in Nepal en

over parlementsleden beschikken”. Voor zover in Nepal al sprake was van een conflict in de zin van

artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet, spreekt verzoeker de door de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen aan het administratief dossier toegevoegde informatie niet tegen.

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

vreemdelingenwet.

5. Het aangehaalde middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig 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


