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nr. 92 906 van 4 december 2012

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 16 juli 2012 heeft

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

15 juni 2012.

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 het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 17 september 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 oktober 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat E. THYS verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, 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 23 december 2011 het Rijk binnen en diende op 27

december 2011 een asielaanvraag in. Op 15 juni 2012 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin

van artikel 48/3 en 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: de

vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit het Kapan Village Development Committee in

het Kathmandu District en bent u in het bezit van de Nepalese nationaliteit. In 2064 – 2065

(Nepalese kalender, 2007-2009 in de Gregoriaanse kalender) startte u een eigen werkplaats op waar

u herstellingen aan motoren uitvoerde. Vanaf dat moment kwamen er steeds andere mensen van

YCL (Youth Communist League) naar uw zaak om gratis herstellingen te laten uitvoeren. U gaf steeds

toe. Op 15/08/2068 (Nepalese kalender, 1 december 2011 in de Gregoriaanse kalender) kwamen

mensen van YCL die u nog nooit eerder gezien had vier of vijf motoren brengen. Ze wilden dat u de

motoren uit elkaar haalde en de onderdelen verkocht. U weigerde dit te doen omdat u vermoedde dat de

motoren gestolen waren. Er ontstond een discussie en u werd geslagen. De YCL mensen bedreigden u

en uw familie met de dood. Ze gingen ten slotte weg. U ging dit voorval aangeven bij de politie. De

politie vroeg naar uw adres. Nadat u teruggekeerd was naar uw werkplaats kwamen de YCL mensen ’s

avonds opnieuw langs. Ze zeiden dat u moest doen wat ze zeiden en ze sloegen u en uw assistent. U

werd ook opnieuw bedreigd. Dit gebeurde op straat. Nadat de mensen van YCL weggegaan waren

kwam de politie langs. De politie zei dat ze u zouden helpen en zou uitzoeken wie ze waren. De dag

nadien sloot u uw werkplaats. U bleef nog twee weken thuis. U hoorde niets meer van YCL. Op

28/8/2068 (14 december 2011) verliet u Nepal. U reisde met een smokkelaar eerst van Kathmandu naar

Delhi en vanuit Delhi nam u op 9/9/2068 (24 december 2011) een vlucht naar Parijs. De smokkelaar had

voor u een vals paspoort geregeld. U betaalde hem 800 000 Nepalese roepies. U reisde meteen van

Parijs naar Brussel en diende een asielaanvraag in in België op 27 december 2011. U bent in het bezit

van een geboortecertificaat afgegeven op 31 mei 2012, een rijbewijs afgegeven op 12/2/2057 (25 mei

2000) en een lidkaart en een certificaat van de vakbond van automecaniciens.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat op basis van de door u ingeroepen feiten ten aanzien van u niet

kan besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat er geen geloof gehecht kan worden aan de door u

beweerde reisweg. U verklaarde dat u met een smokkelaar van Delhi naar Parijs reisde. U maakte

gebruik van een vals paspoort. U verklaarde dat u niet naar het paspoort gekeken hebt en niet wist op

welke naam het paspoort stond (CGVS, p. 6). U verklaarde eveneens dat de smokkelaar u niet

voorbereidde op eventuele vragen die op de luchthaven gesteld konden werden. Hij zou u alleen

hebben aangeraden om aan niemand iets te zeggen (CGVS, p.7). Deze verklaringen kunnen echter

niet in overeenstemming worden gebracht met de informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt. 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. Aan uw verklaring dat de

smokkelaar bij elke controle uw paspoort toonde (CGVS, p. 7) kan ook geen geloof gehecht worden. Uit

de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt immers dat op de betreffende

luchthavens het paspoort van elke reiziger strikt persoonlijk en individueel gecontroleerd wordt. Het is

dan ook uitgesloten dat iemand anders uw paspoort zou voorleggen aan de douanebeambte. Bij

binnenkomst in de Schengenzone heerst bovendien de verplichting niet-EU vreemdelingen aan een

grondige controle te onderwerpen. U verklaarde overigens wel een Nepalees paspoort gehad te hebben

(CGVS, p. 5). U zou niet met uw eigen paspoort gereisd hebben omdat u dacht dat u dan meer

gecontroleerd zou worden (CGVS, p. 7), hetgeen geen steek houdt. U had ook een Citizenship Card

waarmee u van Nepal naar Indië reisde (CGVS, p. 5, 6). Beide documenten zouden zich bij uw ouders

bevinden maar zij zouden deze niet meer terugvinden (CGVS, p. 5). Het is echter opmerkelijk dat uw

rijbewijs wel nog opgestuurd kon worden na uw vertrek uit Nepal (CGVS, p. 5). Bovenstaande

elementen brengen uw algemene geloofwaardigheid ernstig in het gedrang.

Verder verklaarde u dat u door YCL geviseerd werd. U moest jarenlang gratis reparaties verrichten

aan hun motoren. Toen ze u op een dag vroegen onderdelen van motoren waarvan u vermoedde dat

ze gestolen waren te verkopen en u dit weigerde, bedreigden ze u met de dood (CGVS p. 7 t/m 13).

Er dient opgemerkt te worden dat meerdere elementen in uw verklaringen erop wijzen dat er geen

geloof gehecht kan worden aan het feit dat YCL u wilde doden. Eerst en vooral diende u al jaren gratis

klussen voor YCL uit te voeren. U maakte hier nooit een probleem van en u werd ook nooit bedreigd

(CGVS, p. 8-9). U kon geen verklaring geven voor het feit dat u hen plots iets durfde te weigeren nadat

u dit gedurende jaren niet had gedaan (CGVS, p. 8, 10-11). Dat de ernst van de bedreigingen door de

YCL sterk gerelativeerd dient te worden blijkt verder ook uit het feit dat u geslagen geweest zou zijn
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maar niet gewond was (CGVS, p. 11). Het is ook opmerkelijk dat mensen van YCL u met de dood

bedreigd zouden hebben maar daarna uit zichzelf weggingen (CGVS, p. 11). U bleef na dit incident nog

twee weken op uw woonplaats wonen en hoorde in die periode niks meer van de YCL (CGVS, p. 12).

Sinds uw vertrek hebben uw vrouw of uw familie ook niks meer gehoord van de YCL (CGVS, p. 12).

Deze elementen zetten de ernst en geloofwaardigheid van de bedreiging door YCL op de helling. Er

dient volledigheidshalve ook opgemerkt te worden dat uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt blijkt dat de YCL sinds hun piekperiode na het conflict (2007-2008) niet meer zou

overgaan tot geweld. Wanneer de YCL toch nog iemand zou viseren gebeurt dit gericht en betreft het

enkel politieke tegenstanders (geen gewone burgers). Het lijkt dan ook buitensporig dat men u zou

willen vermoorden omdat u weigerde motoronderdelen te verkopen.

Hoe dan ook dient opgemerkt te worden dat u niet aannemelijk gemaakt hebt dat u zich niet elders

in Nepal zou kunnen vestigen om te ontkomen aan de mensen van YCL die wilden dat u de

onderdelen van hun motoren verkocht. U verklaarde zich niet elders te kunnen vestigen omdat de

toestand in Nepal onvoorspelbaar is (CGVS, p. 13). Er dient hierover opgemerkt te worden dat sinds de

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

en er voor burgers niet langer een risico van veralgemeend, willekeurig geweld bestaat. U maakte

geenszins aannemelijk dat uw problemen het lokale niveau zouden overstijgen. Een intern

vluchtalternatief kan dan ook niet a priori uitgesloten worden in uw geval.

De door u voorgelegde documenten zijn niet in staat deze beslissing te weigeren. Uw

geboortecertificaat en rijbewijs bevestigen uw identiteit die hier niet betwist wordt. Uw lidkaart en

certificaat van de vakbond van automecaniciens bevestigt uw beroep in Nepal dat hier eveneens niet ter

discussie staat.

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. Verzoeker roept als “Enig middel” de “SCHENDING VAN DE MOTIVERINGSVERPLICHTING zoals

vervat in artikel 52 en 48/3 juncto 62 van de Wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet)” in.

2.2. Wat betreft de opgeworpen schending van artikel 52 van de vreemdelingenwet, kan niet worden

ingezien hoe dit artikel geschonden kan zijn, daar de bestreden beslissing werd genomen op basis van

artikel 57/6 van de vreemdelingenwet dat de commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om de

vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 en de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet te weigeren.

2.3. De bepalingen vervat in artikel 62 van de 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 verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat hij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien

verzoeker de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert

verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt

wordt onderzocht.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke

elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke

elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven (UNHCR, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, §§ 195 en 196). De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr.

43.027) en het is niet de taak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692). 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,
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Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De verklaringen moeten plausibel zijn en niet in strijd met

algemeen bekende feiten.

3.2. Verzoeker verklaart Nepal te zijn ontvlucht omdat hij er belaagd werd door mensen van de YCL, die

van hem eisten dat hij als automonteur gratis herstellingen voor hen uitvoerde.

3.3. Verzoeker legde een geboortecertificaat van 31 mei 2012 voor, een rijbewijs van 12/2/2057 (25 mei

2000) en een lidkaart en een certificaat van de vakbond van automecaniciens. Daargelaten dat

verzoekers identiteit en professionele activiteiten niet ter discussie staan, laat verzoeker na de

identiteitsdocumenten neer te leggen waarover hij beschikte, met name een identiteitskaart en een

paspoort. De bewering dat deze identiteitsdocumenten in Nepal “niet gevonden” werden (gehoorverslag

CGVS, p.5), kan niet verbazen nu dit reisdocumenten zijn en de bestreden beslissing terecht stelt dat

verzoekers beweerde illegale reisweg met een vals paspoort en met de hulp van een smokkelaar naar

Europa niet kunnen overtuigen.

3.3.1. Uit algemene informatie toegevoegd aan het dossier blijkt immers dat de Indira Gandhi Airport één

van de belangrijkste internationale luchthavens is met meerdere doorgedreven emigratiechecks en

specifiek getrainde diensten voor het opsporen van vervalsingen. Ook op de Charles de Gaulle Int

Airport te Parijs wordt “elke persoon die er de Schengen ruimte binnenkomt ter plaatse aan de PAF-

politiepost individueel gecontroleerd (paspoort, ID, visum)”, en “Het is onmogelijk en uitgesloten dat men

niet zelf zijn identiteiteitspapieren persoonlijk zou voorleggen (…) Op deze regel zijn geen

uitzonderingen”. Indien nooit uitgesloten is dat een persoon ontsnapt aan een controle dan dient,

minstens op basis van verzoekers verklaringen, te worden uitgesloten dat verzoeker tot vijfmaal toe in

India en opnieuw in Parijs niet gecontroleerd werd (zie landeninformatie) nu dit zou getuigen van een

grove nalatigheid bij opeenvolgende onafhankelijke diensten in beide luchthavens.

De Raad ziet bovendien niet in waarom verzoeker, die een eigen paspoort had en geen problemen

kende met de Nepalese autoriteiten, illegaal diende te reizen “Om het makkelijker te maken om te

reizen, ik was ongerust dat ze meer zouden checken als ik mijn eigen paspoort zou gebruiken”

(gehoorverslag CGVS p.7). Dit is gelet op de risico’s en de hoog oplopende kosten “800 000 Nepalese

roepies” (gehoorverslag CGVS, p.7) ongeloofwaardig. Het niet neerleggen van identiteitsdocumenten en

reisdocumenten kunnen verzoeker dan ook worden aangerekend. Verzoeker toont ook niet aan wanneer

hij in werkelijkheid zijn land verliet.

3.4. Verzoeker gaat in het verzoekschrift niet in op de bevindingen van de commissaris-generaal dat de

ernst van verzoekers problemen met de YCL sterk gerelativeerd dient te worden door de vaststellingen

dat ondanks verzoeker verklaarde dat hij geslagen werd hij hierbij geen verwondingen opliep, en dat

verzoeker verklaarde dat hij met de dood bedreigd werd doch zijn belagers uit eigen beweging opstapten

en nadien nooit meer van zich lieten horen, en verzoeker bovendien nog twee weken op zijn woonplaats

verbleef. Deze terechte en pertinente opmerkingen blijven aldus onverminderd overeind. Daargelaten de

geloofwaardigheid ervan, gaat verzoeker eraan voorbij dat waar hij zelf benadrukt dat hij niet langer

wilde toegeven aan de YCL en spontaan de beslissing nam om zich tegen hen te verzetten, hij zijn eigen

asielmotieven ontkent, minstens de ernst ervan relativeert.

3.4.1. Verzoeker kan wel worden bijgetreden waar hij argumenteert dat “Het is niet omdat men op

politiek vlak enkel zijn tegenstanders viseert, dat een individuele afpersing onmogelijk zou zijn” en “dat

enkel politieke tegenstanders geviseerd worden.” Uit algemene informatie (zie ook informatie

toegevoegd aan het administratief dossier met verwijzingen) blijkt immers dat afpersing in Nepal

inderdaad veelvuldig voorkwam en dat mensen uit alle lagen van de bevolking, zowel in private

tewerkstelling als tewerkgesteld in de administratie, de politie, het leger alsook uit de politieke wereld, er

mogelijk het slachtoffer van werden. Dit is uiteraard bekend bij de overheid. Verzoeker toont dan ook niet

aan dat hij geen beroep kon doen op de bescherming van de Nepalese autoriteiten om zich tegen zijn

belagers van de YCL te beschermen. Bovendien blijkt uit algemene informatie toegevoegd aan het

administratief dossier dat in 2008 de macht en activiteiten van de YCL tanende waren en in 2011

“gewelddadige afpersingen door bewegingen zoals de YCL veel minder voorkomen dan tijdens het

conflict en de onmiddellijke periode na het conflict”.

Hoe dan ook van een kandidaat-vluchteling kan redelijkerwijze worden verwacht dat hij alvorens zijn

land van herkomst te ontvluchten, eerst alle vormen van nationale bescherming waarop hij aanspraak

kan maken, uitput. Verzoeker verklaarde bovendien zelf expliciet dat hij nooit problemen kende met de

autoriteiten, en dat hij zijn problemen met leden van de YCL kon aangeven bij de autoriteiten en “De



RvV X - Pagina 5 van 6

politie zei me dat ze me zouden helpen” en “zou uitzoeken wie ze waren” (gehoorverslag CGVS, p.11),

wat er ontegensprekelijk op wijst dat hij beroep kan doen op de bescherming van de Nepalese politie.

Geenszins kan blijken dat verzoeker omwille van de -in casu niet-aangetoonde- individuele afpersing

nood heeft aan internationale bescherming.

3.5. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

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

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.2. Verzoeker voert “Op vlak van subsidiaire bescherming” aan dat “er mogelijks nog willekeurig

geweld bestaat. Ook al mag er een algemene verbetering zijn in het land, het blijkt nog steeds dat

staatsstructuren ontbreken, dat er sprake is van corruptie en dat het bijgevolg niet kan uitgesloten

worden dat er nog willekeurig geweld ontstaat.”

4.3. Indien 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. Op grond van de bepalingen van internationaal humanitair recht met name het tweede aanvullende

protocol bij de Geneefse verdragen (Protocol II) van 12 augustus 1949 en gemeenschappelijk artikel 3

bij de Geneefse verdragen moet geconcludeerd worden dat er sprake is van een binnenlands gewapend

conflict indien georganiseerde gewapende groepen onder een verantwoordelijk bevel in staat zijn op het

grondgebied van een land of een gedeelte daarvan militaire operaties uit te voeren jegens gewapende

groepen met gelijkaardige karakteristieken of jegens de strijdkrachten van de autoriteiten van dat land.

De gewapende confrontatie moet langdurig zijn en een minimumniveau aan intensiteit bereiken en de

partijen in het conflict moeten een minimumniveau van organisatie bezitten. Verzoeker blijft bij een

persoonlijke hypothese maar objectiveert geenszins dat de algemene situatie in Nepal thans van die

aard zou zijn.

4.4. In zoverre verzoeker zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming verder beroept op dezelfde

feiten als voor de vluchtelingenstatus maakt hij evenmin een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming in de vreemdelingenwet, aannemelijk.

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

vreemdelingenwet.

5. Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier december tweeduizend en twaalf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


