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nr. 92 909 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 23 juli 2012 heeft

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

22 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 S. VANDEVOORDE, die loco advocaat W. VANDEVOORDE

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 15 maart 2012 het Rijk binnen en diende op 16 maart

2012 een asielaanvraag in. Op 22 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:

“A. Feitenrelaas
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Volgens uw verklaringen heeft u de Nepalese nationaliteit, behoort u tot de brahmaankaste en bent

u afkomstig uit Eladi, gelegen in het Syangja-district (Nepal). Op 18/06/2066 (04/10/2009) startte u

een relatie met L. N., behorende tot de dalits (kastenlozen of onaanraakbaren). Daar noch uw

familie noch de familie van L. opgezet waren met jullie relatie vluchtten jullie naar Pokhara (Nepal),

waar jullie een zestal maanden verbleven. Nadien vestigden L. en u zich in Kathmandu (Nepal),

waar jullie ongeveer anderhalf jaar verbleven. Tijdens jullie relatie kende u, los van het feit dat

een relatie/huwelijk tussen een dalit en een niet-dalit maatschappelijk niet wordt aanvaard, geen

concrete problemen. Op 03/02/2068 (17/05/2011) keerden u en L. vanuit Kathmandu elk terug naar

jullie eigen familie. Op 04/02/2068 (18/05/2011) pleegde uw partner L. in haar ouderlijk huis

te Manakamana (Syangja-district) zelfmoord. Diezelfde dag nog kreeg u in persoon van een

dorpsgenoot van L.’s familie bij u thuis in Eladi het nieuws te horen. Op 06/02/2068 (20/05/2011)

kwamen een zevental onbekende dorpsgenoten van L.’s familie (wiens dorp uitsluitend bewoond wordt

door dalits) naar uw ouderlijke woonst op zoek naar u. U was op dat ogenblik in uw dorp. Er werd naar

u gevraagd en de onbekende dorpelingen dreigden ermee u te zullen vermoorden wanneer zij u

zouden vinden. Op 09/02/2068 (23/05/2011) legden u, uw vader, de vader van L., L.’s broer S. en de

voormalige voorzitter van Manakamana VDC (Village Development Committee) bij de politie te Waling

(Syangja-district) een verklaring af dat geen van beide families schuld trof aan de zelfmoord van L.. Op

16/02/2068 (30/05/2011) keerde u terug naar Kathmandu. Uit contacten die u onderhield met uw familie

kwam u te weten dat dorpsgenoten van L. regelmatig naar uw ouderlijke woonst kwamen op zoek naar

u, zo een vijftiental keer in de periode dat u nog in Nepal verbleef. L.’s broer S. en L.’s dorpsgenoten

beschouwen de zelfmoord van L. als een etnisch probleem. Uw familie en u zouden voor veel druk

gezorgd hebben bij L., wat haar tot zelfmoord gedreven zou hebben. Daar uw ouders een einde wilden

stellen aan deze problematische situatie riepen zij de hulp in van enkele ouderlingen van uw VDC, Bed

Bahadur Thapa (voormalig voorzitter van uw VDC) en Man Bahadur Gurung (voormalig

legercommandant), die aan S. N. trachtten uit te leggen dat het geen etnisch conflict was en het

probleem in feite al was opgelost. Ondanks de pogingen van de ouderlingen van uw VDC bleven

dorpsgenoten van L. naar de woning van uw ouders komen op zoek naar u. Wanneer dalits naar u op

zoek waren aan uw ouderlijke woonst, gebeurde het tevens dat ze met houten blokken op het dak van

uw ouderlijke woonst sloegen en met stenen gooiden. In het kader van uw asielaanvraag bracht u

tevens aan naar aanleiding van de zelfdoding van uw partner L. met psychische problemen te kampen,

waarvoor u in Nepal medicatie nam die u hielp. U had het er echter moeilijk mee verder in Nepal te

leven daar plaatsen er u deden herinneren aan de tijd die u er met L. doorbracht. Omdat u vreesde voor

uw veiligheid en u het psychisch zwaar had, verliet u op 23/02/2012 Nepal en reisde u naar Delhi

(India). Op 14/03/2012 reisde u van Delhi naar Parijs (Frankrijk). Op 15/03/2012 reisde u door

naar België, waar u op 16/03/2012 een asielaanvraag indiende. Bij een eventuele terugkeer naar

Nepal vreest u een hernieuwing van uw problemen met L.’s dorpsgenoten en haar broer S. N.. Ter

staving van uw identiteit en/of asielrelaas bent u in het bezit van de volgende documenten:

uw lerarenkaart, uitgereikt op 12/10/2053 (25/01/1997) door ‘Shree Himali Secondary School’ te Eladi;

een attest d.d. 26/02/2069 (08/06/2012) van de politie van Waling dat staaft dat uw partner L.

N. zelfmoord pleegde op 04/02/2068; een attest d.d. 08/02/2069 (21/05/2012) van het ziekenhuis

van Pokhara dat bevestigt dat u op 31/04/2068 (16/08/2011) het ziekenhuis bezocht voor behandeling

van een angststoornis; een medisch attest d.d. 31/04/2068 (16/08/2011) waaruit blijkt dat u werd

onderzocht door de afdeling psychiatrie van het ‘Western Regional Hospital’ van Pokhara.

B. Motivering

Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het

administratief dossier, stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen. U bent er immers niet in geslaagd om een 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 aannemelijk te maken.

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

u beweerde reisroute en de daarbij gebruikte reisdocumenten. U verklaarde met een vervalst

Nepalees paspoort van Delhi naar Parijs te zijn gevlogen. U stelde het tijdens uw reis gebruikte paspoort

maar even in handen te hebben gekregen waardoor u niet de tijd had alle gegevens in het paspoort

te memoriseren. U stelde verder dat er u tijdens de controle door de immigratiedienst in Delhi geen

vragen werden gesteld over uw reis (CGVS, p. 8-10). De door u beweerde gang van zaken tijdens uw

reis van Delhi naar Parijs is echter moeilijk in overeenstemming te brengen met de informatie waarover

het Commissariaat-generaal ter zake beschikt. Uit deze informatie blijkt immers dat er op

internationale vluchten veelvuldige identiteitscontroles plaatsvinden en dat de mogelijkheid bestaat
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meermaals grondig ondervraagd te worden omtrent identiteit, reisdocumenten en (reis)bedoelingen.

Men kan hierbij ook steeds uitvoerig ondervraagd worden over de aard en de duur van het visum

waarmee men reist en andere hiermee verbonden verplichtingen. Gelet op dit grote risico kan

redelijkerwijze verwacht worden dat u meer details zou moeten kunnen verstrekken over de door u

gebruikte reisdocumenten. Voorts legde u geen enkel document neer die uw reisweg kan staven. Dit

ondermijnt de waarachtigheid van uw vluchtrelaas. Bovenstaande vaststellingen zetten daarenboven uw

algemene geloofwaardigheid onder druk.

Voorts verklaarde u Nepal verlaten te hebben in februari 2012 na aanhoudende dreigingen van S. N., de

broer van uw overleden partner, en enkele van zijn dorpsgenoten daar zij u en uw familie schuldig

achtten aan de zelfdoding van uw partner L. N. op 18/05/2011. In dit verband dient gewezen te worden

op een aantal inconsistenties tussen uw verklaringen afgelegd ten overstaan van de Dienst

Vreemdelingenzaken en uw verklaringen afgelegd op het Commissariaat-generaal. Zo verklaarde u op

de Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 16/03/2012 dat uw partner op een dag terugkeerde naar

haar ouderlijke woonst, er zelfmoord pleegde en dat u na de dood van uw partner terugkeerde naar

Syangja (DVZ, vragenlijst CGVS, p. 3). Tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal stelde u

echter dat jullie beiden de dag voor de dag dat uw partner zelfmoord pleegde elk naar jullie eigen familie

gingen (CGVS, p. 5). Voorts moet worden vastgesteld dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken

verklaarde dat zowel uw familie als de familie van uw partner tegen jullie relatie gekant waren en dat

jullie, ondanks dat jullie steeds onder druk werden gezet, toch samen bleven en naar Kathmandu

verhuisden (DVZ, vragenlijst CGVS, p. 3). Tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal verklaarde

u dat jullie de dag van jullie huwelijk (wat noch officieel noch traditioneel was) samen naar Pokhara

vluchtten (later naar Kathmandu) en jullie tijdens jullie huwelijk geen concrete problemen kenden

(CGVS, p. 3, 10-11). Tevens moet worden vastgesteld dat u ten overstaan van de Dienst

Vreemdelingenzaken, in tegenstelling tot uw verklaringen afgelegd op het Commissariaat-generaal, met

geen woord gerept heeft over het feit dat dorpsgenoten van uw partner u en uw familie bedreigden

omdat ze jullie schuldig achtten voor de dood van uw partner. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken gaf u

enkel aan dat uw familie werd lastiggevallen door L.’s familie (DVZ, vragenlijst CGVS, p. 1-5; CGVS, p.

10-16). Evenmin gaf u bij de Dienst Vreemdelingenzaken aan sinds de dood van uw partner L. met

psychische problemen te kampen (DVZ, vragenlijst CGVS, p. 4). Voorts is het op zijn minst enigszins

bevreemdend te noemen dat een groep van dalits, die in de Nepalese samenleving (voornamelijk in de

meer rurale gebieden) te maken krijgen met de meeste discriminatie, op geregelde tijdstippen vier uur

zouden wandelen om u en uw familie (brahmanen) te komen bedreigen, temeer daar dalits

geregeld gesegregeerd worden buiten de grenzen van de dorpen. Ten slotte moet er op gewezen

worden dat u geen overtuigende bewijsstukken aanbracht die uw relatie met L. of haar dood bewijzen,

zoals een overlijdensakte. Immers, wat betreft het door u neergelegde attest dat voornoemde feiten

moet staven, moet worden opgemerkt dat het is uitgereikt op 08/06/2012 (slechts enkele dagen voor uw

gehoor op het Commissariaat-generaal) waardoor dit document een sterk gesolliciteerd karakter

vertoont, temeer daar u stelde de verklaring inzake de dood van L. reeds op 23/05/2011 afgelegd te

hebben (CGVS, p. 12). Er dienen aldus met rede zeer ernstige vragen gesteld te worden omtrent de

waarachtigheid van de door u aangebrachte asielmotieven.

Wat er ook van zij, u heeft niet afdoende aangetoond voor uw problemen geen beroep te

(hebben) kunnen doen op de Nepalese autoriteiten. U heeft immers van geen van uw problemen

melding gemaakt bij de politie. Uw motivering, met name dat het politiekantoor ver verwijderd is van uw

dorp en de politie naar aanleiding van een klacht niet steeds ter plaatse zou komen, kan geenszins

gelden ter rechtvaardiging van uw nalaten de hulp en/of bescherming van uw autoriteiten in te roepen,

temeer daar uw verklaring ter zake louter hypothetisch van aard is en geenszins gestoeld is op

objectieve elementen (CGVS, p. 12, 15).

Voorts heeft u niet aannemelijk gemaakt dat u zich niet (permanent) elders in Nepal had/zou

kunnen vestigen om de problemen met S. N. en enkele van zijn dalit-dorpsgenoten te ontlopen. Immers,

zo verbleef u meerdere maanden (sinds 30/05/2011) voor uw vertrek uit Nepal zonder problemen in

Kathmandu. U kende in Kathmandu geen problemen met S. N. of andere dalits (CGVS, p. 13-14). U

heeft dan ook geen elementen aangebracht waarom u niet langer in Kathmandu kon verblijven. Uw

tegenargument, met name dat S. N. en enkele van diens dorpsgenoten u in de toekomst misschien wel

in Kathmandu zouden kunnen vinden, volstaat niet om een intern vluchtalternatief a priori uit te sluiten,

temeer daar uw problemen met S. N. en enkele van zijn dorpsgenoten zich enkel in uw gemeente Eladi

afspeelden (CGVS, p. 11-17). Nergens blijkt uit uw verklaringen dat de door u aangehaalde

moeilijkheden het lokale niveau overstijgen.
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Tot slot bracht u in het kader van uw asielaanvraag aan te kampen met psycho-medische problemen

ten gevolge van uw problemen. In dit verband dient opgemerkt te worden dat u voor uw

psychische problemen in Nepal een arts bezocht. Er werd u medicatie voorgeschreven, die u hielp. U

heeft dan ook geenszins aangetoond in geval van een eventuele terugkeer naar Nepal voor uw psycho-

medische problemen geen verder beroep te kunnen doen op de medische dienstverlening aldaar

(CGVS, p. 14).

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, werd in bijlage aan het

administratief dossier toegevoegd.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten zijn niet van die

aard bovenstaande bevindingen te wijzigen. Uw lerarenkaart geeft louter een indicatie van uw identiteit,

maar niets meer dan dat. De twee medische attesten staven dat u voor uw psychische problemen een

arts bezocht in Nepal, maar werpen geen ander licht op bovenstaande vaststelling dat u niet

heeft aangetoond bij een eventuele terugkeer naar Nepal geen beroep te kunnen doen op de

aldaar aanwezige medische dienstverlening. Het attest van de politie van Waling werd reeds

besproken.

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 voert in een eerste middel de schending aan van artikel 48/3 vreemdelingenwet (geen

toekenning van de vluchtelingenstatus), in een tweede middel de schending van artikel 48/4

vreemdelingenwet (geen toekenning van subsidiaire bescherming), in een derde middel de schending

van artikel 3 EVRM (foltering of onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing van verzoeker

in zijn land van herkomst) en in een vierde middel de gezamenlijke schending van het

zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht, als algemeen rechtsbeginsel en in het bijzonder als

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, zoals aan de commissaris-generaal opgelegd door de wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

2.2. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund op

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

land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt

verder dat verzoeker werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven

uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen

en zich kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van zijn keuze, dit alles in

aanwezigheid van een tolk. Verzoeker kreeg bovendien de kans om in zijn vragenlijst ook nog zelf alle

belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk

gegaan, kan derhalve niet worden weerhouden.

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

bestuurshandelingen 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 beroep vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Voor iedere vorm van internationale bescherming, zowel voor de status van vluchteling als voor de

subsidiaire bescherming, berust de plicht tot medewerking op de verzoekende partij. Deze dient ter

staving van haar asielaanvraag zo spoedig mogelijk alle nuttige elementen noodzakelijk voor de
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beoordeling van haar verzoek in te dienen. Deze elementen behelzen, naast coherente en gegronde

verklaringen, onder meer alle documenten van verzoekende partij en relevante familieleden met

betrekking tot identiteit, nationaliteit, landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken,

reisroutes en reisdocumenten (richtlijnconforme interpretatie van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet

met artikel 4, lid 1 en 2 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004). Bij het ontbreken

van deze elementen dient een aannemelijke verklaring gegeven te worden. Waar verzoeker meent dat

“De verklaringen van verzoeker inzake de reisweg zijn irrelevant aangezien de hoedanigheid vluchteling

moet worden beoordeeld in functie van de problemen van verzoeker in zijn land van oorsprong en de

criteria van vluchteling in de zin van de Conventie van Genève”, benadrukt de Raad dat de reisweg wel

degelijk een essentieel element uitmaakt bij de beoordeling van de asielaanvraag.

3.2. Verzoeker legde ter adstructie van zijn identiteit enkel een “teacher’s identity card” neer, maar geen

paspoort. Hij verklaarde nooit een eigen paspoort te hebben gehad en zou met een vals paspoort naar

België gereisd zijn. Verzoeker legt echter geen reisbescheiden neer, zoals een vliegticket, boarding-pass

of bagagelabel waaruit zijn voorgehouden illegale reisweg kan blijken, en bovendien kunnen zoals de

bestreden beslissing terecht stelt, zijn verklaringen in dit verband geenszins overtuigen. Uit algemene

informatie toegevoegd aan het dossier blijkt dat de Indira Gandhi Airport één van de belangrijkste

internationale luchthavens is met specifiek getrainde diensten voor het opsporen van vervalsingen, en

meerdere doorgedreven emigratiechecks, en zelfs “Voor het betreden van de luchthaven” worden “ticket

en paspoort” door “een bewakingsagent individueel gecheckt” zodat “Zonder ticket raak je het

luchthavengebouw niet binnen”. 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 “Op deze regel zijn geen uitzonderingen”. Verzoeker toont niet aan hoe hij

deze controles onopgemerkt heeft kunnen ontlopen nu dit zou getuigen van grove nalatigheid bij

verschillende diensten in beide luchthavens. De Raad hecht dan ook geen geloof aan verzoekers

voorgehouden illegale reisweg, wat erop wijst dat verzoeker documenten achterhoudt voor de

asielinstanties en zijn algehele geloofwaardigheid aantast nu hij evenmin aantoont wanneer hij in

werkelijkheid zijn land heeft verlaten en of hij in 2011 nog in Nepal aanwezig was.

3.3. Verzoeker verklaart dat hij behoorde tot de brahmaankaste maar gehuwd was met een meisje die

Dalit of kastenloos was, wat zowel zijn familie als de familie van zijn echtgenote niet zinde. Toen zijn

partner zelfmoord pleegde, achtte zijn schoonfamilie hem hiervoor verantwoordelijk, en werd hij door hen

bedreigd en aangevallen, waarop hij besloot om Nepal te ontvluchten.

3.4. Verzoeker voert in het verzoekschrift meermaals aan dat “Omwille van haar relatie met verzoeker,

die behoort tot de niet-dalits, werd L. N. vermoord” en dat “Aangezien moorden om deze reden in Nepal

nog steeds voortduren en de daders nog steeds over een sterke invloed beschikken in de regio, is er

geen reden om aan te nemen dat verzoeker geen gegronde reden voor vrees dient te hebben bij

een terugkeer naar Nepal” terwijl hij tot dusver in de loop van zijn asielprocedure altijd verklaarde dat

L.N. niet werd vermoord maar zelfmoord pleegde (CG-gehoorverslag). Aldus wijzigt verzoeker zonder

enige toelichting, radicaal zijn asielrelaas. De Raad kan verzoeker evenmin volgen waar hij

argumenteert dat “Het CGVS herneemt in de motivering van de bestreden beslissing de feitelijke

uiteenzetting van Verzoeker, en volstaat met de vermelding dat dit ongeloofwaardig overkomt” en dat

“het niet up-to-date zijn van alle schriftelijke stukken van het dossier van verzoeker geen valabel

argument om de asielaanvraag te verwerpen”, nu deze beweringen feitelijke grondslag missen wat blijkt

uit een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing.

3.5. Verzoeker kan bezwaarlijk worden bijgetreden waar hij beweert dat hij “alle redelijke inspanningen

geleverd [heeft] om documenten aan te brengen tot ondersteuning van zijn asielrelaas” wanneer

verzoeker geen begin van bewijs neerlegt over een relatie/huwelijk/samenwoonst, noch dat deze

partner/echtgenote gestorven is of zelfmoord pleegde. Verzoeker kan bezwaarlijk verwachten dat

dergelijke ongedocumenteerde beweringen worden aangenomen wanneer redelijkerwijze verwacht mag

worden dat hij deze elementen eenvoudig kan staven en wanneer verzoekers verklaringen bovendien op

essentiële punten van zijn asielrelaas zwaarwichtige incoherenties vertonen.

Waar verzoeker op de DVZ stelde dat hij na de dood van zijn partner/echtgenote terugkeerde naar

Syangia, verklaarde hij op het CGVS dat hij de dag voor de dood van zijn partner/echtgenote naar zijn

familie ging. Voorts verklaarde verzoeker op de DVZ dat zijn partner/echtgenote en hij omwille van de
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problemen met hun familie naar Kathmandu verhuisden, terwijl hij op het CGVS beweerde dat ze de dag

van hun noch traditioneel, noch officieel huwelijk naar Pokhara vluchtten, en ze tijdens hun huwelijk nooit

problemen ondervonden. Voorts liet verzoeker na een aantal belangrijke elementen te vermelden op de

DVZ, met name dat hij na de dood van zijn partner/echtgenote te kampen kreeg met psychische

problemen en dat hij omwille van de zelfmoord van zijn partner/echtgenote niet alleen geviseerd werd

door de familie van zijn partner/echtgenote maar tevens door dorpsgenoten van zijn echtgenote.

Tenslotte wijst de commissaris-generaal er terecht op dat het weinig geloofwaardig voorkomt dat

verzoekers belagers, die Dalits of kastenloos waren, hem regelmatig konden komen opzoeken en

lastigvallen, en hiervoor zelfs telkens vier uur wandelden, terwijl blijkt uit objectieve informatie

toegevoegd aan het dossier dat de Dalits in Nepal helemaal onderaan de sociale ladder staan en

regelmatig het slachtoffer zijn van discriminatie en segregatie.

3.6. Verzoeker betwist deze tegenstrijdige verklaringen over de omstandigheden waarin hij huwde en

zijn vrouw zelfmoord pleegde niet, doch voert aan “dat onder druk van emotionele en andere

omstandigheden het niet aan verzoeker kan worden verweten niet alle gebeurtenissen perfect te kunnen

herinneren en deze perfect in de tijd te kunnen situeren. Zo heeft verzoeker te lijden gehad onder

verschillende jaren van geweld omwille van zijn relatie met een vrouw uit een andere kaste. Het CGVS

houdt hiermee geen rekening en toetst het gedrag van de personen in het asielrelaas van Verzoeker

aan dat van rationeel handelende personen. De context is in casu echter compleet anders, zodat de

geloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoeker overeind blijft en het gedrag van verzoeker in het

bijzonder niet kan worden afgedaan door het CGVS als ongeloofwaardig.” Voorts meent verzoeker dat

zijn asielrelaas “is in zijn geheel bekeken coherent, plausibel en stemt overeen met feiten die welbekend

zijn over het land van oorsprong”.

3.7. Van een kandidaat-vluchteling mag worden verwacht dat hij voor de diverse asielinstanties

coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormen

van zijn vlucht uit zijn land van herkomst op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze

weergeeft, zodat op grond hiervan kan nagegaan worden of er aanwijzingen zijn om te besluiten tot het

bestaan van een risico voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. De beslissing van een

persoon om zijn land te verlaten is dermate fundamenteel en ingrijpend dat hij bij machte moet zijn om

desbetreffend een volledig en coherent verhaal te vertellen. Het argument dat verzoeker te maken kreeg

met “emotionele en andere omstandigheden”, doet geen afbreuk aan deze plicht (RvS 5 januari 2007,

nr. 166.377). Verzoeker gaat eraan voorbij dat de bijzondere en ingrijpende aard van de gebeurtenissen

net toelaat te verwachten dat de feiten in het geheugen gegrift zouden zijn zo zij zich in werkelijkheid

zouden hebben voorgedaan. Zij vormen immers een manifeste afwijking op de alledaagsheid en zijn van

determinerende invloed geweest op verzoekers verdere leven. Aldus biedt verzoeker geen aannemelijke

verklaring voor de talrijke incoherenties in zijn verklaringen. De vaststelling dat zijn asielrelaas bovendien

niet geobjectiveerd kan worden, wordt door verzoeker evenmin weerlegd, daar hij zich dienaangaande in

het verzoekschrift beperkt tot de blote, ongestaafde bewering dat zijn asielrelaas “overeen[stemt] met

feiten die welbekend zijn over het land van oorsprong”, wat echter geen grondslag vindt in het

administratief dossier of in de informatie toegevoegd aan het administratief dossier. Integendeel het

verzoekschrift citeert uit een Amnesty International rapport waarin de problemen en de discriminatie van

de Dalits worden bevestigd.

3.8. Uit de medische documenten die verzoeker neerlegde kan enkel blijken dat verzoeker behandeld

wordt voor angststoornissen en hiervoor medicatie voorgeschreven kreeg. De Raad wijst erop dat een

medisch attest geen sluitend bewijs vormt voor de omstandigheden waarin verzoeker zijn medische

problemen opliep. De arts doet vaststelling betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van

een patiënt; rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak

van de opgelopen aandoeningen; desalniettemin moet worden opgemerkt dat een arts nooit met

volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden kan schetsen waarbij deze werden opgelopen

RvS 10 juni 2004, nr. 132.261; RvV 11 juni 2008, nr. 12.474; RvV 10 oktober 2007, nr. 2468).

3.9. Wat het attest van de politie betreft dient te worden vastgesteld dat neergelegde documenten om

enige bewijswaarde te hebben ondersteund moeten worden door overtuigende verklaringen, wat in casu

zoals blijkt uit wat voorafgaat, geenszins het geval is. Hoe dan ook, uit het attest van de politie kan

hoogstens blijken dat verzoekers partner/echtgenoot zelfmoord zou hebben gepleegd en dit ook bekend

is bij de politie. Verzoeker toont echter niet aan dat hij om die reden naar Europa diende te vertrekken.
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Dit stuk is bovendien slechts één element uit het administratief dossier en is onvoldoende om de

ongeloofwaardigheid van het asielrelaas te herstellen. De Raad ziet ten slotte de relevantie niet in van

verzoekers citaat uit een rapport van Amnesty International dat de politie zelfs moorden op kastenlozen

zou “goedkeuren”, nu verzoeker verklaarde dat zijn echtgenote zelfmoord pleegde en hij zelf niet

kastenloos is maar deel uitmaakt van de brahmaankaste. Hoe dan ook verzoekers asielrelaas is

ongeloofwaardig en hij toont niet aan nood te hebben aan (internationale) bescherming.

3.10. Verzoeker beperkt zich verder tot het tegenspreken van de bewijslast en de motieven en de

conclusies van de bestreden beslissing, het geven van algemene en theoretische beschouwingen over

de motiveringsplicht en het vluchtelingenrecht en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en

excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de

bestreden beslissing kunnen weerleggen. Verzoeker weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het administratieve

dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. De Raad dient vast te

stellen na een grondig heronderzoek van de stukken uit het administratieve dossier dat de commissaris-

generaal terecht tot de ongeloofwaardigheid van het relaas heeft besloten.

3.11. 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. Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet. Aldus

wordt er getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering

of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C- 465/07, Elgafaji v.

Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). De Raad wijst erop dat de schending van

artikel 3 EVRM niet dienstig kan aangevoerd worden in het kader van een beroep tegen een beslissing

waarbij, zonder een terugleidingsmaatregel te nemen, uitsluitend over de erkenning van de

hoedanigheid van vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan

verzoeker uitspraak wordt gedaan (RvS 26 mei 2009, nr. 193.552).

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

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. De Raad betwist niet dat na het vredesakkoord van 2006 er zich in Nepal nog problemen

voordeden. Anderzijds blijkt ontegensprekelijk uit de objectieve informatie toegevoegd aan het

administratief dossier (Subject Related Briefing “Nepal” “Veiligheidssituatie in Nepal” van 30 mei 2012)

dat de algemene veiligheidssituatie (met uitzondering voor de Terai) sedert 2010 duidelijk verbeterde, de

gewapende groeperingen sterk gereduceerd zijn en/of inactief werden zodat het aantal incidenten een

sterke terugloop kende, en voorts dat de politie en het gerecht optreedt in geval van incidenten.

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.
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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


