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nr. 92 911 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 26 juli 2012 heeft

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

28 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 L. TOP 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. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 2 maart 2011 het Rijk binnen en diende op 1

december 2011 een asielaanvraag in. Op 28 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

Volgens uw verklaringen bent u in het bezit van de Nepalese nationaliteit en bent u afkomstig uit

Kiul VDC (Village Development Committee) gelegen in het district Sindu Palchok (Nepal). In 2003
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verhuisde u naar de hoofdstad Kathmandu. Op die manier trachtte u te ontsnappen aan Maobadi die

van u eisten hun leger te vervoegen. Deze gedwongen rekruteringen hadden echter eveneens plaats in

Kathmandu en zo vreesde u in 2004-2005 gedwongen te worden het Maoïstisch leger te vervoegen. In

2004 leerde u uw partner C. L. (O.V. 5.618.704) kennen. Aangezien uw relatie toen nog pril was, zette u

nog geen stappen om te trouwen. In datzelfde jaar vertrok uw partner naar België, waar hij tot

heden verblijft. Sinds zijn vertrek naar België had u een afstandsrelatie en onderhield u enkel contact via

de telefoon. In 2005 vertrok u met een werkvisum naar Oman. Na twee jaar en zes maanden keerde u

terug naar Nepal waar u uiteindelijk terug in Kathmandu ging wonen. In 2008 vertrok u met een

werkvisum naar Israël. Sindsdien keerde u niet meer terug naar Nepal. Aangezien uw partner sinds

2004 in België verblijft en u hem wilt vervoegen om vervolgens met hem te trouwen, besloot u in 2011

naar België te reizen. Op 1 maart 2011 reisde u vanuit Israël naar België waar u de volgende dag

toekwam. Op 1 december 2011 vroeg u asiel. U wenst niet meer naar Nepal terug te keren aangezien u

de maoïsten vreest die steeds gedwongen rekruteringen op burgers zouden uitoefenen.

U bent in het bezit van uw Nepalees paspoort dd. 12 juni 2003; uw geboortecertificaat; een attest

van Kiul VDC waaruit blijkt dat u ongehuwd bent; twee attesten van de Nepalese ambassade in

België betreffende uw geboortedatum en uw burgerlijke staat; een attest van ‘The Office of His Holiness

The Dalai Lama – Brussel’ waarin de ongehuwde status van uw partner wordt bevestigd; attesten van

de stad Antwerpen, waaruit blijkt dat uw zoon in België geboren is en hier verblijft; een attest van

het OCMW van Antwerpen en een kopie van de Belgische verblijfstitel van uw partner, waaruit blijkt dat

uw partner in België verblijft en werkt; een attest van de ‘Open School Antwerpen’, waaruit blijkt dat

u Nederlandse lessen volgt.

B. Motivering

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

administratieve dossier, stel ik vast dat ik u noch de status van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen. U heeft immers onvoldoende gegevens of elementen aangehaald

waaruit blijkt dat u zich momenteel in geval van een eventuele terugkeer naar uw land van herkomst

kunt beroepen op een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of op

een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming.

Wat betreft het feit dat u in België asiel vraagt omdat u uw partner (die in België verblijft) wilt

vervoegen (CGVS p. 5 en p. 8-9), dient te worden vastgesteld dat dergelijk motief louter van familiale en

sociale aard is welke als dusdanig niet ressorteert onder het toepassingsgebied van de

Vluchtelingenconventie die voorziet in internationale bescherming voor personen die een gegronde

vrees voor vervolging koesteren omwille van hun ras, nationaliteit, religie, hun behoren tot een sociale

groep of hun politieke overtuiging. Evenmin zijn er zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u een

reëel risico zou lopen op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming.

Voor wat betreft de problemen die u met de Maobadi in 2004 en 2005 kende (de Maobadi

eisten meermaals het maoïstische leger te vervoegen) waardoor u stelt niet terug te kunnen keren naar

Nepal, dient gewezen te worden op de grondig gewijzigde situatie in Nepal, die ingezet werd door

de aankondiging van het vredesakkoord op 8 november 2006 tussen de Nepalese regering en de

Maobadi en vervolgens op 21 november 2006 door de beide partijen werd ondertekend. Eén van de

hoofdpunten van het vredesakkoord was immers de ontwapening van de Maobadi. Als gevolg hiervan

werden meteen na de afkondiging van het vredesakkoord de Maobadi-strijders ondergebracht in zeven

kampementen verspreid over het hele land, waar zij sindsdien verbleven. Begin januari 2007 werd

begonnen hen naar deze kampementen over te brengen. Maobadi hebben zich relatief gedisciplineerd

getoond sinds het afsluiten van de vredesakkoorden. Anno 2012 bevindt het vredesproces zich in de

laatste fase die onder andere de integratie van de Maoïstische oud-strijders in het Nepalese leger

inhoudt. Van de zeven kampen werden ondertussen enkele kampen gesloten. De Maobadi krijgen de

keuze om op pensioen te gaan, een nieuwe carrière te starten in het burgerleven of om het nationale

leger te vervoegen. Geconfronteerd met deze gewijzigde situatie bracht u geen elementen aan die

aantonen dat anno 2012 bovengenoemde problemen zich nog zouden voordoen. U stelt enkel te

denken dat de situatie niet veranderd is (gehoorverslag CGVS, p. 8).

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

administratieve dossier gevoegd.

Indien u een verblijf op basis van uw gezinssituatie wil opwerpen als element voor het bekomen van

een verblijfsvergunning, dient u de daartoe geëigende procedures voorzien in de

Vreemdelingenwetgeving aan te wenden.
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Uw documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Uw identiteit en nationaliteit

staan immers niet ter discussie. Evenmin wordt uw burgerlijke status in twijfel getrokken. De burgerlijke

status en de werkstatus van uw partner alsook de identiteit van uw zoon staan hier evenmin ter

discussie. De brief van de ‘Open School Antwerpen’ toont uw integratiebereidheid aan, maar niets

meer.

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). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. 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. Bij de uiteenzetting van het middel blijkt dat verzoekster opkomt tegen de inhoudelijke motieven van

de bestreden beslissing en wil dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de feitelijke beoordeling

overdoet. Zij voert dan ook de schending van de materiele motiveringsplicht aan.

3. Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire beschermingsstatus

3.1. De Raad stelt vooreerst vast dat verzoekster geen argumenten aanvoert inzake haar persoonlijk

ervaren asielrelaas, doch enkel de huidige actuele situatie in Nepal betwist. Derhalve blijven de

motieven van de bestreden beslissing dienaangaande overeind en zijn er geen redenen om aan te

nemen dat verzoekster in de negatieve belangstelling stond in haar land, laat staan vervolgd werd. In

zoverre verzoekster beweert dat zij alle mogelijkheden heeft uitgeput om bescherming te krijgen in eigen

land, blijkt dit op geen enkele wijze uit haar verklaringen, noch uit documenten, noch uit andere

elementen van het administratief dossier. Overigens heeft verzoekster 9 maanden gewacht om een

asielaanvraag in te dienen, waaruit alleszins kan blijken dat verzoekster internationale bescherming niet

(dringend) nodig achtte, wat de ernst van de door haar ingeroepen vrees in zeer sterke mate relativeert.

3.2. Verzoekster stelt dat de “geldigheidsduur van de voorlopige grondwet van 2007 (...), na 4x verlengd

te zijn, op 28/05/2012“ is verstreken. “Voor de zoveelste maal is Nepal in onzekerheid gestort. Resultaat:

Wilde algemene stakingen, opflakkerend politiek geweld...” Verkiezingen dringen zich op, echter, de

cruciale vraag in Nepal is of deze wel in overeenstemming zijn met de voorlopige grondwet. Daar waar

verwerende partij beweert dat anno 2012 het vredesproces zich in de laatste fase bevindt die o.a. de

integratie van de Maoïstische oud-strijders in het Nepalese leger inhoudt, meent verzoekster dat niets

minder waar is: anno 2012 bevindt Nepal zich in de eerste fase van een nieuwe burgeroorlog.

3.3. 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.

De loutere bewering “anno 2012 bevindt Nepal zich in de eerste fase van een nieuwe burgeroorlog”

wordt niet geobjectiveerd en toegelicht. Verzoekster beperkt zich dienaangaande tot het uiten van eigen

beweringen en het verwijzen naar “MO, 8 mei 2012”, zonder dit document bij het verzoekschrift te

voegen, zodat de Raad hier geen kennis van kan nemen. Verzoekster toont niet aan dat deze bewering

meer is dan een veronderstelling, noch wordt de waarachtigheid ervan in beschouwing gebracht in het

licht van o.m. de verankering van de Maoïsten in allerhande lokale organen, beheerraden waarbij ze
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lokaal in winstgevende posities terechtgekomen zijn, waarbij de SRB besluit dat de Maoïsten “beter af

[zijn] met democratie dan met oorlog”. Hoe dan ook de Raad dient de actuele situatie bij de beoordeling

van een asielaanvraag mee te nemen. Kort geponeerde speculaties zijn onvoldoende om de aan het

administratief dossier toegevoegde informatie te betwisten, of te ontkennen; verzoekster dient in deze

zelf objectieve informatie aan te dragen die vermag de gegevens, analyses en conclusies uit de aan het

administratief dossier toegevoegde dossier te weerleggen. Evenmin kunnen juridische onduidelijkheden

of grondwettelijke bezwaren inzake verkiezingen, gelijkgeschakeld worden met een toestand van

veralgemeend geweld, laat staan van een intern gewapend conflict waar er willekeurige

burgerslachtoffers zouden vallen. De Raad sluit zich dan ook aan bij de inhoud van de SRB Nepal, die

gesteund is op talloze objectieve bronnen en opgesteld door een gespecialiseerde en onpartijdige

ambtenaar.

3.4. Het bij het verzoekschrift gevoegde attest van immatriculatie verandert niets aan bovenstaande.

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.

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

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de

criteria van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de

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

verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet. Verzoekster toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

3.7. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

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


