
RvV X - Pagina 1

nr. 96 573 van 4 februari 2013

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 25 oktober 2012 heeft

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

27 september 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 8 november 2012 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 18 december 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

30 januari 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat P.

STEYAERT en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 2 december 2012, verklaart er zich

op dezelfde dag vluchteling.

1.2. Op 27 september 2012 werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus genomen die per aangetekend schrijven op 28 september 2012

naar verzoeker werd gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Ghairung Batase VDC (Village Development Committee)

in Gorkha district en bezit u de Nepalese nationaliteit. Ten tijde van het panchayat systeem was uw

vader voorzitter van het dorp. Via uw vader raakte u ook politiek bewust. U werd lid van de

koningsgezinde Rastriya Prajatantra Party (RPP). U werkte in de handelszaak van uw ouders. Uw vader

betaalde enkele keren donaties aan maoïsten. Op 1/2/2067 (Nepalese kalender, stemt overeen met 15

mei 2010 volgens de Gregoriaanse kalender) werd u benaderd door drie op geld beluste gangsters die

bij de maoïsten waren aangesloten. Zij eisten van u een donatie van 30.000 Nepalese roepies. U was

van oordeel dat zij zich boven de wet stelden en weigerde dan ook op hun eis in te gaan. Integendeel, u

viel hen aan. Tijdens het gevecht raakte één van uw tegenstanders ernstig gewond. Kort daarna verliet

u uw dorp. U stuurde uw ouders naar uw zus in Chitwan district. U hoorde dat u zonder veel moeite aan

een visum voor het Verenigd Koninkrijk kon geraken en zag dit dan ook als een kans voor u om uw land

te ontvluchten. In september of oktober 2010 reisde u met uw eigen paspoort, voorzien van

een studentenvisum, van Nepal via Qatar naar het Verenigd Koninkrijk. U reisde van Londen

rechtstreeks naar België en diende hier op 2 december 2011 een asielaanvraag in. In geval van

terugkeer naar Nepal vreest u represailles van maoïsten. U bent in het bezit van een gebruikerskaart

van de kabellift in uw thuisregio.

B. Motivering

Na onderzoek van alle door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in uw

administratieve dossier, stel ik vast dat ik u noch het vluchtelingenstatuut noch het subsidiaire

beschermingsstatuut kan toekennen. Er dient immers vastgesteld te worden dat u getracht heeft de

Belgische asielinstanties intentioneel te misleiden.

Op een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van

de Belgische autoriteiten vraagt, rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn

volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het

aan hem is om alle nodige feiten en relevante elementen zo accuraat mogelijk aan te brengen bij

de asielinstanties, zodat deze kunnen beslissen over de asielaanvraag. De asielinstanties mogen van

een asielzoeker correcte verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten, in het bijzonder over

zijn identiteit, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf en de door hem afgelegde reisroute. Uit de

stukken in het administratief dossier en uit uw verklaringen blijkt duidelijk dat u niet heeft voldaan aan

deze medewerkingsplicht.

Uit informatie verkregen van het United Kingdom Border Agency blijkt dat u met uw Nepalees

paspoort een studentenvisum heeft aangevraagd voor het Verenigd Koninkrijk. Een dergelijk visum werd

u uitgereikt op 6 januari 2010 met een geldigheidsduur tot 31 juli 2012. U heeft deze informatie

echter aanvankelijk verzwegen voor de Belgische asielinstanties. Op de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde u dat u Nepal verliet op 25/4/2068 (10 augustus 2011) en via Delhi en

(vermoedelijk) Frankrijk naar België reisde (verklaring DVZ, vraag 35). Op het Commissariaat-generaal

gaf u toe dat u uw verblijf in het Verenigd Koninkrijk initieel had verzwegen en ook dat u gelogen had

over uw reisweg en uw geboortedatum. U bekende dat u reeds in september of oktober 2010 uit Nepal

vertrok en rechtstreeks naar het Verenigd Koninkrijk afreisde, waar u tot begin december 2011 verbleef

(CGVS, blz. 2-3). Er kan dan ook, zoals hierboven reeds werd opgemerkt, worden vastgesteld dat u

(initieel) getracht heeft om op intentionele wijze de Belgische asielinstanties te misleiden.

Voorts dient er te worden vastgesteld dat u geen asielaanvraag hebt ingediend in het

Verenigd Koninkrijk (CGVS, blz. 3), hoewel u hiertoe wel de kans had. Toen u werd gevraagd waarom u

dit niet gedaan hebt, antwoordde u dat u van vrienden had vernomen dat het niet toegelaten was om er

asiel aan te vragen aangezien u met een studentenvisum naar het Verenigd Koninkrijk was afgereisd

(CGVS, blz. 3). Dit is echter geen afdoende reden. Van een persoon die beweert vervolgd te worden in

zijn land van herkomst en die de bescherming van de Conventie van Genève of de subsidiaire

bescherming inroept, mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij zo snel mogelijk een asielaanvraag

indient. Het feit dat u eerst naar België bent gereisd en daar pas een asielaanvraag heeft ingediend

terwijl u hiertoe ook de mogelijkheid had in het Verenigd Koninkrijk, waar u ruim een jaar verbleef, is een

indicatie dat u internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en ondermijnt als dusdanig

verder de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde vrees.

U hield vol dat u problemen ondervond wegens uw engagement bij de RPP (CGVS, blz. 6-8). Waar u

op de Dienst Vreemdelingenzaken uw moeilijkheden situeerde in de vierde maand van 2068 (juli-

augustus 2011) (vragenlijst CGVS, vraag 5), schetste u deze op het Commissariaat-generaal in de

tweede maand van 2067 (mei 2010) (CGVS, blz. 7-8). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid,

volstond u met te herhalen dat u ertoe werd aangezet om te liegen, maar dat u nu de waarheid vertelde

(CGVS, blz. 8). Een dergelijke uitleg kan echter niet als rechtvaardiging weerhouden worden daar u het

precieze tijdstip van uw problemen, indien waarachtig, ook eerder al correct had kunnen weergeven.
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Wat er ook van zij, volgens de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie over de actuele

politieke situatie in Nepal bestaat er momenteel geen individuele vervolging in Nepal op welk niveau dan

ook van (ex-)royalisten.

Gelet op voorgaande heeft u geenszins aannemelijk gemaakt dat u in geval van een terugkeer naar

uw land van herkomst een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie zou dienen

te koesteren of dat u er een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in de definitie

van subsidiaire bescherming.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, is in kopie in bijlage bij

het administratieve dossier gevoegd.

De door u neergelegde gebruikerskaart wijst erop dat u gebruik maakte van de kabellift in uw

thuisregio, hetgeen niet ter discussie staat. Dit houdt echter geen verband met de door u ingeroepen

asielmotieven.

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 citeert de vluchtelingendefinitie zoals deze beschreven wordt in artikel 1 A (2) van het

vluchtelingenverdrag van 28 juli 1951. Verzoeker herneemt zijn asielrelaas en besluit dat hij wel degelijk

beantwoordt aan de criteria van het vluchtelingenverdrag om als vluchteling erkend te worden.

Verzoeker meent dat de motieven van de bestreden beslissing hieraan geen afbreuk kunnen doen.

2.2. De Raad is van oordeel dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen terecht

concludeerde dat verzoeker niet in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus noch voor de

subsidiaire beschermingsstatus.

Blijkens de bestreden beslissing wordt de asielaanvraag van verzoeker door de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen afgewezen op grond van volgende vaststellingen: (i) verzoeker

heeft bij de aanvang van zijn asielprocedure in België initieel verzwegen dat hij een studentenvisum had

bekomen voor het Verenigd Koninkrijk op basis waarvan hij er meer dan één jaar verbleven heeft; hieruit

kan worden besloten dat verzoeker gepoogd heeft de Belgische asielinstanties op intentionele wijze te

misleiden, (ii) de vaststelling dat verzoeker geen asielaanvraag heeft ingediend in het Verenigd

Koninkrijk hoewel hij hier meer dan één jaar verbleven heeft ondermijnt de geloofwaardigheid van de

door hem aangehaalde vrees, (iii) verzoeker zijn problemen bij de Dienst Vreemdelingenzaken situeerde

in de vierde maand van 2068 terwijl hij deze bij het Commissariaat-generaal in de tweede maand van

2067 situeerde, (iv) er blijkens de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt er actueel

geen vervolging op welk niveau dan ook van ex-royalisten bestaat.

De Raad treedt de commissaris-generaal dan ook bij waar deze besluit dat er op grond van voormelde

motieven, die door verzoeker op geen enkele wijze worden weerlegd of ontkracht, geen enkel geloof

kan worden gehecht aan het door verzoeker aangebrachte asielrelaas. De vaststelling immers dat

verzoeker de Belgische asielinstanties intentioneel heeft willen misleiden door een eerder verblijf in het

Verenigd Koninkrijk te verzwijgen en hierbij gelogen heeft over zijn reisweg en geboortedatum

benadrukt immers het bedrieglijk karakter van zijn asielaanvraag. Dat verzoeker bijna anderhalf jaar

verbleven heeft in het Verenigd Koninkrijk zonder er een asielaanvraag in te dienen relativeert

bovendien op ernstige wijze de door verzoeker voorgehouden vrees voor vervolging en ondermijnt de

geloofwaardigheid ervan. Ten overvloede blijkt uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier

dat er binnen de actuele politieke context van Nepal geen vervolging van royalisten, op welk niveau dan

ook, nog voorkomt. De door verzoeker gevoegde gebruikerskaart van de kabellift doet aan deze

motieven geen afbreuk.

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebracht asielrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

Gelet op de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om

aan te nemen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt
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geen elementen bij en er zijn geen gegevens voorhanden dat er actueel in Nepal een situatie van

willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) heerst.

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 juncto artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

Verzoeker vraagt in fine van zijn verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker geeft verder niet aan welke substantiële

onregelmatigheden aan de bestreden beslissing zouden kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2° van de

vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier februari tweeduizend dertien door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME A. VAN ISACKER


