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nr. 98 493 van 7 maart 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 13 november 2012

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

staatlozen van 15 oktober 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 (hierna Vreemdelingenwet genoemd).

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 L. MICHIELSEN 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. De bestreden beslissing geeft de feiten als volgt weer:

“Volgens uw verklaringen behoort u tot de Gurung etnie en bent u in het bezit van de Nepalese

nationaliteit. U woonde tot 2054 (Nepalese kalender, 1997-1998 in de Westerse kalender) in Pokhara. U

verhuisde daarna naar het Nawalparasi district. In 2067 (2010-2011) speelde u als actrice in een film

over de Gurung gemeenschap. De regisseur heette Kishar Gurung. Kort nadien werd u gevraagd om

een donatie maar u weet niet door wie. U gaf 20 000 Nepalese roepies. Twee spelers van de film

kregen een dreigbrief na de opnames van de film. Zij verlieten Nepal. Op 2/1/2068 (15 april 2011) was

er een evenement in Susta naar aanleiding van het grensconflict tussen Indi[a] en Nepal over Susta. U

zong een liedje tijdens dit evenement. De Janatantrik Terai Mukti Morcha Party (JTMM), een

gewelddadige organisatie, vond de film waarin u meespeelde en het liedje dat u zong een belediging

voor hen. Op 5/5/2068 (22 augustus 2011) werd u door vier mensen op een motor meegenomen. U
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herinnert zich niet wat gebeurd is. Toen u wakker werd, waren de regisseur van de film waarin u

meegespeeld had en uw moeder bij u. Het Indi[ase] leger had u gevonden in de jungle en overgedragen

aan het Nepalese leger. U werd eerst in het ziekenhuis van Pokhara verzorgd en nadien overgebracht

naar het ziekenhuis van Kathmandu. U was verkracht geweest. Uw moeder kreeg een brief van de

JTMM waarin zij verklaarden dat u moest verdwijnen en niet naar de politie mocht stappen. U verliet

Nepal op 5/9/2068 (20 december 2011). U reisde vanuit Kathmandu naar Indi[a]. Daar regelde een

smokkelaar een vlucht voor u. U reisde met uw eigen paspoort van Delhi naar Parijs. U diende een

asielaanvraag in op 27 december 2011. De Madhesi Morcha kwamen meerdere keren naar u vragen bij

uw moeder in Nawalparasi na uw vertrek. Uw moeder verhuisde daarop naar Pokhara. U bent in het

bezit van een brief van het district Parbat waarin uw geboortedatum bevestigd wordt afgegeven op

14/3/2069 (28 juni 2012), een certificaat van een wijziging van adres afgegeven op 27 januari 1998, een

dreigbrief van de Madhesi Tigers afgegeven op 27 augustus 2011, een brief van de regisseur van de

film waarin u meegespeeld had afgegeven op 3 september 2011, een brief waarin vermeld wordt dat u

verkracht werd en gevonden werd door het Indi[ase] leger en overhandigd werd aan het Nepalese leger

afgegeven op 28 augustus 2011, een brief van de Human Rights Organisation of Nepal opgesteld op 28

oktober 2011, een artikel uit het tijdschrift New Spotlight over de onveiligheid in Nepal waarin uw naam

vermeld wordt, medische attesten uit Nepal afgegeven op 26/5/2068 (12 september 2011), medische

attesten van het opvangcentrum te Broechem afgegeven op 29 juni 2012 en foto’s en dvd’s van de film

waarin u hebt meegespeeld. Uw advocaat legde tijdens het gehoor op het CGVS ook enkele algemene

rapporten over Nepal neer.”

Verzoekster betwist dit feitenrelaas niet.

1.2. De bestreden beslissing stelt dat verzoekster niet als vluchteling kan worden erkend in de zin van

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet en niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming in de

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

De beslissing berust op volgende gronden:

“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 geen geloof gehecht kan worden

aan de door u beweerde reisweg. U verklaarde dat u een eigen paspoort had en ook met dit eigen

paspoort reisde maar toch een smokkelaar inschakelde voor de reis van Delhi naar Parijs. Op de vraag

waarom dit nodig was, antwoordde u dat u niet wist waar u heen moest gaan en een smokkelaar nodig

had om te weten waar er mensenrechten waren (CGVS, p.6-7). Deze verklaring is weinig aannemelijk.

Verder verklaarde u dat de smokkelaar uw paspoort toonde tijdens de controles in Delhi en in Parijs.

Zelf diende u uw paspoort nooit te tonen. Ook uw boarding pass werd door de smokkelaar voorgelegd

en diende u zelf niet te tonen (CGVS, p. 8.). Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt en die werd toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt echter dat op de betreffende

luchthavens het paspoort van elke reiziger, zonder uitzondering, strikt persoonlijk en individueel

gecontroleerd wordt. Het is dan ook uitgesloten dat iemand anders uw paspoort zou voorleggen aan de

douanebeambte. Uw bedrieglijke verklaringen over uw reisweg doen het vermoeden rijzen dat u uw

Nepalees paspoort en de informatie die zich daarin bevindt achterhoudt. Bovenstaande vaststellingen

brengen uw algemene geloofwaardigheid dan ook ernstig in het gedrang. Verder verklaarde u in Nepal

verkracht te zijn door leden van de Janatantrik Terai Mukti Morcha partij omwille van het feit dat u in een

film meespeelde over de Gurung gemeenschap en omdat u een lied zong tijdens een evenement over

het grensgeschil tussen Indi[a] en Nepal over de plaats Susta (CGVS, p. 10 t/m 15). Er dient gewezen te

worden op enkele elementen in uw verklaringen die de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder op

de helling zetten. Zo wist u zeer weinig te vertellen over de oorzaak van uw problemen en zijn uw

verklaringen daaromtrent niet logisch. U verklaarde dat de JTMM kwaad was omdat jullie een etnische

film hadden gemaakt (CGVS, p. 13). De film zou gaan over een huwelijk tussen twee verschillende

soorten Gurung. (CGVS, p. 12). Toen u gevraagd werd waarom de JTMM beledigd waren omwille van

die film, zei u dat de film normaal niet tegen hen was gericht en dat u niet wist waarom ze dit dachten

(CGVS, p. 13). Ook dient opgemerkt te worden dat de film waarin u meespeelde uitkwam ongeveer op

28/4/2067 (13 augustus 2010) en u pas sinds 5/5/2068 (22 augustus 2011) problemen kende (CGVS, p.

14, 10). U kon niet verklaren waarom de JTMM u een jaar na de release van de film daarom zou

lastigvallen (CGVS, p. 18). Bovendien is het opmerkelijk dat de regisseur van de film zelf geen

problemen kende omwille van deze film. U zei dat men gewoon gezegd had aan hem dat hij niet meer

zo’n film moest maken maar dat hij niet echt bedreigd werd omwille van die film (CGVS, p. 18). U kon

verder niet verklaren wat de Madhesi precies te maken hadden met het grensconflict tussen Nepal en
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India waarover u een lied gezongen had (CGVS, p. 13) U zong dit lied ook meer dan vier maand voor u

ontvoerd werd, namelijk op 2/1/2068 (15 april 2011) (CGVS, p. 12). Indien de Madhesi inderdaad

aanwezig waren op het evenement, zoals u aangaf, is het bevreemdend dat u niet meteen problemen

kende. U wist ook niet of de organisator van het evenement problemen kende nadien (CGVS, p. 15).

Ten slotte dient ook opgemerkt te worden dat de twee zaken die u aanduidt als oorzaak van uw

problemen met de JTMM, namelijk het feit dat u in een film over Gurung meespeelde en een leid zong

over Susta, niets met elkaar te maken hebben. Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat u omwille van

deze redenen ontvoerd geweest zou zijn. Hoe dan ook, u hebt geenszins aannemelijk gemaakt dat u

zich, om te ontkomen aan de JTMM, niet elders in Nepal zou kunnen vestigen. Uit de op het

Commissariaat-generaal beschikbare informatie blijkt dat de actieradius van gewapende groeperingen

als de JTMM zich beperkt tot de Terai-regio. De Terai-groeperingen hebben geen nationaal netwerk. Ze

opereren enkel in hun eigen lokale ‘zones’ en zullen zich normaliter niet verplaatsen naar de heuvels

buiten de Terai-vlakte. U verklaarde overigens zelf geen problemen gekend te hebben tijdens de drie

laatste maanden van uw verblijf in Nepal, toen u in Pokhara verbleef, omdat de JTMM niet wist dat u

zich daar bevond (CGVS, p. 17). Ook uw moeder verblijft nu in Pokhara. Een intern vluchtalternatief kan

in uw geval dan ook niet uitgesloten worden. Bij de door u voorgelegde documenten dienen meerdere

vraagtekens geplaatst te worden. Vooreerst vermeldt het attest van wijziging van adres een totaal

andere geboortedatum dan degene die u opgaf, namelijk 5/1/2041 (17 april 1984) in plaats van

27/11/2041 (10 maart 1985). Uw verklaring hiervoor, dat uw moeder dit document was gaan afhalen en

de verkeerde informatie opgaf, houdt geen steek (CGVS, p. 20). Wat betreft de brief betreffende uw

geboortedatum afgegeven door het district Parbat dient opgemerkt te worden dat de originele versie

ervan die u voorlegde duidelijk een kopie is waarop achteraf stempels zijn aangebracht. Aan dit

document kan bijgevolg geen bewijskracht toegekend worden. U legde ook een dreigbrief voor die uw

moeder gekregen zou hebben van de JTMM. Vooreerst dient gewezen te worden op een opmerkelijke

spellingsfout in de hoofding van deze brief (Centrel Committee in plaats van Central Committee). Verder

dient vastgesteld te worden dat u zelf aanhaalde bedreigd te worden en verkracht te zijn geweest door

de Madhesi Morcha. U verklaarde dat u door de brief wist door wie u bedreigd werd en verkracht

geweest bent (CGVS, p. 11). De brief zelf is echter afgegeven door een groepering genaamd Madhesi

Tigers. Ten slotte dient opgemerkt te worden dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat iemand een

dreigbrief zou versturen waarin hij verklaart iemand levend te zullen verbranden en vervolgens deze

brief zou ondertekenen met zijn volledige naam, zoals het geval is in de brief die u voorgelegd heeft. U

maakte ook een brief over die afgegeven zou zijn door het leger. In deze brief wordt vermeld dat u door

SSB India gevonden werd en overhandigd werd aan het Bajradal bataljon. Het is hoogst bevreemdend

dat deze brief werd ondertekend door de regisseur van de film waarin u hebt meegespeeld. Wat betreft

de brief afgegeven door de mensenrechtenorganisatie Huron dient opgemerkt te worden dat deze een

sterk gesolliciteerd karakter vertoont. U ging immers bij deze organisatie niet om hulp vragen. Na uw

vertrek uit Nepal liet u aan de regisseur weten dat u documenten nodig had ter ondersteuning van uw

asielrelaas. De regisseur heeft deze brief dan verkregen op basis van zijn verklaringen (CGVS, p. 8). De

brief bevat ook opvallend veel Engelse taalfouten (door elkaar halen van ‘she’ en ‘he’, foute

zinsconstructies). Aan de brief geschreven door Kishor Gurung, de regisseur van de film waarin u

meegespeeld had, kan geen enkele bewijskracht toegeschreven worden. De brief is geschreven door

een kennis en niet door een officiële instantie. Wat betreft de medische attesten uit Nepal die u

voorlegde, dient vooreerst opgemerkt te worden dat de documenten van de Janta Poly Clinic een

spellingsfout bevatten in de hoofding (Kathmadu in plaats van Kathmandu). Ook dient opgemerkt te

worden dat u zelf niet wist in welk hospitaal u gedurende een maand had verbleven (CGVS, p. 11). De

vele merkwaardigheden die werden vastgesteld met betrekking tot deze documenten ondermijnen

verder uw geloofwaardigheid. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd

toegevoegd aan het administratieve dossier blijkt overigens dat in Nepal elk document tegen betaling

verkregen kan worden. De andere door u voorgelegde documenten kunnen uw geloofwaardigheid

geenszins herstellen. De Belgische medische attesten die u voorlegde bevatten resultaten van

onderzoeken en een samenvatting van uw klachten maar tonen geenszins aan dat u verkracht geweest

bent. U legde een artikel voor dat handelt over de algemene veiligheidssituatie in Nepal waarin uw naam

vermeld staat. Er dient opgemerkt te worden dat er in dit artikel op geen enkele manier wordt ingegaan

op uw persoonlijke situatie en hieruit dus niet afgeleid kan worden dat u de vermelde persoon bent.

Bovendien legde u geen enkel identiteitsdocument met foto voor waardoor u daadwerkelijk

geïdentificeerd zou kunnen worden als Rekh Gurung. De foto’s en dvd’s van de film waarin u

meespeelde tonen aan dat u actrice was in Nepal, waaraan hier op zich niet getwijfeld wordt. De

algemene rapporten voorgelegd door uw advocaat handelen niet over u persoonlijk en zijn niet in staat

om bovenstaande beslissing te wijzigen.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster vraagt in hoofdorde om haar als vluchteling te erkennen, in ondergeschikte orde om

haar subsidiaire bescherming te verlenen en in uiterst ondergeschikte orde om de bestreden beslissing

te vernietigen voor bijkomend onderzoek.

Verzoekster voert aan dat de bestreden beslissing de artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de

Vreemdelingenwet, artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen schendt.

Verzoekster herhaalt haar asielrelaas en betwist de motieven van de bestreden beslissing.

Zij voegt aan haar verzoekschrift verschillende documenten toe om haar kritiek op de bestreden

beslissing te ondersteunen, meer bepaald een algemeen ambtsbericht over Nepal, een advies van het

UNHCR en een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Verder voegt zij naast de

documenten die zij reeds eerder voorlegde (stukken 5 tot en met 12) ook een fotokopie toe van haar

identiteitsdocument.

2.2. De Raad wijst er vooreerst op dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid

van rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn

geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het

rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

De Raad is van mening dat verzoekster niet kan worden erkend als vluchteling en dat zij niet in

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming. De Raad hecht immers geen geloof aan verzoeksters

asielrelaas.

De Raad stelt immers vast dat de verklaringen die verzoekster bij het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen over haar ontvoering en verkrachting alsook de plaats waar zij

vervolgens verzorgd werd op essentiële punten afwijken van haar eerdere verklaringen hierover bij de

Dienst Vreemdelingenzaken.

Tijdens haar gehoor bij het Commissariaat-generaal verklaarde verzoekster het volgende: “Ze namen

me heel hard vast, ze zetten me achterop de motor. Het was een zwarte motor en één was vooraan met

de chauffeur, ze zetten me in het midden, iemand nam me vast langs achter. Dan probeerde ik te

ontsnappen, maar het was niet mogelijk, na enkele minuten was ik bewusteloos. Dan nadien weet ik niet

waar ze me meenamen, wat ze deden, ik herinner me er niks van. Toen ik terug bijkwam was ik in een

legerbarak van de politie. Toen ik terug bijkwam waren mijn moeder en de regisseur daar. Toen ik mijn

moeder zag en de regisseur vroegen ze wat er gebeurd was. (…) Nadien nam de regisseur me naar

Pokhara en de behandeling enzo werd van daar gedaan, en alles werd gedaan door het filmbedrijf, zij

zorgden voor de behandeling. Dan in Pokhara kon ik geen goede behandeling krijgen, ze namen me

naar Kathmandu dan voelde ik niks meer, ik was verlamd (…) (gehoorverslag, 10).

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken luidden haar verklaringen echter heel anders: “Ik werd ontvoerd met

een motor. Ze namen mij mee naar een bos en daar hebben deze vier mannen mij verkracht. Eén van

deze mannen ken ik van ziens. Ik zou hem herkennen als ik hem zou terugzien. Daarna werd ik

bewusteloos. Toen ik wakker werd zat ik in een instelling voor vrouwen. (…) Mijn baas heeft me naar

Prachin gebracht. De dokters hebben mij onderzocht en ik kwam te weten dat mijn geslachtsdelen

gezwollen waren door de verkrachting. Dankzij de hulp van deze instelling ben ik kunnen genezen. (…)

(vragenlijst, 3).

Verzoekster legde dus heel andere verklaringen af over het ogenblik waarop zij het bewustzijn verloor

en over waar zij zich bevond toen zij weer bijkwam. Bovendien beweerde zij dat zij niet wist naar waar

de mannen haar meenamen en wat zij met haar deden, terwijl zij eerder verklaarde dat de mannen haar

meenamen naar een bos en haar daar verkrachtten.
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Deze verklaringen zijn op geen enkele wijze met elkaar te rijmen. Bovendien gaat het hier om de kern

van verzoeksters asielrelaas. Verzoekster beweert immers dat zij niet naar Nepal kan terugkeren omdat

zij ontvoerd en verkracht is. Aan deze ontvoering en verkrachting kan gelet op bovenstaande

vaststellingen echter niet het minste geloof worden gehecht.

De documenten die verzoekster heeft voorgelegd kunnen hier niets aan veranderen.

Documenten kunnen een geloofwaardig relaas immers wel ondersteunen maar ze kunnen de

geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig relaas niet herstellen.

Bovendien heeft verzoekster van de brief van de Madhesi Tijgers, van de brief van de regisseur en van

de brief van het leger uitsluitend fotokopieën overgelegd. Ook het identiteitsdocument dat zij aan haar

verzoekschrift heeft toegevoegd is een fotokopie. Aan fotokopieën kan echter geen bewijswaarde

worden verleend omdat ze gemakkelijk door knip- en plakwerk te vervaardigen zijn.

Bovendien heeft de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht opgemerkt dat de

geneeskundige getuigschriften van de Janta Poly Clinic in de hoofding een spellingsfout bevatten

(Kathmadu in plaats van Kathmandu). Het is weinig geloofwaardig dat een ziekenhuis in zijn hoofding

zulk een spellingsfout zou maken. Bijgevolg kan ernstig worden getwijfeld aan de echtheid van de

geneeskundige getuigschriften.

De commissaris-generaal heeft verder ook terecht gesteld dat de Belgische geneeskundige

getuigschriften enkel resultaten van onderzoeken en een samenvatting van verzoeksters klachten

bevatten maar niet vaststellen dat verzoekster verkracht is.

Bijgevolg maakt verzoekster niet aannemelijk dat zij gegronde redenen heeft om te vrezen voor

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met

artikel 48/4, § 2, b) van voormelde wet van 15 december 1980.

Blijkens de door verzoekster bijgebrachte documenten zou de situatie in een aantal districten zorgelijk

zijn en verschilt de veiligheidssituatie er sterk per district. Nog daargelaten dat de situatie er niet kan

gelijkgesteld worden met een situatie van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet kan verzoekster zich onttrekken aan het geweld door zich elders in Nepal te vestigen

overeenkomstig de bepalingen van artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet. Verzoekster brengt geen

elementen bij en er zijn geen gegevens voorhanden waaruit zou blijken dat de situatie in Nepal van die

aard is dat er, in geval van terugkeer, sprake kan zijn van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2,

c) van de Vreemdelingenwet.

Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken, zodat er

geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1,

tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een onherstelbare

substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor hij niet over de

grond van het beroep kan oordelen.
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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 zeven maart 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


