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nr. 99 262 van 19 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 6 maart 2013 heeft

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

19 februari 2013.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 14 maart 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 maart 2013.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché R. LARNO, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Magar, afkomstig uit Doba VDC (Village

Development Committee), ward 1 in Myagdi district en bent u Nepalees staatsburger. In 2061 (Nepalese

kalender, stemt overeen met 2004-2005 volgens de Gregoriaanse kalender) slachtten uw vrienden B.

P., T. B. G. en K. S. een koe en dwong u de hindoe C. P. hiervan te eten. Ook in het jaar 2063 (2006-

2007) en 2064 (2007-2008) doodden uw vrienden een koe en at u van het vlees. Op 03/09/2069

(18/12/2012) hadden uw vrienden opnieuw een koe geslacht. Ze contacteerden u en u maakte het vlees

klaar en at ervan. Om twee uur ’s nachts werd u door de politie opgepakt. Volgens de politie had C. P.

klacht tegen u en uw vrienden ingediend voor het doden van een koe. Die nacht werden ook B. P. en K.

S.i opgepakt. Jullie werden door de politie meegevoerd naar het VDC kantoor van Doba. Daar werden

jullie afzonderlijk ondervraagd. Hierna werden jullie opgesloten in een kamer in het VDC kantoor. Drie
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agenten bevonden zich in dezelfde ruimte, maar sliepen. U brak een raam van de kamer en kon

ontsnappen. U nam een taxi naar Bhairahawa waar u drie dagen logeerde bij een vriend, D. B. T.. Hij

regelde een smokkelaar voor u. Op 04/09/2069 (19/12/2012) verliet u Nepal en reisde u met de hulp van

de smokkelaar en een vals paspoort via Delhi (India) en Parijs (Frankrijk) naar België, waar u op

23/09/2069 (07/01/2013) aankwam. U logeerde vier dagen bij een Indiër die samen met u naar België

was gekomen. Daarna ging u zes dagen illegaal werken. Tijdens een controle van de sociale inspectie

werd u op 04/10/2069 (17/01/2013) betrapt op zwartwerk. Aangezien u niet over geldige verblijfs- en

identiteitsdocumenten beschikte, werd u opgesloten in het gesloten centrum voor illegalen van

Merksplas teneinde van het Belgische grondgebied te worden verwijderd. U diende uiteindelijk op

16/10/2069 (29/01/2013) een asielaanvraag in. U legde geen documenten neer ter staving van uw

identiteit en/of asielrelaas.

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. 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 gemaakt. Vooreerst dient vastgesteld te worden

dat u reeds op 07/01/2013 in België aankwam en u pas op 29/01/2013 asiel aanvroeg nadat u op

17/01/2013 door de sociale inspectie werd betrapt op zwartwerk en u diezelfde dag werd opgesloten in

het gesloten centrum voor illegalen in Merksplas met het oog op een repatriëring naar uw land van

herkomst. Uw verklaring bij uw aankomst in België niet geweten te hebben wat te moeten doen, kan niet

weerhouden worden, temeer u na uw aankomst in België in de horeca werkte en dus hulp kon vragen bij

collega’s (CGVS, p. 7-8). De wettelijke termijn voor het indienen van een asielaanvraag bedraagt acht

dagen. Van iemand die zijn land heeft verlaten met het oog op het verkrijgen van internationale

bescherming, wat u ook expliciet aanhaalde (CGVS, p. 8), kan verwacht worden dat hij al het nodige

doet om zich terdege te informeren over de te volgen stappen in dit verband. Dergelijke laattijdige

asielaanvraag lijkt dan ook te zijn ingediend teneinde de uitvoering van een op handen zijnde beslissing

die tot uw verwijdering zou leiden uit te stellen of te verijdelen. Dit is een houding die moeilijk in

overeenstemming te brengen is met een daadwerkelijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie, noch met een risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming. Voorgaande bevindingen ondermijnen bijgevolg ernstig uw algemene

geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van uw asielmotieven in het bijzonder.

Uw geloofwaardigheid wordt bijkomend op de helling gezet door uw verklaringen omtrent uw reisweg

en de daarbij gebruikte reisdocumenten. U verklaarde vanuit Nepal naar Delhi (India) te zijn

vertrokken, alwaar u het vliegtuig richting Parijs (Frankrijk) nam. Van daaruit reisde u met de trein door

naar België. U kreeg daarbij de hulp van een smokkelaar (CGVS, p. 5-7). U verklaarde vanuit Delhi met

een vals Nepalees paspoort te hebben gereisd. U kon evenwel niet alle details geven over de

identiteitsgegevens vermeld in het paspoort. Zo had de smokkelaar u verteld dat u onder de naam

Sandeep Thapa reisde, maar kende u niet de geboorteplaats en geboortedatum vermeld in het

paspoort. De smokkelaar had verteld dat het paspoort een Schengenvisum bevatte en u wist dat het

een week geldig was. U wist echter niet wat het doel van het visum was (CGVS, p. 6). U verklaarde het

paspoort maar kort in handen te hebben gehad omdat u het paspoort enkel kreeg tijdens de

migratiecontroles en het dan terug moest afgeven (CGVS, p. 5,6). U stelde verder dat er u tijdens de

controles door de immigratiediensten in Delhi en Parijs geen vragen werden gesteld over uw reis

(CGVS, p. 6). 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

beschikt. Uit deze informatie blijkt immers dat er op internationale vluchten veelvuldig identiteitscontroles

plaatsvinden en dat de mogelijkheid bestaat 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. Bij binnenkomst in de

Schengenzone heerst bovendien de verplichting om niet EU-onderdanen aan een grondige controle te

onderwerpen. Uw verklaringen met betrekking tot uw binnenkomst op het Schengengrondgebied zijn

dus niet aannemelijk. Voorts legde u geen enkel document neer dat uw reisweg kan staven (CGVS, p.

6). Gelet op dit alles komt de waarachtigheid van uw vluchtrelaas nog verder onder druk te staan.

Betreffende uw directe vluchtaanleiding – de politie zou op zoek zijn naar u voor het doden van een

koe (CGVS, p. 8, 18) – moet worden opgemerkt dat u weinig overtuigende en soms

ronduit ongeloofwaardige verklaringen aflegde. Zo is het vooreerst maar weinig waarschijnlijk dat u niet



RvV X - Pagina 3

wist dat het slachten van een koe in Nepal strafbaar is. U verklaarde weliswaar dat uw vrienden dit

vroeger reeds gedaan hadden, net zoals de Maobadi tijdens hun People’s War (CGVS, p. 9-10). Dat u

weet dat anderen al koeien hebben gedood impliceert evenwel niet dat u niet zou weten dat het doden

van koeien, in een land waar een koe als heilig wordt aanzien, strafbaar zou zijn. Verder is het door

u geschetste beeld van de manier waarop u en uw vrienden gevangen werden gehouden in het

VDC kantoor en van uw vermeende ontsnapping ongeloofwaardig. Zo is het niet aannemelijk dat u en

uw vrienden, verdachten van een in Nepal zwaar misdrijf, niet apart in een cel of kamer werden

opgesloten, maar bij elkaar werden gezet in een kamer ingericht als salon, dus voorzien van tal van

voorwerpen die jullie als mogelijk wapen zouden kunnen gebruiken. De kamer had bovendien ramen

zonder tralies. Nog vreemder is dat jullie niet werden gehandboeid en dat de bewakende agenten zich in

diezelfde kamer bevonden als u en uw vrienden en niet (om beurten) de wacht hielden, maar lagen te

slapen (CGVS, p. 14-16). Ten slotte beweerde u een raam te hebben kunnen breken, maar werd hier

niemand van wakker waardoor u kon ontsnappen (CGVS, p. 16), wat al evenzeer geheel onaannemelijk

is. Gezien er geenszins geloof kan worden gehecht aan de omstandigheden van uw opsluiting en uw

ontsnapping, komt ook de geloofwaardigheid van de reden voor die opsluiting, namelijk het doden van

een koe, fundamenteel in het gedrang, waardoor en nog bezwaarlijk kan worden aangenomen dat u

hiervoor door de politie verder wordt vervolgd en gezocht.

Dat de geloofwaardigheid van uw vervolging door de politie voor het doden van een koe op de

helling staat, wordt versterkt doordat u niet weet of er een officiële klacht tegen u loopt (CGVS, p. 14.)

Nadat u uit het VDC kantoor was ontsnapt, logeerde u drie dagen bij een vriend. U heeft evenwel geen

stappen ondernomen om na te gaan of u nog steeds door de politie werd gezocht en of er wel effectief

een officiële aanklacht tegen u liep. Uw verklaring dat er in het dorp geen telefoons zijn, is niet

afdoende (CGVS, p. 17). Los van het feit dat het erg onwaarschijnlijk is dat er in een VDC kantoor of in

een politiebureau geen telefoons zouden zijn, kon u altijd iemand ter plaatse gaan laten informeren.

Verder heeft u in België geen stappen ondernomen om via een advocaat uit te zoeken of u in Nepal

vervolgd wordt. Dat u niet met internet kan omgaan is hiervoor geen afdoende reden om dit niet te doen

(CGVS, p. 17). Dit gebrek aan interesse voor en opvolging van de klacht tegen u ondermijnt dan ook

de geloofwaardigheid ervan. Er mag van een asielzoeker immers verwacht worden dat hij zich over

zijn persoonlijke problemen zo gedetailleerd mogelijk informeert.

Gelet op alle bovenstaande elementen kan er geen geloof worden gehecht aan uw bewering in Nepal

te worden gezocht door de politie voor het doden van een koe.

De informatie waarop deze beslissing is gebaseerd, is in kopie toegevoegd aan het

administratieve dossier.

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. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoeker is van mening dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van het

redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht zoals vervat in de wet van 29

juli 1991, alsook van de artikelen 1 en 2 van de Vluchtelingenconventie. Uit zijn toelichting bij deze

middelen leidt de Raad eveneens af dat verzoeker artikel 3 E.V.R.M. geschonden acht.

Verzoeker betwist de motieven van de bestreden beslissing en besluit dat zijn asielrelaas wel degelijk

geloofwaardig is.

Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen en in ondergeschikte orde om hem

subsidiaire bescherming te verlenen, minstens de beslissing te willen vernietigen en terug te sturen voor

verder onderzoek.
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2.1.2. Stukken

Verzoeker voegt drie stukken met algemene landeninformatie over Nepal, over corruptie in Nepal en

een reisadvies van Nepal bij zijn verzoekschrift.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

De Raad wijst erop 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.

2.2.2. Vluchtelingenstatus

De Raad is van mening dat verzoeker niet in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus.

Van een kandidaat-vluchteling wordt verwacht dat hij volledige medewerking verleent bij het onderzoek

van een asielaanvraag. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker geen enkel document voorlegt

dat zijn beweerde identiteit en nationaliteit kan staven. Het bewijs van identiteit is een essentieel

element in iedere procedure en de kandidaat-vluchteling. Verzoeker kon over de door hem

gebruikte reisdocumenten praktisch geen informatie verschaffen. Zo kon hij aangeven onder welke

naam hij reisde maar kende hij niet de geboorteplaats en -datum die in het paspoort waren vermeld en

wist hij niet wat het reisdoel opgegeven bij het visum was. Van een persoon die uit ernstige vrees zijn

land verlaat en op illegale wijze op weg is naar Europa, kan redelijkerwijs worden verwacht dat hij op dit

punt is geïnformeerd om op de strikte grenscontroles voorbereid te zijn. Bovendien legde verzoeker

geen enkel stuk neer ter staving van zijn reisweg. Aangezien hij verklaarde met het vliegtuig gereisd te

hebben moet hij bijgevolg in het bezit zijn geweest van een vliegtuigticket of instapkaart waaruit kan

blijken wanneer en waar in Europa hij is aangekomen. Deze vaststellingen die door verzoeker niet

worden weerlegd, houden een negatieve indicatie in met betrekking tot het asielrelaas. De

asielinstanties mogen van een asielzoeker immers correcte verklaringen en waar mogelijk documenten

verwachten over de door hem afgelegde reisroute (artikel 4, tweede lid van Richtlijn 2004/83/EG van 29

april 2004). Het ontbreken van identiteits- en reisdocumenten, zonder dat daarvoor een aannemelijke

reden aanwezig is, ondermijnt de geloofwaardigheid van het asielrelaas (RvS, nr. 40.037, 15 juli 1992;

RvS, nr. 96.146, 5 juni 2001).

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de asielaanvraag laattijdig en niet spontaan werd ingediend

(verzoeker diende slechts asiel in na arrestatie hoewel hij daar eerder de mogelijkheid toe had), dat

verzoeker geen aannemelijke verklaringen aflegde over zijn reisweg, en tenslotte dat de verklaringen

over zijn beweerde vrees om als koeienslachter te worden vervolgd “weinig overtuigend en soms ronduit

ongeloofwaardig zijn”. De Raad stelt vast dat alle motieven waarop de commissaris-generaal zich

baseert om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van het relaas duidelijk blijken uit de stukken in het

administratief dossier en dat deze motieven deugdelijk zijn. Verzoeker komt in zijn verzoekschrift niet

verder dan het minimaliseren en ontkennen van slechts enkele van de vele vaststellingen van de

bestreden beslissing. Zo onderneemt verzoeker geen enkele poging om de vaststellingen aangaande de

vastgestelde ongeloofwaardigheid van de omstandigheden waarin verzoeker en zijn vrienden gevangen

werden gehouden in het VDC kantoor en hun vermeende ontsnapping, te ontkrachten. De bestreden

beslissing stelde immers vast dat het niet aannemelijk is dat verzoeker en zijn vrienden, verdachten van

één in Nepal zwaar misdrijf, niet apart in een cel of kamer werden opgesloten, maar bij elkaar werden

gezet in een kamer ingericht als salon, dus voorzien van tal van voorwerpen die mogelijk als wapen

zouden kunnen gebruikt worden. De kamer had bovendien ramen zonder tralies. Ook kan in redelijkheid

niet worden aangenomen dat verzoeker en zijn vrienden niet geboeid werden en dat de bewakende

agenten zich in dezelfde kamer bevonden en niet (om beurten) de wacht hielden, maar lagen te slapen.

Dat verzoeker een raam kon breken waardoor hij kon ontsnappen zonder dat er een van de bewakers

wakker werd is al helemaal niet geloofwaardig. Gezien er geen geloof kan worden gehecht aan de
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omstandigheden van verzoekers beweerde opsluiting en ontsnapping, kan er evenmin enig geloof

worden gehecht aan de reden voor die opsluiting, namelijk het doden van een koe.

Deze vaststellingen behoren tot de kern van het asielrelaas en leiden logischerwijs tot de

ongeloofwaardigheid daarvan. Een ongeloofwaardig relaas kan geen aanleiding geven tot het in

aanmerking nemen van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingrechtelijke zin.

Waar verzoeker meent een gegronde vrees voor vervolging aan te tonen door te wijzen op de algemene

mensenrechtensituatie in Nepal merkt de Raad op dat zulks slechts aantoonbaar is middels een

geloofwaardig relaas, quod non in casu. De door verzoeker bijgevoegde landeninformatie vermag

hieraan geen afbreuk te doen gezien verzoeker in die informatie niet wordt betrokken. Het reisadvies

van de FOD buitenlandse zaken door verzoeker toegevoegd is irrelevant daar het niet slaat op

verzoekers concrete situatie doch slechts bedoeld is om een situatieschets te geven voor bezoekers van

Nepal.

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij bij terugkeer naar zijn land van herkomst een

gegronde vrees voor vervolging zou koesteren in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

De Raad is van mening dat verzoeker niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM merkt de Raad op dat hij te dezen geen

uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647) en dat voormeld artikel

inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingewet. Aldus wordt getoetst of er 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).

Gelet op de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas maakt verzoeker niet aannemelijk dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij 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. Er bevinden zich verder in het administratief dossier geen elementen die erop wijzen

dat er zich heden in Nepal een situatie van willekeurig geweld zou voordoen in de zin van artikel 48/4, §

2, c) van de vreemdelingenwet. Evenmin in de bij het verzoekschrift gevoegde landeninformatie

bevinden zich dergelijke elementen.

Bijgevolg maakt verzoeker evenmin aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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.
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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 negentien 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


