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nr. 235 688 van 29 april 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

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 4 november 2019

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

staatlozen van 30 september 2019.

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.

Gelet op de beschikking van 4 februari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 maart 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. MAERTENS loco advocaat H.

CHATCHATRIAN en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Nepalees staatsburger, afkomstig uit Mangaltar in het district Kavrepalanchok. Op 29

december 2004 diende u een eerste verzoek om internationale bescherming in België in onder de naam

A.M.. U verklaarde Nepal te hebben verlaten uit vrees gedood te worden door Maobadi die u

verantwoordelijk hielden voor de arrestatie van vier van hun kompanen. Op 13 april 2005 nam het

Commissariaat-generaal een weigeringsbeslissing in het kader van dit verzoek. Er werd namelijk op

gewezen dat u geen enkel identiteits- of reisdocument neerlegde, dat uw relaas een aantal

ongeloofwaardigheden vertoonde en dat u over een intern vluchtalternatief beschikte.
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Uw beroep tegen deze beslissing werd op 21 maart 2006 onontvankelijk bevonden door de toenmalige

Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen. Na uw weigeringsbeslissing bleef u in België. U kreeg een

aantal jaren steun van het OCMW, doch deze werd stopgezet. U kan niet werken en kan de huur van

uw woning in België niet langer betalen. Bovendien lijdt u aan diabetes en hoge cholesterol. Op 3 april

2019 diende een tweede verzoek om internationale bescherming in. U legde uw paspoort neer,

uitgereikt op 17 december 2005 door de Nepalese ambassade te Brussel. Volgens dit paspoort is uw

naam P.M.K.B.. U bevestigde dit. U gaf aan dat u in het kader van uw eerste verzoek uw roepnaam, A.,

gevolgd door de naam van uw kaste, M., had opgegeven. U wijst erop dat u ziek bent en dat uw fysieke

toestand u niet toelaat om naar Nepal terug te keren. U bezit geen eigendom in Nepal waardoor u geen

lening van de bank zal kunnen krijgen om een zaak op te starten. U vreest dat uw problemen ten tijde

van uw vertrek uit Nepal nog steeds bestaan. Indien u zou terugkeren, zouden mensen uit uw omgeving

zaken uit het verleden kunnen oprakelen. Daarnaast vreest u in de gevangenis te belanden omdat u 27

of 28 jaar geleden, ten tijde van het panchayat-systeem, in ruil voor 500 roepies een vervalst document

hebt ondertekend waarmee een Indiër een bedrijf kon oprichten in Nepal. Bij dit document voegde u een

kopie van uw citizenship card. U kent de persoon niet voor wie u het document hebt ondertekend

en weet evenmin wat er verder mee gebeurd is. U sluit niet uit dat u toen een illegale handeling hebt

gesteld waarvoor u nu veroordeeld zou kunnen worden. Er is immers in speciale onderzoekscommissie

in het leven geroepen die alle actieve en gestopte bedrijven onder de loep neemt.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere

procedurele nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke

steunmaatregelen rechtvaardigt. Uit uw verklaringen blijkt weliswaar dat u met medische problemen

(diabetes en hoge cholesterol) kampt maar tevens blijkt dat u in staat bent om de motieven van uw

verzoek toe te lichten in een persoonlijk onderhoud. Bijgevolg werden er u geen specifieke

steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan

worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden

kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van al de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het administratieve

dossier stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling noch het subsidiaire beschermingsstatuut

kan toekennen.

Zo dient vooreerst te worden opgemerkt dat u in het kader van uw huidig verzoek ten dele verwijst naar

de problemen uiteengezet in het kader van uw eerste verzoek. Zo verklaarde u dat de problemen die u

kende in 2004 nog steeds bestaan en dat u eveneens vreest dat er mensen uit uw omgeving zullen

beginnen praten over u en zaken uit het verleden zullen oprakelen. In het kader van uw eerste verzoek

werd door het Commissariaatgeneraal een weigeringsbeslissing genomen aangezien u geen enkel

identiteits- of reisdocument neerlegde, uw relaas een aantal ongeloofwaardigheden vertoonde en omdat

u over een intern vluchtalternatief beschikte. Actueel dient echter gesteld te worden dat er geen enkel

geloof meer kan gehecht worden aan deze problemen. Zo dient vooreerst opgemerkt te worden dat uit

uw paspoort blijkt dat uw ware identiteit P.M.K.B. is. U bevestigde dit (CGVS, p. 2). In uw eerste verzoek

stelde u A.M. te heten en legde u geen enkel identiteitsdocument neer. Hierop gewezen gaf u aan dat A.

uw roepnaam is en M. de naam van de kaste (CGVS, p. 2). Deze uitleg volstaat niet om de vaststelling

dat u uw ware identiteit achterhield te rechtvaardigen. Deze vaststelling ondermijnt de

geloofwaardigheid van het door u toen uiteengezette vluchtrelaas eens te meer. Vervolgens verklaarde

u voor de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van uw tweede verzoek dat u in

Nepal aanhanger/sympathisant was van de Maobadi (DVZ verklaring volgend verzoek vraag 16), terwijl

u voor het Commissariaat-generaal, in het kader van uw 1ste verzoek verklaarde dat u problemen had

met maoïsten, u nooit politiek actief bent geweest en u geen interesse had in politiek (CGVS 1e VIB p.

3). Bovenstaande vaststellingen ondermijnen op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van uw

relaas.

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat de door u ingeroepen medische problemen – u lijdt/leed aan

diabetes en hoge cholesterol (CGVS, p. 7) – geen verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A

(2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet van 15

december 1980, noch met de criteria inzake subsidiaire bescherming vermeld in artikel 48/4 van

diezelfde wet. U dient voor de beoordeling van medische elementen een aanvraag voor een machtiging

tot verblijf te richten aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op basis van

artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980.

Voor wat betreft het gegeven dat u geen eigendommen heeft in Nepal en u daar geen werk zal kunnen

vinden, (CGVS, p. 7) moet worden opgemerkt dat dit motieven zijn van socio-economische aard die

evenmin verband houden met de criteria voorzien in de Vluchtelingenconventie of met de bepalingen

van de subsidiaire bescherming.
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Voorts hebt u uw vrees om in de gevangenis te belanden omdat u 27 of 28 jaar een vervalst

document ondertekende ter oprichting van een bedrijf geenszins aannemelijk gemaakt hebt. U maakte

hiervan geen enkele melding in het kader van uw eerste verzoek. U kende de identiteit niet van de

persoon die u vroeg het document te ondertekenen; u kon enkel zeggen dat het een G. was. Evenmin

had u enig idee wat er verder mee gebeurd is. U kon niet zeggen of het door u ondertekende document

al dan niet leidde tot de effectieve oprichting van een bedrijf, laat staan dat dit bedrijf in moeilijk

vaarwater was terechtgekomen. U had geen enkel begin van bewijs van het document dat u

ondertekend zou hebben. U baseerde uw vrees op het feit dat u in het nieuws hebt vernomen dat er een

onderzoekscommissie in Nepal in het leven geroepen is die alle actieve en gestopte bedrijven volstaat,

maar u slaagde er niet te zeggen welke de opdracht van deze onderzoekscommissie is. U kon ook geen

namen noemen van personen die veroordeeld zouden zijn nadat de onderzoekscommissie hen voor

de rechter zou hebben gebracht (CGVS, p. 4-6).

Het door u neergelegde paspoort bevestigt louter uw identiteit, dewelke niet langer ter discussie staat,

alsook uw nationaliteit.

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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 4 november 2019 een schending aan van “artikelen 48/3 en

48/4 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, B.S. 31 december 1980”, van “het

redelijkheidsbeginsel, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur” en van “de materiële motiveringsplicht,

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur”.

Hij geeft een theoretische uiteenzetting over de motiveringsplicht.

Gezien de feiten met het vervalst document dateren van meer dan 20 jaar geleden, is het volgens

verzoeker “onmogelijk om bewijzen voor te leggen waaruit blijkt dat [hij] gedwongen werd vervalste

documenten te ondertekenen, waarvoor [hij] thans dreigt in de gevangenis terecht te komen”. Hij brengt

aan dat hij “tijdens het gehoor wel erg gedetailleerd [vertelde] over [zijn] vrees bij een gedwongen

terugkeer naar Nepal” omwille van de recent opgerichte onderzoekscommissie.

Verzoeker meent dat hij minstens in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus, gezien

“de algemene veiligheidssituatie [hem] niet [toelaat] om zich op een veilige manier in Nepal te vestigen”.

Hij wijst op de aanslagen met burgerslachtoffers en citeert uit “https://www.bbc.com/ncws/world-asia-

48415620”.

Verzoeker meent dat de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en

de materiële motiveringsplicht schendt.

Volgens verzoeker heeft hij “wel degelijk een geloofwaardig asielrelaas”, is de bestreden beslissing “niet

gesteund op daadwerkelijke tegenstrijdigheden of omissies, doch enkel op kleine onbenullige

verklaringen” en heeft hij “aangetoond waarom [hij] weldegelijk meent in aanmerking te komen voor

internationale bescherming”.

Hij vraagt de bestreden beslissing te hervormen en hem als vluchteling te erkennen, hem minstens de

subsidiaire bescherming toe te kennen. In uiterst subsidiaire orde vraagt verzoeker de bestreden

beslissing “te vernietigen teneinde het CGVS toe te laten de nodige bijkomende onderzoeksmaatregelen

te nemen en een nieuwe beslissing te nemen”.

2.2. Over de gegrondheid van het beroep

2.2.1. 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.
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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. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt

om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn

verzoek om internationale bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels

over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over

bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.3. Beoordeling in het licht van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet

2.3.1. Vooreerst merkt de Raad op dat verzoeker doorheen zijn asielprocedures niet de waarheid

vertelde over zijn identiteit. Bij zijn eerste verzoek om internationale bescherming, op 29 december

2004, legde verzoeker geen enkel identiteitsdocument neer en beweerde hij A.M. te heten. In zijn huidig

verzoek legt verzoeker een paspoort neer, dat werd uitgereikt op 17 december 2015 door de Nepalese

ambassade in Brussel, op naam van K.B.P.M.. Verzoeker heeft aldus bewust bedrieglijke verklaringen

afgelegd over zijn identiteit tijdens zijn eerdere asielprocedure. Verzoekers uitleg voor deze discrepantie,

namelijk dat hij tijdens zijn eerste procedure zijn roepnaam en kaste opgaf (notities, p. 2), is bezwaarlijk

ernstig. Bovendien geeft hij hiermee toe bewust niet zijn ware identiteit te hebben opgegeven en fraude

te hebben gepleegd.

2.3.2. Verzoeker verklaart niet te kunnen terugkeren naar Nepal omwille van problemen met de

Maobadi. Waar hij verwijst naar de problemen zoals uiteengezet in zijn eerste verzoek om internationale

bescherming, merkt de Raad op dat deze problemen reeds op 13 april 2005 ongeloofwaardig werden

bevonden door de commissaris-generaal en dat het beroep hiertegen op 21 maart 2006 onontvankelijk

werd verklaard door de Vaste Beroepscommissie. De Raad is niet bevoegd om naar aanleiding van de

beoordeling van een volgend verzoek om internationale bescherming, de beslissing met betrekking tot

het vorige verzoek om internationale bescherming nogmaals te beoordelen in beroep. De Raad heeft

immers niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in beslissingen

met betrekking tot eerdere verzoeken om internationale bescherming werden beoordeeld en die, gelet

op het feit dat de desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk bepaalde termijn werden

aangevochten of een beroep ertegen werd verworpen, als vaststaand moeten worden beschouwd,

behoudens wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te

tonen dat die eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan

sprake ten tijde van die eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen.

2.3.3. Dit neemt echter niet weg dat hij bij de beoordeling van een volgend verzoek om internationale

bescherming rekening mag houden met alle feitelijke elementen, ook met elementen die resulteren uit

verklaringen die gedurende de behandeling van een vorig verzoek om internationale bescherming zijn

afgelegd.

2.3.4. In die zin merkt de Raad op dat verzoeker tijdens zijn eerste verzoek beweerde vervolging te

vrezen door Maobadi en stelde dat hij nooit politiek actief of geïnteresseerd was (notities eerste verzoek,

p. 3), terwijl hij in zijn huidig verzoek andersluidend verklaarde dat hij aanhanger/sympathisant was van

de Maobadi (verklaring volgend verzoek DVZ, vraag 16). Verzoeker is dus duidelijk vergeten wat hij

eerder heeft verklaard. Dergelijke onverzoenbare verklaringen doen uiteraard geheel afbreuk aan de

geloofwaardigheid van verzoekers relaas. Verzoeker liet in de verklaring volgend verzoek overigens

uitdrukkelijk noteren dat er sinds zijn vorig verzoek om internationale bescherming “geen nieuwe

incidenten” waren geweest en dat hij zijn huidig verzoek indient omwille van gezondheidsproblemen

(verklaring volgend verzoek DVZ, vraag 15).
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Verzoeker is aldus duidelijk niet vertrokken uit Nepal omwille van één van de in artikel 1, A (2), van het

Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951

en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (Vluchtelingenverdrag), vermelde redenen, te weten zijn ras,

godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging.

2.3.5. Wat betreft de door verzoeker aangehaalde problemen omwille van een vervalst document dat hij

“27 of 28 jaar geleden” zou hebben ondertekend, merkt de Raad op dat verzoeker deze vrees geheel

onvermeld liet tijdens zijn eerste verzoek om internationale bescherming. Verder kan de Raad enkel

vaststellen dat verzoeker hiervan geen enkel begin van bewijs neerlegt en dat ook zijn verklaringen niet

kunnen overtuigen. Waar in het verzoekschrift wordt gesteld dat de feiten met het vervalst document

dateren van meer dan 20 jaar geleden waardoor het “onmogelijk [is] om bewijzen voor te leggen waaruit

blijkt dat [hij] gedwongen werd vervalste documenten te ondertekenen, waarvoor [hij] thans dreigt in de

gevangenis terecht te komen”, stelt de Raad vast dat los van de feitelijke bewijzen, verzoeker zelf heeft

nagelaten deze feiten mondeling aan te brengen bij zijn eerste verzoek om internationale bescherming,

in december 2004, toen de feiten nog recenter hadden plaatsgevonden. Dat verzoeker “tijdens het

gehoor wel erg gedetailleerd [vertelde] over [zijn] vrees bij een gedwongen terugkeer naar Nepal”

omwille van de recent opgerichte onderzoekscommissie, zoals wordt aangebracht in het verzoekschrift,

strookt geenszins met de notities van het persoonlijk onderhoud, waaruit blijkt dat verzoeker geheel

onwetend is over het document dat hij destijds ondertekende, over de identiteit van de persoon die hem

vroeg dit te doen en over wat er gebeurde met het document en of er dan een bedrijf werd opgericht en

of dat bedrijf dan problemen kende (notities, p. 4-6). Tevens kon verzoeker niet aangeven wat de

precieze opdracht van de nieuwe onderzoekcommissie is, wie er al veroordeeld zou zijn naar aanleiding

van een onderzoek door deze commissie en welke straf hij zou riskeren indien de onderzoekcommissie

zijn misdrijf zouden te weten komen (notities, p. 4-6). De Raad beklemtoont nog dat internationale

bescherming niet bedoeld is als middel om gerechtelijk vervolging in het land van herkomst om louter

gemeenrechtelijke feiten, in casu fraude, te ontlopen. De Raad stelt bovendien vast dat verzoeker ook in

België frauduleuze verklaringen aflegde en ondertekende (zie punt 2.4.1.).

2.3.6. Waar verzoeker aanbrengt niet te kunnen terugkeren naar Nepal om zijn diabetes en hoge

cholesterol (notities van het persoonlijk onderhoud (hierna: notities), p. 7), merkt de Raad op dat

verzoeker geenszins in concreto aantoont persoonlijk vervolgd te worden of een individueel risico te

lopen door zijn gezondheidsproblemen. De Raad stelt vast dat de medische problemen van verzoeker

niet ressorteren onder het toepassingsgebied van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet

en dat verzoeker voor de beoordeling van de door hem ingeroepen medische problemen de geëigende

procedure dient te volgen, met name deze van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.

2.3.7. Verzoekers beweringen tijdens het persoonlijk onderhoud dat hij bij een terugkeer naar Nepal in

een moeilijke socio-economische situatie zal terechtkomen, omdat hij er geen eigendommen zou

hebben en geen werk zal kunnen vinden (“Dat ik niet zal kunnen overleven. Ik heb geen eigendom in

Nepal. Ik heb niet zo'n goede relatie met mijn vrouw, neem ik aan, om iets te starten, zal ik een lening

moeten krijgen van de bank, en daarvoor moet je een eigendom hebben.”; notities, p. 7), volstaan niet

om een vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade aannemelijk te maken. Dergelijke

beweringen tonen immers niet aan dat er in Nepal een positieve intentie, of verregaande

onverschilligheid, zou bestaan om hem persoonlijk aan een onmenselijke of vernederende behandeling

te onderwerpen, noch dat hij buiten zijn wil en persoonlijke keuzes om terecht zal komen in een toestand

van zeer verregaande materiële deprivatie die hem niet in staat stelt om te voorzien in zijn meest

elementaire behoeften, waardoor hij in een toestand van achterstelling zou terechtkomen die

onverenigbaar is met de menselijke waardigheid (EHRM 28 juni 2011, nrs. 8319/07 en 11449/07, “Sufi

en Elmi / Verenigd Koninkrijk”, § 282-284; EHRM 11 januari 2007, nr. 1948/04, “Salah Sheekh /

Nederland”, § 137; EHRM 21 januari 2011, nr. 30696/09, “M.S.S. / België en Griekenland”, § 254).

Verzoeker is intussen reeds lange tijd in België en heeft bovendien - indien hij dit wenste - nuttige

kennis, bekwaamheden en financiële middelen kunnen verwerven die hem dienstig kunnen zijn in

Nepal.

2.3.8. Verzoeker brengt thans geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht

kunnen werpen op de asielmotieven. Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift tot het herhalen van

het asielrelaas en het geven van gefabriceerde post-factum verklaringen, het formuleren van boute

beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en

geobjectiveerde elementen aan te voeren die de voorgaande conclusies kunnen weerleggen.
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2.3.9. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.3.10. 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 zijn 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.

2.3.11. Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

hij in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt. De stelling

in het verzoekschrift dat hij minstens in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus,

gezien “de algemene veiligheidssituatie [hem] niet [toelaat] om zich op een veilige manier in Nepal te

vestigen”, waarvoor hi wijst op de aanslagen met burgerslachtoffers en citeert uit

“https://www.bbc.com/ncws/world-asia-48415620”, toont geenszins aan dat er in Nepal sprake is van de

uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in

het land van herkomst, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een

burger die terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter

door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de

Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

2.4. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.4.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

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

aantoont.

2.4.2. 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. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend twintig

door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


