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 nr. 261 619 van 4 oktober 2021 

in de zaak RvV  X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

 

  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 19 maart 2021 heeft 

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

16 februari 2021. 

 

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 24 augustus 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

16 september 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor 

verzoekster, en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. Verzoekster, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, komt volgens haar verklaringen op 

19 juni 2011 België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoekt de volgende dag om 

internationale bescherming. Op 8 juli 2013 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van 

de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. X van 3 december 2013 weigert de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus aan verzoekster. 

 

1.2. Op 22 december 2017 dient verzoekster, zonder België te hebben verlaten, een tweede verzoek om 

internationale bescherming in. Nadat hij op 22 januari 2018 een beslissing tot inoverwegingname van 
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een meervoudige asielaanvraag neemt, beslist de commissaris-generaal op 25 januari 2018 tot 

erkenning van de vluchtelingenstatus. 

 

1.3. Op 24 februari 2020 verzoekt de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de 

commissaris-generaal om de vluchtelingenstatus van verzoekster in te trekken op basis van de artikelen 

49, § 2, eerste lid, tweede zin, iuncto artikel 55/3/1, § 2, 2°, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) omdat verzoekster volgens informatie van de Belgische 

ambassade te New Delhi op 11 november 2019 zou zijn teruggekeerd naar Nepal. 

 

Bij aangetekende brief van 17 november 2020 roept de commissaris-generaal verzoekster op voor een 

persoonlijk onderhoud omwille van voornoemd nieuw element in verband met haar vluchtelingenstatus. 

Verzoekster wordt hierover gehoord op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen (hierna: CGVS) op 18 december 2020. 

 

Op 16 februari 2021 neemt de commissaris-generaal de beslissing tot intrekking van de 

vluchtelingenstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op 18 februari 2021 aan verzoekster 

aangetekend wordt verzonden. 

 

Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

 

Volgens uw verklaringen bent u een Nepalees staatsburger, afkomstig uit Shantipur VDC (Village 

Development Committee) gelegen in het Ilam District (Nepal). U verzocht een eerste maal om 

internationale bescherming op 20 juni 2011. U verklaarde bij een terugkeer naar Nepal de 

Limbuwanpartij te vrezen. U had voor uw vertrek uit Nepal immers met deze partij problemen gehad. 

Inzake uw eerste verzoek werd op 9 juli 2013 door het Commissariaat-generaal een 

weigeringsbeslissing genomen, voornamelijk omdat aan uw asielmotieven niet het minste geloof kon 

worden gehecht. Uw hierop volgend beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd op 

3 december 2013 afgewezen. Op 22 december 2017 verzocht u vanuit een gesloten centrum een 

tweede maal om internationale bescherming. U verklaarde toen sinds twee jaar aan epilepsie te lijden 

en dit verborgen te houden voor elke Nepalees die u kende. U had uw ziekte enkel vaag aan uw zus en 

moeder uitgelegd. Op epilepsie rust immers een groot taboe in Nepal en mensen met epilepsie worden 

gehaat. Op 25 januari 2018 kende het Commissariaat-generaal u de vluchtelingenstatus toe. 

 

Op 9 maart 2020 ontving het Commissariaat-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een 

vraag tot intrekking van de vluchtelingenstatus (d.d. 24 februari 2020). Uit hun informatie bleek dat u met 

een visum van de Nepalese ambassade (in uw vluchtelingenpaspoort) in 2019 naar Nepal bent 

teruggekeerd. Dit gaf aanleiding tot een heronderzoek van de geldigheid van uw vluchtelingenstatus. 

 

Tijdens het onderhoud dat naar aanleiding hiervan op 18 december 2020 werd georganiseerd, 

bevestigde u dat u van 4 oktober 2019 tot 11 november 2019 naar Nepal bent teruggekeerd. U 

beweerde dat u alvorens naar Nepal af te reizen aan het gemeentehuis en aan een advocaat had 

gevraagd of u kon terugkeren en dat er aan u werd gezegd dat dit geen probleem was. Om een 

Nepalees visum in uw vluchtelingenpaspoort te krijgen, had u een brief van uw broer, die al jaren op de 

hoogte is van uw ziekte, nodig waarin vermeld stond dat hij zich engageerde om u tijdens uw verblijf ten 

laste te nemen. U keerde naar Nepal terug met de bedoeling te trouwen. U verbleef bij uw terugkeer 

zowel bij uw familie als bij uw echtgenoot, B. B. (…), die u voor uw huwelijk met hem op de hoogte had 

gebracht van uw medische situatie. Op zich had hij er geen probleem mee dat u ziek bent, maar jullie 

vertelden dit niet aan zijn familie uit angst dat ze u niet zou aanvaarden. Tijdens uw verblijf in Nepal 

legde u ook aan uw ouders uit dat u aan epilepsie lijdt. Ze reageerden bezorgd maar niet afwijzend. Aan 

uw zus vertelde u het niet, uit angst dat ze het aan haar schoonfamilie zou vertellen. Uw terugkeer naar 

Nepal ervaarde u als niet zo aangenaam, omdat u vreesde dat u, ondanks dat uw Belgische dokters u 

gezegd hebben dat u tijdens uw verblijf in Nepal geen epilepsieaanval zou krijgen als u trouw uw 

medicatie zou nemen, u er toch één zou hebben. De Nepalese ziekenhuizen zijn immers niet goed en u 

kent voorbeelden van mensen die aan epilepsie lijden die medisch heel slecht werden behandeld. U 

verklaarde te vrezen dat, indien u definitief in Nepal zou moeten verblijven, uw gezondheidstoestand 

zou verslechteren waardoor bijvoorbeeld uw schoonfamilieleden of mededorpelingen zouden zien dat u 

ziek bent. U vreest in dat geval dat uw echtgenoot door zijn familie onder druk zal gezet worden om u te 

verlaten omdat de mensen schrik hebben dat het om een besmettelijke ziekte gaat en dat de mensen 
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die uw ziekte te weten zouden komen niet meer met u zouden willen omgaan. U legde de volgende 

documenten neer: een kopie van de eerste bladzijden van het paspoort van uw echtgenoot; een brief in 

het Nepalees en in het Engels waarin u uitlegt waarom u uw vluchtelingenstatus wenst te behouden en 

waarbij u verwijst naar de haat van de Nepalese gemeenschap ten aanzien van (epilepsie)patiënten; de 

hierboven vermelde brief opgesteld door uw broer gericht aan de Nepalese ambassade, waarbij hij zich 

engageert om u ten laste te nemen tijdens uw reis naar Nepal; en een Belgisch afsprakenoverzicht met 

uw neuroloog en uw gynaecoloog. 

 

B. Motivering 

 

Op basis van de elementen in het administratieve dossier kan worden opgemerkt dat, niettegenstaande 

u op 25 januari 2018 erkend werd als vluchteling, heden uw vluchtelingenstatus moet worden 

ingetrokken. 

 

Artikel 55/3/1 §2, 2° van de Vreemdelingenwet bepaalt dat het CGVS de vluchtelingenstatus intrekt ten 

aanzien van de vreemdeling wiens status werd toegekend op grond van feiten die hij verkeerd heeft 

weergegeven of achtergehouden, van valse verklaringen of van valse of vervalste documenten die 

doorslaggevend zijn geweest voor de toekenning van de status of ten aanzien van de vreemdeling 

wiens persoonlijke gedrag later erop wijst dat hij geen vervolging vreest. 

 

Uit uw administratief dossier en uit uw verklaringen blijkt dat u met uw vluchtelingenpaspoort en met een 

Nepalees visum van 4 oktober 2019 tot 11 november 2019 op legale wijze naar Nepal terugkeerde. 

Zelfs al zou het gemeentehuis en een advocaat u slechte raad hebben gegeven en gezegd hebben dat 

u naar Nepal kon terugkeren, zoals u beweerde (CGVS d.d. 18 december 2020, p. 2-3), dan nog is het 

feit dat u kort na de toekenning van de vluchtelingenstatus legaal voor meerdere weken terugreisde 

naar uw land van herkomst geenszins verenigbaar met de door u doorheen uw asielprocedure 

beweerde vrees dat u omwille van uw ziekte in Nepal gehaat zal worden (CGVS d.d. 19 januari 2018, 

p. 5). Dit persoonlijk gedrag wijst er dan ook op dat u in uw land van herkomst geen gegronde vrees 

voor vervolging dient te koesteren om welke reden dan ook. Uw terugkeer ondermijnt de 

geloofwaardigheid van de door u voorgehouden vrees voor vervolging op flagrante wijze. 

 

Dit wordt bevestigd door uw tegenstrijdige verklaringen over de houding en/of reactie van uw 

familieleden op uw ziekte. U verklaarde tijdens uw onderhoud d.d. 19 januari 2018 in het kader van uw 

tweede asielprocedure dat uw broer toen niet op de hoogte was van uw ziekte: u had geen goed contact 

met hem en u beweerde niet aan iedereen te willen zeggen dat u ziek bent omdat die ziekte heel erg is 

voor iedereen; uw zus wist wel dat u af en toe een aanval krijgt en dat u dan bewusteloos valt, maar u 

zei haar niet dat u epilepsie had (CGVS d.d. 19 januari 2018, p. 7). Tijdens uw onderhoud 

d.d. 18 december 2020 verklaarde u evenwel dat u in 2015 reeds uw broer op de hoogte bracht van uw 

ziekte en dat hij u steunt. Uw zus bracht u, uit angst dat ze haar schoonfamilie op de hoogte zou 

brengen, niet op de hoogte (CGVS d.d. 18 december 2020, p. 4-5; p. 8). Hiermee geconfronteerd, 

wijzigde u uw verklaringen en stelde u plots dat u uw zus toch op de hoogte had gebracht – u vermeldde 

ook de naam van uw ziekte –, maar dat u haar verteld heeft dat u intussen de ziekte niet meer heeft. U 

zei plots ook, in strijd met uw eerdere verklaringen, dat u het pas toen u in een [Belgische] gevangenis 

[i.e. gesloten centrum] werd opgesloten – dit was ten tijde van uw tweede verzoek, i.e. eind 2017 – , aan 

uw broer heeft verteld (CGVS d.d. 18 december 2020, p. 8; p. 10). Een louter wijzigen van eerder 

afgelegde verklaringen kan evenwel niet als overtuigende uitleg voor een dergelijke tegenstrijdigheid in 

aanmerking worden genomen. Voorgaande vaststellingen tasten de geloofwaardigheid van uw 

beweringen over wie u op welk moment op de hoogte bracht van uw ziekte en bijgevolg tevens de 

geloofwaardigheid van uw beweringen over de (mogelijk slechte) reactie van uw entourage op uw ziekte 

fundamenteel aan. 

 

Bovenstaande vaststellingen wijzen er bovendien op dat u de asielinstanties heeft misleid, wat leidde tot 

een initieel verkeerde beoordeling van de door u aangehaalde vrees voor vervolging. 

 

U haalt bovendien geen overtuigende redenen aan ter behoud van uw status. 

 

Betreffende uw bewering dat u er door uw ziekte niet zou in slagen om werk te vinden, kan er vooreerst 

op gewezen worden dat, aangezien u de mogelijks slechte reactie van uw entourage niet aannemelijk 

heeft gemaakt, u evenmin aannemelijk heeft gemaakt dat het voor u daadwerkelijk, eventueel met steun 

en hulp van uw entourage, omwille van uw ziekte onmogelijk zou zijn om werk te vinden. U bent 

overigens, gelet op uw professionele activiteiten in België (CGVS d.d. 18 december 2020, p. 11), 
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momenteel in staat om te werken. Hoe dan ook is het loutere feit dat u mogelijkerwijs bij terugkeer geen 

werk zal vinden om welke reden dan ook onvoldoende zwaarwichtig om gelijkgeschakeld te worden met 

vervolging of ernstige schade. Uit uw huidige verklaringen blijkt immers dat u gesteund wordt door uw 

familie. Noch uw broer, noch uw ouders maakten problemen van uw ziekte, integendeel. Uw broer 

schreef zelfs een brief gericht aan de Nepalese ambassade waarbij hij zich uitdrukkelijk engageerde om 

u tijdens uw verblijf in Nepal volledig ten laste te nemen. Ook uw echtgenoot aan wie u voor jullie 

huwelijk vertelde dat u epilepsie heeft, had er, gelet op jullie daaropvolgend huwelijk, klaarblijkelijk geen 

problemen mee. Uw echtgenoot werkt en heeft een eigen woning (CGVS d.d. 18 december 2020, p. 4-

5; p. 7; p. 13). U had bovendien geen concrete aanwijzingen dat uw schoonfamilie, voor zover het 

geloofwaardig zou zijn dat u hen nog niet op de hoogte van uw ziekte heeft gebracht, cf. supra, uw 

ziekte niet zou accepteren: u wist immers niet hoe uw schoonfamilie concreet met zieke mensen in hun 

entourage omgaat (CGVS d.d. 18 december 2020, p. 7-8). Bijgevolg blijkt uit niets dat u bij een 

definitieve terugkeer naar Nepal ondanks uw ziekte geen werk zou vinden of, als u inderdaad geen werk 

zou vinden, u niet door uw netwerk zou worden gesteund. Hieraan kan nog toegevoegd worden dat uit 

de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat er ook in Nepal een systeem van 

sociale uitkeringen bestaat. Uit niets blijkt dat, indien u aan de wettelijke criteria zou voldoen, u hiertoe 

geen toegang zou kunnen krijgen. Gelet op bovenstaande vaststellingen kan het loutere feit dat u 

mogelijkerwijs geen werk zou vinden niet gelijkgeschakeld worden met vervolging of ernstige schade. 

 

Het feit dat derden, indien ze uw ziekte te weten zouden komen, mogelijks niet langer met u zouden 

willen omgaan (CGVS d.d. 18 december 2020, p. 8), is, hoe betreurenswaardig ook, onvoldoende 

zwaarwichtig om te kunnen gewagen van vervolging of ernstige schade. 

 

U vermeldde in het algemeen nog dat vrouwen in Nepal slecht(er) behandeld worden. Uit uw 

verklaringen blijkt evenwel dat u zelf nooit in dit verband problemen heeft gekend en dat ook de vrouwen 

in uw entourage in dit verband geen problemen hebben gekend (CGVS d.d. 18 december 2020, p. 11-

12). Uit het loutere feit dat u vrouw bent kan dan ook bij terugkeer naar Nepal geen nood aan 

internationale bescherming afgeleid worden. 

 

Dat de medische behandeling van epilepsiepatiënten volgens u ondermaats is (CGVS 

d.d. 18 december 2020, p. 3-4), houdt geen verband 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. 

 

Gelet op het geheel van bovenstaande motieven dient uw vluchtelingenstatus dan ook ingetrokken te 

worden op basis van Artikel 55/3/1 §2, 2° van Vreemdelingenwet. Om dezelfde redenen kan er in uw 

hoofde geen sprake zijn van een reëel risico op het lijden van ernstige schade overeenkomstig artikel 

48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet. 

 

Tot slot is er in uw hoofde geen sprake van een reëel risico op het lijden van ernstige schade 

overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. De Commissaris-generaal beschikt over 

een zekere appreciatiemarge en is, voor wat Nepal betreft, gelet op de afwezigheid van enige 

internationale informatie dat er in Nepal een gewapend conflict zou zijn, van mening dat er geen 

indicaties zijn dat er voor burgers in Nepal actueel een reëel risico zou bestaan om het slachtoffer te 

worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in 

het kader van een gewapend conflict. 

 

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert werd aan uw administratieve dossier 

toegevoegd. 

 

De overige door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. De 

identiteit van uw echtgenoot en uw medische problemen staan immers niet ter discussie. De inhoud van 

de door u opgestelde brief stemt overeen met uw verklaringen afgelegd in uw persoonlijk onderhoud 

d.d. 18 december 2020. 

 

C. Conclusie 

 

Steunend op artikel 55/3/1 §2, 2° van de Vreemdelingenwet wordt uw vluchtelingenstatus ingetrokken.” 
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2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Het verzoekschrift 

 

In een enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 

4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van de artikelen 48, 48/2, 

48/3, 48/4, 48/5, 48/6 en 57/3/1 van de Vreemdelingenwet, van artikel 1 van het Internationaal Verdrag 

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet 

van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de redelijke 

termijneis, van het vertrouwensbeginsel, van het rechtszekerheidsbeginsel, van het 

redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“1. De bestreden beslissing is genomen met toepassing van artikel 55/3/1, § 2, 2° van de 

Vreemdelingenwet ("Steunend op artikel 55/3/1 §2, 2° van de Vreemdelingenwet wordt uw 

vluchtelingenstatus ingetrokken"). 

Overeenkomstig deze bepaling trekt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

vluchtelingenstatus in "ten aanzien van de vreemdeling wiens status werd erkend op grond van feiten 

die hij verkeerd heeft weergegeven of achtergehouden, van valse verklaringen of van valse of vervalste 

documenten die doorslaggevend zijn geweest voor de erkenning van de status of ten aanzien van de 

vreemdeling wiens persoonlijke gedrag later erop wijst dat hij geen vervolging vreest’. 

In dit kader dient vooreerst te worden opgemerkt dat verzoeker niet betwist, en uit de stukken van het 

dossier en de inhoud van de bestreden beslissing genoegzaam blijkt, dat verzoekster van 

4 oktober 2019 tot 11 november 2019, op legale wijze, naar Nepal is teruggekeerd. Zoals hieronder nog 

verder uiteengezet, ging verzoekster evenwel naar Nepal met als (zeer specifieke) bedoeling te 

trouwen. Zij verbleef bij haar familie en haar echtgenoot, B. B. (...) gedurende deze periode, doch niet 

langer. Zij keerde nadien terug naar België toe. 

Voorts blijkt dat het tevens buiten betwisting staat dat verzoekster, zowel actueel als op het moment dat 

zij werd erkend als vluchtelinge, te kampen heeft met epilepsie. De ziekte van verzoekster staat vast. Zij 

overhandigde tijdens haar persoonlijk onderhoud bovendien een Belgisch afsprakenoverzicht van haar 

neuroloog en gynaecoloog. De medische toestand van verzoekster staat derhalve vast en wijzigde niet. 

Dit wordt dan ook niet betwist door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

Het staat tevens vast dat verzoekster sinds haar terugkeer uit Nepal (op 11 november 2019) niet meer is 

teruggekeerd naar Nepal. Dit wordt ook niet betwist in de bestreden beslissing van het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Het gaat enkel om de vermelde periode, waaruit blijkt 

dat verzoekster met een zeer specifieke reden (om te huwen) terugkeerde naar Nepal. 

 

2. De vraag stelt zich of de terugkeer van verzoekster naar Nepal (van 4 oktober 2019 tot 

11 november 2019) na de toekenning van de vluchtelingenstatus verenigbaar is met de doorheen haar 

asielprocedure aangehaalde vrees dat zij omwille van haar ziekte (epilepsie) gehaat zou zijn in Nepal, in 

die mate dat "ten aanzien van de vreemdeling wiens persoonlijke gedrag later erop wijst dat hij geen 

vervolging vreest" (artikel 55/3/1, § 2, 2° van de Vreemdelingenwet) 

In de bestreden beslissing van 16 februari 2021 wordt gesteld dat haar loutere terugkeer naar Nepal 

gedurende de vermelde periode de geloofwaardigheid van de voorgehouden vrees voor vervolging "op 

flagrante" wijze zou ondermijnen, dan wel dat de terugkeer naar haar land van herkomst "geenszins 

verenigbaar" zou zijn met de door haar doorheen haar asielprocedure "beweerde vrees dat u omwille 

van uw ziekte in Nepal gehaat zou worden" (stuk 1, pagina 2). 

Dit vormt de feitelijke grondslag voor het nemen van de bestreden beslissing. 

De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen laat dan ook na om te stellen dat de 

terugkeer van verzoekster erop zou wijzen dat "ten aanzien van de vreemdeling wiens persoonlijke 

gedrag later erop wijst dat hij geen vervolging vreest" (artikel 55/3/1, § 2, 2° van de Vreemdelingenwet). 

Er wordt "slechts" gesteld dat de voorgehouden vrees voor vervolging "op flagrante" wijze zou worden 

ondermijnd dan wel dat de terugkeer naar haar land van herkomst "geenszins verenigbaar" zou zijn met 

de door haar doorheen haar asielprocedure "beweerde vrees dat u omwille van uw ziekte in Nepal 

gehaat zou worden", zonder daarbij te concluderen dat het persoonlijk gedrag van verzoekster erop zou 

wijzen dat zij geen vervolging vreest. Dit vormt nochtans het wettelijk criterium van de bepaling waarom 

de bestreden beslissing gebaseerd is. 
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Het persoonlijk gedrag van verzoekster kan slechts worden ingeroepen door de Commissaris-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen om de vluchtelingenstatus in te trekken indien dit gedrag erop 

wijst "dat hij geen vervolging vreest". 

Hierdoor voldoet de bestreden beslissing niet aan het wettelijk criterium om over te gaan tot intrekking 

van de vluchtelingenstatus, temeer omdat de bestreden beslissing volledig is gestoeld op artikel 55/3/1, 

§ 2, 2° van de Vreemdelingenwet (zie punt C: "Steunend op artikel 55/3/1 §2, 2° van de 

Vreemdelingenwet wordt uw vluchtelingenstatus ingetrokken"). 

Door de verzoekende partij wordt hierom verzocht om de bestreden beslissing te vernietigen, temeer 

omdat - zoals hieronder blijkt - niet kan worden gesteld dat verzoekster werd erkend "op grond van 

feiten die hij verkeerd heeft weergegeven of achtergehouden, van valse verklaringen of van valse of 

vervalste documenten die doorslaggevend zijn geweest voor de erkenning van de status", zoals 

voorzien in artikel 55/3/1, § 2, 2° van de Vreemdelingenwet. 

 

3. Verzoekster betwist het oordeel van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen in de bestreden beslissing. 

Door verzoekster werd haar verzoek tot internationale bescherming ingediend vanuit een gesloten 

centrum op 22 december 2017. Zij verklaarde een tweetal jaar te lijden te hebben aan epilepsie. Zij hield 

dit, zoveel als mogelijk, verborgen voor elke Nepalees die ze kende. Op epilepsie rust immers een groot 

taboe in Nepal. Mensen die toch de kampen hebben met deze ziekte, worden buitengesloten. 

Op 25 januari 2018 verkreeg verzoekster de vluchtelingenstatus toegekend, waardoor mag worden 

aangenomen dat de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft erkend dat 

epilepsie een voldoende grond vormt tot toekenning van de vluchtelingenstatus gelet op de nationaliteit 

van verzoekster (Nepalese). 

Verzoekster verwijst hiervoor tevens naar het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel. 

In de bestreden beslissing wordt ook nergens gesteld dat, thans, de situatie in Nepal zou zijn gewijzigd, 

in die mate dat verzoekster omwille van haar ziekte niet langer een vrees moet koesteren voor 

vervolging in Nepal. Dit vormde de kern van haar betoog en de reden waarom verzoekster de 

vluchtelingenstatus kreeg toegekend. Anders gesteld: dit element was van doorslaggevende aard tot 

toekenning van de vluchtelingenstatus. 

Dat verzoekster wisselende verklaringen heeft afgelegd over wie van haar dichte familie (zoals haar 

broer en zus) hiervan op de hoogte werd gebracht, doet aan deze vaststelling immers geen afbreuk. Het 

is niet omdat de broer of zus van verzoekster niet op de hoogte was van haar ziekte, dat verzoekster de 

vluchtelingenstatus kreeg toegekend. Verzoeker lichtte bovendien toe tijdens haar persoonlijk 

onderhoud wie precies op de hoogte was van haar medische situatie. 

Derhalve blijkt niet dat deze elementen, waarvan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen meent dat verzoekster de asielinstanties heeft "misleid", doorslaggevend zijn geweest voor 

de toekenning van de vluchtelingenstatus. 

In de bestreden beslissing wordt slechts geconcludeerd dat: "Voorgaande vaststellingen tasten de 

geloofwaardigheid van uw beweringen over wie u op welk moment op de hoogte bracht van uw ziekte 

en bijgevolg tevens de geloofwaardigheid van uw beweringen over de (mogelijk slechte) reactie van uw 

entourage op uw ziekte fundamenteel aan" en "bovenstaande vaststellingen wijzen er bovendien op dat 

u de asielinstanties heeft misleid, wat leidde tot een initieel verkeerde beoordeling van de door u 

aangehaalde vrees voor vervolging" (stuk 1, pagina 2). Nergens wordt dan ook gesteld in de bestreden 

beslissing dat dit element doorslaggevend zou zijn geweest voor de toekenning van de 

vluchtelingenstatus, terwijl dit het wettelijk criterium uitmaakt. 

Het is daarom niet aangetoond dat het mogelijk is om de vluchtelingenstatus in te trekken op grond van 

artikel 55/3/1, § 2, 2° van de Vreemdelingenwet zoals dit het geval is in de bestreden beslissing (zie 

punt C: "Steunend op artikel 55/3/1 §2, 2° van de Vreemdelingenwet wordt uw vluchtelingenstatus 

ingetrokken"). 

 

4. Verzoekster wijst vervolgens op de verschillende elementen die zij heeft aangehaald tijdens haar 

persoonlijk onderhoud die verband houden met haar terugkeer naar Nepal (met als specifiek doel te 

huwen), haar directe (schoon)familie en de gevolgen van haar ziekte binnen de Nepalese 

gemeenschap. 

Verzoekster is van 4 oktober 2019 tot 11 november 2019, op legale wijze, naar Nepal teruggekeerd. Zij 

ging naar Nepal met als – zeer specifieke – bedoeling te trouwen. Zij verbleef bij haar familie en haar 

echtgenoot, B. B. (...). Het staat tevens vast dat verzoekster sindsdien (na 11 november 2019) niet meer 

is teruggekeerd naar Nepal. Dit wordt ook niet betwist in de bestreden beslissing van het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Het gaat enkel om de vermelde 

periode, waaruit blijkt dat verzoekster met een zeer specifieke reden (om te huwen) terugkeerde naar 

Nepal. 
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Verzoekster bereidde zich zeer goed voor om, vanuit medisch oogpunt, op geen enkele manier te 

moeten kenbaar maken dat zij kampt met epilepsie (bv. in een ziekenhuis of dat zij een epilepsieaanval 

zou krijgen). Verzoekster informeerde zich hierover bij haar arts, zoals zij aangaf tijdens haar persoonlijk 

onderhoud. Door de arts werd meegedeeld dat de kans zeer klein was dat, indien verzoekster getrouw 

haar medicatie zou nemen tijdens deze korte periode, zij te kampen zou krijgen met een 

epilepsieaanval. De situatie van verzoekster was hiervoor voldoende stabiel voor de beperkte 

reisperiode. 

Verzoekster reisde met een Nepalees visum, hetgeen werd aangebracht in haar vluchtelingenpaspoort. 

Dit visum heeft een beperkte geldigheidsduur. Verzoekster keerde ook terug naar Nepal omwille van 

een zeer specifiek reden (om te huwen). De terugkeer van verzoekster was dus kort van duur en slechts 

éénmalig. 

Doordat verzoekster slechts éénmalig en kortstondig zou terugkeren, kon zij zich – mede vanuit 

medisch oogpunt – voldoende voorbereiden. Verzoekster gaf dan ook aan tijdens haar persoonlijk 

onderhoud aan dat het nooit de bedoeling is geweest om voor een lange periode in Nepal te blijven. 

Verzoekster wil ook niet opnieuw terugkeren. Dit is voor haar niet mogelijk, aangezien zij haar ziekte niet 

voor een lange periode kan verborgen houden door de noodzaak van opvolging en medicatie. Ook de 

kans op een epilepsieaanval is aanwezig. 

Gedurende de voorziene korte periode is dit haar wel gelukt om, mits voldoende voorbereiding, haar 

voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen. 

De directe familie van verzoekster (haar ouders en broer) is op de hoogte van haar aandoening. Zij werd 

hierdoor niet "verstoten" van haar familie omwille van de band die zij onderling met elkaar hebben 

(hetgeen mede wordt bewezen doordat de broer van verzoekster een brief schreef om haar ten laste te 

nemen tijdens haar voorziene verblijf, zodat zij een visum kon verkrijgen). Omdat zij zou trouwen en 

haar medische situatie niet verborgen zou kunnen houden voor haar echtgenoot (hetgeen zij ook niet 

wou), heeft zij haar medische situatie "opgebiecht" aan haar toekomstige echtgenoot. 

Het beperkt aantal personen die kennis hebben over de ziekte van verzoekster zijn derhalve zeer gering 

in omvang en betreffen slechts de mensen in haar directe omgeving (haar gezin en haar echtgenoot). 

Dit wijst erop dat verzoekster erg voorzichtig is aan wie zij toelicht wat haar medische situatie is, 

hetgeen de vrees die zij koestert bewijst. 

Op 25 januari 2018 verkreeg verzoekster de vluchtelingenstatus toegekend, waardoor mag worden 

aangenomen dat de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft erkend dat 

epilepsie een voldoende grond vormt tot toekenning van de vluchtelingenstatus. 

Verzoekster verwijst hiervoor tevens naar het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel. 

In de bestreden beslissing wordt ook nergens gesteld dat, thans, de situatie in Nepal zou zijn gewijzigd, 

in die mate dat verzoekster omwille van haar ziekte niet langer een vrees moet koesteren. Dit vormt de 

kern van haar betoog en de reden waarom verzoekster de vluchtelingenstatus kreeg toegekend. 

Dat verzoekster wisselende verklaringen heeft afgelegd over wie van haar dichte familie (zoals haar 

broer en zus) hiervan op de hoogte werd gebracht, doet aan deze vaststelling immers geen afbreuk. Het 

is niet omdat de broer of zus van verzoekster niet op de hoogte was van haar ziekte, dat verzoekster de 

vluchtelingenstatus kreeg toegekend. 

Verzoekster benadrukte deze vaststelling bovendien door tijdens haar persoonlijk onderhoud een brief 

af te geven dat zij had opgesteld in het Engels en Nepalees waarbij zij wees naar de haat van de 

Nepalese gemeenschap ten aanzien van epilepsiepatiënten. Zoals aangehaald, wordt deze vaststelling 

niet betwist in de bestreden beslissing. Verzoekster wees daarbij op de gevolgen voor haar medische 

behandeling en de vrees die zij heeft dat, indien de schoonfamilie bekend zou zijn met haar ziekte, zij 

haar echtgenoot onder druk zouden zetten om haar te verlaten. Ook op andere vlakken (zoals 

tewerkstelling) heeft dit een verregaande negatieve impact op haar situatie, gelet op haar ziekte. 

Verzoekster heeft dit toegelicht tijdens haar persoonlijk onderhoud en overhandigde documenten om dit 

te bewijzen. 

De verzoekende partij wijst erop dat, in navolging van de voorgaande punten, de aangehaalde 

persoonlijke situatie door de verzoekende partij onvoldoende zwaarwichtig is om de beslissing van de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen om de vluchtelingenstatus in trekken op 

basis van artikel 55/3/1, § 2, 2° van de Vreemdelingenwet ("ten aanzien van de vreemdeling wiens 

status werd erkend op grond van feiten die hij verkeerd heeft weergegeven of achtergehouden, van 

valse verklaringen of van valse of vervalste documenten die doorslaggevend zijn geweest voor de 

erkenning van de status of ten aanzien van de vreemdeling wiens persoonlijke gedrag later erop wijst 

dat hij geen vervolging vreest") als verantwoord te aanzien. 

Door de verzoekende partij wordt hierom verzocht om de bestreden beslissing te vernietigen, zodoende 

dat zij de verkregen erkenning als vluchtelinge kan behouden.” 

 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

2.2. Stukken 

 

Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd. 

 

2.3. Beoordeling 

 

2.3.1. Ontvankelijkheid van het middel 

 

2.3.1.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op 

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van 

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving 

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop 

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen voert verzoekster de schending aan van de artikelen 48, 48/2, 

48/5 en 57/3/1 van de Vreemdelingenwet, evenals van de redelijke termijneis, doch geeft zij niet de 

minste toelichting over de wijze waarop zij deze artikelen en dit beginsel geschonden acht. De Raad ziet 

overigens niet in op welke wijze de artikelen 48 en 48/2 van de Vreemdelingenwet in casu geschonden 

zouden zijn, nu zij slechts in algemene zin bepalen dat een vreemdeling als vluchteling of als persoon 

die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming erkend kan worden indien hij voldoet aan de 

daartoe gestelde voorwaarden in het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet, respectievelijk artikel 48/4 van dezelfde wet. Tevens stelt de Raad vast dat de 

Vreemdelingenwet geen artikel 57/3/1 kent. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat verzoekster de 

schending van artikel 55/3/1, § 2, 2°, van de Vreemdelingenwet aanvoert, zodat het middel in dit licht zal 

worden onderzocht. 

 

2.3.1.2. In de mate dat verzoekster aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te 

worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal te dezen beperkt is tot het 

onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet en meer bepaald naar de vraag of aan verzoekster de vluchtelingenstatus werd 

toegekend op grond van feiten die zij verkeerd heeft weergegeven of achtergehouden, van valse 

verklaringen of van valse of vervalste documenten die doorslaggevend zijn geweest voor de erkenning 

van de status of naar de vraag of het persoonlijke gedrag van verzoekster later erop wijst dat zij geen 

vervolging vreest. Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in. 

 

2.3.1.3. Het enig middel is, wat het voorgaande betreft, niet-ontvankelijk. 

 

2.3.2. Beoordeling van de intrekking van de vluchtelingenstatus 

 

Overeenkomstig artikel 57/6, eerste lid, 6°, van de Vreemdelingenwet is de commissaris-generaal 

bevoegd om de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus op grond van de artikelen 

55/3/1 en 55/5/1 in te trekken. 

 

Artikel 55/3/1, § 2, 2°, van de Vreemdelingenwet, in toepassing waarvan de bestreden beslissing werd 

genomen, luidt als volgt: 

“(…) 

§ 2. De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen trekt de vluchtelingenstatus in : 

(…) 

2° ten aanzien van de vreemdeling wiens status werd erkend op grond van feiten die hij verkeerd heeft 

weergegeven of achtergehouden, van valse verklaringen of van valse of vervalste documenten die 

doorslaggevend zijn geweest voor de erkenning van de status of ten aanzien van de vreemdeling wiens 

persoonlijke gedrag later erop wijst dat hij geen vervolging vreest.” 

 

Te dezen is de commissaris-generaal in de bestreden beslissing van oordeel dat de aan verzoekster op 

25 januari 2018 toegekende vluchtelingenstatus dient te worden ingetrokken omdat (i) haar persoonlijk 

gedrag erop wijst dat zij in haar land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging dient te 

koesteren om welke reden dan ook en omdat (ii) zij bovendien de asielinstanties heeft misleid, wat 

leidde tot een initieel verkeerde beoordeling van de door haar aangehaalde vrees voor vervolging. De 

commissaris-generaal licht dit in de bestreden beslissing als volgt toe: 

“Uit uw administratief dossier en uit uw verklaringen blijkt dat u met uw vluchtelingenpaspoort en met 

een Nepalees visum van 4 oktober 2019 tot 11 november 2019 op legale wijze naar Nepal terugkeerde. 

Zelfs al zou het gemeentehuis en een advocaat u slechte raad hebben gegeven en gezegd hebben dat 
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u naar Nepal kon terugkeren, zoals u beweerde (CGVS d.d. 18 december 2020, p. 2-3), dan nog is het 

feit dat u kort na de toekenning van de vluchtelingenstatus legaal voor meerdere weken terugreisde 

naar uw land van herkomst geenszins verenigbaar met de door u doorheen uw asielprocedure 

beweerde vrees dat u omwille van uw ziekte in Nepal gehaat zal worden (CGVS d.d. 19 januari 2018, 

p. 5). Dit persoonlijk gedrag wijst er dan ook op dat u in uw land van herkomst geen gegronde vrees 

voor vervolging dient te koesteren om welke reden dan ook. Uw terugkeer ondermijnt de 

geloofwaardigheid van de door u voorgehouden vrees voor vervolging op flagrante wijze. 

Dit wordt bevestigd door uw tegenstrijdige verklaringen over de houding en/of reactie van uw 

familieleden op uw ziekte. U verklaarde tijdens uw onderhoud d.d. 19 januari 2018 in het kader van uw 

tweede asielprocedure dat uw broer toen niet op de hoogte was van uw ziekte: u had geen goed contact 

met hem en u beweerde niet aan iedereen te willen zeggen dat u ziek bent omdat die ziekte heel erg is 

voor iedereen; uw zus wist wel dat u af en toe een aanval krijgt en dat u dan bewusteloos valt, maar u 

zei haar niet dat u epilepsie had (CGVS d.d. 19 januari 2018, p. 7). Tijdens uw onderhoud 

d.d. 18 december 2020 verklaarde u evenwel dat u in 2015 reeds uw broer op de hoogte bracht van uw 

ziekte en dat hij u steunt. Uw zus bracht u, uit angst dat ze haar schoonfamilie op de hoogte zou 

brengen, niet op de hoogte (CGVS d.d. 18 december 2020, p. 4-5; p. 8). Hiermee geconfronteerd, 

wijzigde u uw verklaringen en stelde u plots dat u uw zus toch op de hoogte had gebracht – u vermeldde 

ook de naam van uw ziekte –, maar dat u haar verteld heeft dat u intussen de ziekte niet meer heeft. U 

zei plots ook, in strijd met uw eerdere verklaringen, dat u het pas toen u in een [Belgische] gevangenis 

[i.e. gesloten centrum] werd opgesloten – dit was ten tijde van uw tweede verzoek, i.e. eind 2017 – , aan 

uw broer heeft verteld (CGVS d.d. 18 december 2020, p. 8; p. 10). Een louter wijzigen van eerder 

afgelegde verklaringen kan evenwel niet als overtuigende uitleg voor een dergelijke tegenstrijdigheid in 

aanmerking worden genomen. Voorgaande vaststellingen tasten de geloofwaardigheid van uw 

beweringen over wie u op welk moment op de hoogte bracht van uw ziekte en bijgevolg tevens de 

geloofwaardigheid van uw beweringen over de (mogelijk slechte) reactie van uw entourage op uw ziekte 

fundamenteel aan.” 

 

De Raad stelt vast dat verzoekster er in voorliggend verzoekschrift niet in slaagt om voormelde 

vaststellingen en overwegingen, die pertinent en draagkrachtig zijn en steun vinden in het administratief 

dossier, te ontkrachten of te weerleggen. 

 

Verzoekster kan worden gevolgd waar zij aanvoert dat niet wordt betwist dat zij van 4 oktober 2019 tot 

11 november 2019 op legale wijze naar Nepal is teruggekeerd met de bedoeling te trouwen, noch dat zij 

gedurende deze periode bij haar familie en haar echtgenoot verbleef en nadien naar België terugkeerde, 

noch dat zij zowel actueel als op het moment dat zij werd erkend als vluchteling te kampen heeft met 

epilepsie, noch dat zij sinds haar terugkeer uit Nepal op 11 november 2019 niet meer naar Nepal is 

teruggekeerd. De Raad stelt evenwel vast dat deze elementen geen afbreuk doen aan de hierboven 

aangehaalde vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing. 

 

Waar verzoekster laat gelden dat in de bestreden beslissing slechts wordt gesteld dat “de voorgehouden 

vrees voor vervolging "op flagrante" wijze zou worden ondermijnd dan wel dat de terugkeer naar haar 

land van herkomst "geenszins verenigbaar" zou zijn met de door haar doorheen haar asielprocedure 

"beweerde vrees dat u omwille van uw ziekte in Nepal gehaat zou worden"”, zonder dat daarbij wordt 

geconcludeerd dat haar persoonlijk gedrag erop zou wijzen dat zij geen vervolging vreest, gaat zij uit 

van een onvolledige lezing van de motieven van de bestreden beslissing en mist het middel als zodanig 

feitelijke grondslag. In de bestreden beslissing wordt immers uitdrukkelijk gemotiveerd dat “(d)it 

persoonlijk gedrag (…) er dan ook op (wijst) dat u in uw land van herkomst geen gegronde vrees voor 

vervolging dient te koesteren om welke reden dan ook”. Op grond van artikel 55/3/1, § 2, 2°, van de 

Vreemdelingenwet trekt de commissaris-generaal de vluchtelingenstatus in (onder meer) “ten aanzien 

van de vreemdeling wiens persoonlijke gedrag later erop wijst dat hij geen vervolging vreest”. In 

tegenstelling tot wat verzoekster voorhoudt, voldoet de motivering van de bestreden beslissing dan ook 

wel degelijk aan het wettelijk criterium om over te gaan tot de intrekking van de vluchtelingenstatus. 

 

Verzoekster voert aan dat mag worden aangenomen dat de commissaris-generaal, door haar de status 

van vluchteling toe te kennen, heeft erkend dat, gelet op haar Nepalese nationaliteit, epilepsie een 

voldoende grond vormt tot toekenning van de vluchtelingenstatus en dat in de bestreden beslissing 

nergens wordt gesteld dat thans de situatie in Nepal zou zijn gewijzigd, in die mate dat zij omwille van 

haar ziekte niet langer een vrees moet koesteren voor vervolging in Nepal. De Raad wijst erop dat uit de 

stukken van het administratief dossier niet blijkt dat verzoekster als vluchteling werd erkend op basis 

van objectieve landeninformatie waaruit zou blijken dat epilepsie voor Nepalese staatsburgers een 

voldoende grond vormt tot toekenning van de vluchtelingenstatus. Er dient dan ook van uitgegaan te 
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worden dat verzoekster de vluchtelingenstatus werd toegekend louter op basis van haar verklaringen en 

van een brief die zij had opgesteld waaruit zou blijken dat zij omwille van haar ziekte in Nepal gehaat zal 

worden en daarom een gegronde vrees voor vervolging heeft. Zoals in de bestreden beslissing terecht 

wordt aangestipt, is het feit dat verzoekster kort na de toekenning van de vluchtelingenstatus legaal voor 

meerdere weken terugreisde naar haar land van herkomst geenszins verenigbaar met de door haar 

doorheen haar asielprocedure beweerde vrees dat zij omwille van haar ziekte in Nepal gehaat zal 

worden. De commissaris-generaal wijst er in dit verband nog terecht op dat de vaststelling dat haar 

terugkeer de geloofwaardigheid van de door haar voorgehouden vrees voor vervolging op flagrante 

wijze ondermijnt wordt bevestigd door de tegenstrijdige verklaringen die verzoekster aflegde over de 

houding en/of reactie van haar familieleden op haar ziekte. De omstandigheid dat verzoekster in het 

kader van haar vorige verzoek om internationale bescherming verklaarde dat zij haar broer niet op de 

hoogte had gebracht van haar ziekte, terwijl zij in het kader van haar huidig verzoek verklaart dat zij 

haar broer reeds in 2015 op de hoogte bracht van haar ziekte, duidt erop dat zij wel degelijk de 

asielinstanties heeft misleid. Door bij haar vorig verzoek om internationale bescherming haar situatie 

omwille van haar ziekte op die wijze ernstiger en schrijnender voor te doen dan deze in werkelijkheid 

was, heeft verzoekster valse verklaringen afgelegd, waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen 

dat deze doorslaggevend zijn geweest voor de erkenning destijds van de status van vluchteling. Wat er 

ook van zij, door na de erkenning van de vluchtelingenstatus omwille van haar vrees om te worden 

vervolgd als gevolg van haar epilepsie voor langer dan een maand terug te keren naar het land ten 

aanzien waarvan zij vervolging stelt te vrezen, stelde verzoekster gedragingen die erop wijzen dat zij 

geen vervolging vreest. Alleen al om deze reden kon de commissaris-generaal de vluchtelingenstatus 

van verzoekster intrekken. 

 

Waar verzoekster betoogt dat zij zich zeer goed voorbereidde om, vanuit medisch oogpunt, op geen 

enkele manier te moeten kenbaar maken dat zij kampt met epilepsie, dat zij zich hierover informeerde 

bij haar arts, die haar meedeelde dat, indien zij getrouw haar medicatie zou nemen tijdens deze korte 

periode, de kans zeer klein was dat zij te kampen zou krijgen met een epilepsieaanval en dat haar 

situatie voor de beperkte reisperiode bijgevolg voldoende stabiel was doch dat een definitieve terugkeer 

voor haar niet mogelijk is “aangezien zij haar ziekte niet voor een lange periode kan verborgen houden 

door de noodzaak van opvolging en medicatie” en er een kans op een epilepsieaanval aanwezig is, 

beperkt zij zich tot een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig 

begin van bewijs. 

 

Waar verzoekster poneert dat het aantal personen die kennis hebben van haar ziekte zeer gering in 

omvang is en slechts de mensen in haar directe omgeving – haar gezin en haar echtgenoot – betreft en 

dat dit erop wijst dat zij erg voorzichtig is aan wie zij toelicht wat haar medische situatie is, wat haar 

vrees volgens haar bewijst, beperkt zij zich wederom tot een loutere bewering die niet in concreto wordt 

gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs en die bovendien wordt ondermijnd door de 

vaststelling in de bestreden beslissing dat zij tegenstrijdige verklaringen aflegde over de houding en/of 

reactie van haar familieleden op haar ziekte, een vaststelling die steun vindt in de stukken van het 

administratief dossier en door verzoekster niet wordt betwist. 

 

Het betoog van verzoekster is niet dienstig om de hierboven aangehaalde gedetailleerde en pertinente 

motieven van de bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn en steun vinden in het administratief 

dossier, te weerleggen of te ontkrachten. Het geheel van deze motieven blijft dan ook onverminderd 

overeind en wordt door de Raad tot de zijne gemaakt en beschouwd als zijnde hier hernomen. 

 

Bovendien oordeelt de commissaris-generaal dat verzoekster geen overtuigende redenen aanhaalt ter 

behoud van haar vluchtelingenstatus. Hij beargumenteert dit in de bestreden beslissing als volgt: 

“Betreffende uw bewering dat u er door uw ziekte niet zou in slagen om werk te vinden, kan er vooreerst 

op gewezen worden dat, aangezien u de mogelijks slechte reactie van uw entourage niet aannemelijk 

heeft gemaakt, u evenmin aannemelijk heeft gemaakt dat het voor u daadwerkelijk, eventueel met steun 

en hulp van uw entourage, omwille van uw ziekte onmogelijk zou zijn om werk te vinden. U bent 

overigens, gelet op uw professionele activiteiten in België (CGVS d.d. 18 december 2020, p. 11), 

momenteel in staat om te werken. Hoe dan ook is het loutere feit dat u mogelijkerwijs bij terugkeer geen 

werk zal vinden om welke reden dan ook onvoldoende zwaarwichtig om gelijkgeschakeld te worden met 

vervolging of ernstige schade. Uit uw huidige verklaringen blijkt immers dat u gesteund wordt door uw 

familie. Noch uw broer, noch uw ouders maakten problemen van uw ziekte, integendeel. Uw broer 

schreef zelfs een brief gericht aan de Nepalese ambassade waarbij hij zich uitdrukkelijk engageerde om 

u tijdens uw verblijf in Nepal volledig ten laste te nemen. Ook uw echtgenoot aan wie u voor jullie 

huwelijk vertelde dat u epilepsie heeft, had er, gelet op jullie daaropvolgend huwelijk, klaarblijkelijk geen 
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problemen mee. Uw echtgenoot werkt en heeft een eigen woning (CGVS d.d. 18 december 2020, p. 4-

5; p. 7; p. 13). U had bovendien geen concrete aanwijzingen dat uw schoonfamilie, voor zover het 

geloofwaardig zou zijn dat u hen nog niet op de hoogte van uw ziekte heeft gebracht, cf. supra, uw 

ziekte niet zou accepteren: u wist immers niet hoe uw schoonfamilie concreet met zieke mensen in hun 

entourage omgaat (CGVS d.d. 18 december 2020, p. 7-8). Bijgevolg blijkt uit niets dat u bij een 

definitieve terugkeer naar Nepal ondanks uw ziekte geen werk zou vinden of, als u inderdaad geen werk 

zou vinden, u niet door uw netwerk zou worden gesteund. Hieraan kan nog toegevoegd worden dat uit 

de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat er ook in Nepal een systeem van 

sociale uitkeringen bestaat. Uit niets blijkt dat, indien u aan de wettelijke criteria zou voldoen, u hiertoe 

geen toegang zou kunnen krijgen. Gelet op bovenstaande vaststellingen kan het loutere feit dat u 

mogelijkerwijs geen werk zou vinden niet gelijkgeschakeld worden met vervolging of ernstige schade. 

Het feit dat derden, indien ze uw ziekte te weten zouden komen, mogelijks niet langer met u zouden 

willen omgaan (CGVS d.d. 18 december 2020, p. 8), is, hoe betreurenswaardig ook, onvoldoende 

zwaarwichtig om te kunnen gewagen van vervolging of ernstige schade. 

U vermeldde in het algemeen nog dat vrouwen in Nepal slecht(er) behandeld worden. Uit uw 

verklaringen blijkt evenwel dat u zelf nooit in dit verband problemen heeft gekend en dat ook de vrouwen 

in uw entourage in dit verband geen problemen hebben gekend (CGVS d.d. 18 december 2020, p. 11-

12). Uit het loutere feit dat u vrouw bent kan dan ook bij terugkeer naar Nepal geen nood aan 

internationale bescherming afgeleid worden. 

Dat de medische behandeling van epilepsiepatiënten volgens u ondermaats is (CGVS 

d.d. 18 december 2020, p. 3-4), houdt geen verband 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.” 

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden, 

daar zij door verzoekster volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen. 

 

In acht genomen wat voorafgaat kon de commissaris-generaal met recht beslissen de 

vluchtelingenstatus op grond van artikel 55/3/1, § 2, 2°, van de Vreemdelingenwet in te trekken. 

 

2.3.3. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus 

 

2.3.3.1. Uit wat voorafgaat is gebleken dat het persoonlijk gedrag van verzoekster erop duidt dat zij 

actueel in haar land van herkomst geen daadwerkelijke vrees heeft dat zij omwille van haar epilepsie 

gehaat zal worden, wat ten grondslag ligt aan haar vluchtrelaas. De Raad meent dan ook dat 

verzoekster niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van dat relaas om aannemelijk te 

maken dat zij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b), van 

de Vreemdelingenwet. 

 

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoekster geen andere concrete persoonlijke kenmerken en 

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat zij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of 

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of 

de persoon. Verzoekster maakte immers doorheen haar opeenvolgende verklaringen geen gewag van 

andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in Nepal zou hebben gekend. 

 

2.3.3.2. Wat betreft de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de 

Vreemdelingenwet, oordeelt de commissaris-generaal dat er geen indicaties zijn dat er voor burgers in 

Nepal actueel een reëel risico zou bestaan om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging 

van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. 

Dit wordt door verzoekster niet betwist, zodat dit oordeel onverminderd overeind blijft en door de Raad 

tot het zijne wordt gemaakt. 

 

2.3.3.3. Verzoekster toont gelet op het voormelde niet aan dat in haar hoofde 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, § 2, van de Vreemdelingenwet. 

 

2.3.4. Ingevolge bovenstaande vaststellingen maakt verzoekster 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 aannemelijk. 
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2.3.5. Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de commissaris-generaal op basis 

van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen, zodat geen schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel kan worden vastgesteld. 

 

2.3.6. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de 

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is 

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier. 

 

2.3.7. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal op 

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is 

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van artikel 55/3/1, § 2, 2°, van de 

Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. 

 

2.3.8. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 26 februari 2007, nr. X). Er 

is slechts sprake van een schending van het vertrouwensbeginsel indien aan drie voorwaarden is 

voldaan, met name (i) het bestaan van een bestuurlijke vergissing, (ii) het ten gevolge van die vergissing 

verlenen van een voordeel aan een rechtsonderhorige en (iii) de afwezigheid van gewichtige redenen 

om die rechtsonderhorige het verleende voordeel te ontnemen (RvS 17 maart 1987, nr. X, Vermeulen). 

Te dezen is uit het voorgaande genoegzaam gebleken dat er gewichtige redenen zijn om aan 

verzoekster het verleende voordeel van de vluchtelingenstatus te ontnemen. 

 

2.3.9. Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het 

recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen 

van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen 

op een zekere standvastigheid bij het bestuur (RvS 11 januari 2007, nr. X; I. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315-349). Uit het 

voorgaande is gebleken dat de commissaris-generaal bij het nemen van de bestreden beslissing een 

correcte toepassing heeft gemaakt van artikel 55/3/1, § 2, 2°, van de Vreemdelingenwet, zodat de 

verzoekster een schending van het rechtszekerheidsbeginsel niet aannemelijk maakt. 

 

2.3.10. Waar verzoekster vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de Raad erop dat hij 

slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal tot intrekking van de 

vluchtelingenstatus te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°, van de 

Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat, toont verzoekster echter niet aan dat er een 

substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden 

hersteld, noch toont zij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan 

komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te 

moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan bijgevolg niet worden ingewilligd. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De intrekking van de vluchtelingenstatus wordt bevestigd. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier oktober tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


