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nr. 120 089 van 4 maart 2014 

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 Guatemalaanse nationaliteit te zijn, op 

28 oktober 2013 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen van 24 september 2013. 

 

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 30 oktober 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 december 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 januari 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. MUÑIZ ESPINOZA, die verschijnt voor de verzoekende 

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

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

  

1.1.   Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 20 juni 2012 het Rijk binnen en diende op 7 

augustus 2012 een asielaanvraag in. Op 24 september 2013 werd een beslissing tot weigering van de 

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin 

van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing. 

 

1.2.  De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  



 

RvV  X - Pagina 2 van 7 

 

U verklaarde de Guatemalteekse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Santa Rosa de Lima. U 

woonde van 1992 tot het jaar 1999 in de Verenigde Staten. U diende een asielaanvraag in, maar deze 

werd geweigerd door de Amerikaanse instanties omdat de politieke toestand in Guatemala ondertussen 

gewijzigd was. Jullie keerden vrijwillig terug naar Guatemala in het jaar 1999. Jullie hebben een 

gehandicapte dochter die speciale zorgen nodig heeft. In 2002 zijn jullie opnieuw naar de Verenigde 

Staten gegaan. Ditmaal verbleven jullie zonder papieren in het land. In het jaar 2005 werden jullie echter 

ontdekt door de migratiediensten en werd uw man gedwongen teruggestuurd. U keerde enkele 

maanden na hem terug naar Guatemala. U bent beginnen werken voor een cosmeticabedrijf.  

 

In 2007 heeft uw man u verlaten. U heeft zelf geen contact meer met hem, ook al is er soms contact via 

de kinderen.  

 

In de maand april van het jaar 2009 kreeg u voor het eerst problemen. U kreeg geschreven 

boodschappen op uw auto waarin stond dat u moest vertrekken en dat u in het oog gehouden werd. U 

besloot om de auto binnen te parkeren maar dit loste uw problemen niet op. U kreeg telefoontjes vanuit 

een openbare telefooncel. Iemand uitte doodsbedreigingen tegen u en zei dat u moest vertrekken. U 

stapte naar de politie en zij boden u bescherming aan. Gedurende zes maanden werd uw huis bewaakt 

en de problemen stopten. In het jaar 2012 werd u op de openbare weg achtervolgd door een wagen. 

Aan een tankstation kwam één van uw drie achtervolgers met u praten. Hij bedreigde u en hij zei dat u 

moest opletten want dat u vermoord zou worden. U ging onmiddellijk naar de politie om aangifte te 

doen. U bracht uw familie op de hoogte en zij zeiden u dat het te gevaarlijk was om te blijven. U 

bereidde uw reis voor naar België. Uw vertrekdatum was geregeld voor 16 juni 2012.  

 

Op 10 juni 2012 ontdekte u bij het verlaten van de kerk dat uw auto gestolen was. U diende de dag erop 

klacht in bij de politie. Op 16 juni 2012 kwam u nog even thuis en u merkte dat er ingebroken was. U 

heeft uw reisdatum moeten verplaatsen naar 19 juni 2012.  

 

Uw zus en uw moeder wonen allebei in België. Uw zus heeft hier een verblijf gekregen via haar huwelijk. 

Uw moeder heeft zich via gezinshereniging in België gevestigd.  

 

U betrad het Belgische grondgebied op 20 juni 2012. Op 7 augustus 2012 diende u bij de bevoegde 

Belgische asielinstanties uw asielaanvraag in.  

 

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten neer: originele 

vliegtuigtickets, originele krantenknipsels, originele uittreksels van het strafregister, originele 

geboorteaktes en een huwelijksakte, een origineel paspoort en originele aangiftes bij de politie.  

 

B. Motivering  

 

Er dient door het Commissariaat-generaal (CGVS) te worden vastgesteld dat u doorheen uw 

verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van 

Genève of een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire 

bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.  

 

Vooreerst is het door u gebrachte asielrelaas niet geloofwaardig te noemen. Zo heeft u er naar eigen 

zeggen totaal geen idee van waarom u gezocht wordt in Guatemala. U meende dat 'jaloezie' een 

oorzaak kon zijn, of het feit dat uw gehandicapte dochter naar een speciale school ging die gewoonlijk 

enkel bezocht wordt door rijke kinderen (CGVS, p. 8). U gist en u denkt dat men misschien iemand van 

jullie wilde ontvoeren om losgeld te bekomen (CGVS, p. 8). Deze verklaring van uwentwege is echter 

opmerkelijk omdat nergens uit blijkt dat u om financiële redenen lastig gevallen werd. Bij elke 

benadering werd er u immers gezegd om weg te gaan, maar u stelde niet dat er verder iets van u geëist 

werd (CGVS, p. 7, 10). Uw beweringen kunnen dan ook niet overtuigen. Het gegeven dat u totaal niet 

weet waarom u gecontacteerd en bedreigd werd is zeer opmerkelijk, omdat de situatie er toe geleid 

heeft dat u een belangrijke beslissing nam in uw leven, namelijk de keuze om uw land te verlaten en 

asiel aan te vragen in België. Evenmin heeft u er een idee van waarom deze problemen tussen 2009 en 

2012 plots zouden zijn gestopt (CGVS p.9). Dat u er na al die jaren geen enkel idee van heeft waarom 
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bepaalde (onbekende) mensen u aanmanen om ‘te vertrekken’ en zij u in al die jaren evenmin zouden 

gezegd hebben wat hen precies dwars zat, is weinig geloofwaardig.  

 

Evenmin slaagt u erin om informatie te verschaffen over de personen die u lastig vielen (CGVS p. 8-10). 

Tijdens het gehoor vertelt u over een bepaalde dag waarop de directrice van de school van uw dochter 

u opbelde om te vragen of u toelating gaf om uw dochter te laten ophalen. Dit was niet het geval en de 

directrice stuurde de man wandelen en dreigde ermee de politie op te bellen (CGVS, p. 9). Hoewel u 

met dit voorbeeld de ernst van uw situatie wil schetsen, ontbreekt er een heel belangrijk element in uw 

verklaringen. Het is immers niet logisch dat noch u, noch de directrice op het idee zijn gekomen om de 

identiteitsgegevens te vragen van de man die zich op de school van uw dochter bevond. U geeft aan dat 

u gealarmeerd was door dit nieuws en de directrice heeft ermee gedreigd dat zij de politie zou bellen 

(CGVS, p. 9). Het is echter niet logisch dat geen van jullie beiden eraan dacht om de gegevens van de 

man te noteren of om de politie te contacteren, zodat u tenminste wist met wie u te maken had. U heeft 

het in uw asielrelaas immers over doodsbedreigingen, wat toch boodschappen zijn die u een groot 

gevoel van onveiligheid en angst moet hebben ingeboezemd. Gevraagd of u aan de school verdere 

vragen heeft gesteld over die persoon, antwoordt u negatief (CGVS p.9). Ook dit is hoogst merkwaardig. 

Uw ongeïnteresseerde houding kan dan ook niet overtuigen in het door u geschetste voorval. Uw versie 

van de feiten kan nogmaals niet overtuigen.  

 

Verder is het opmerkelijk dat u er niet voor geopteerd heeft om zich elders in Guatemala te vestigen. Uw 

vader, die een halfuur met de wagen verderop woont, ondervond voor zover u weet geen enkel 

probleem (CGVS, p. 10). Er is nog regelmatig contact met uw vader, waardoor er kan verondersteld 

worden dat u goed van zijn levenssituatie op de hoogte bent (CGVS, p. 10). U dan ook gevraagd 

waarom u niet in de eerste plaats een oplossing gezocht heeft in Guatemala, zij het door een onderzoek 

van de politie af te wachten, zij het door zich te hervestigen in Guatemala, was uw eerste reactie dat uw 

kind een speciale school nodig heeft en dat u ook geen werk heeft op een andere locatie (CGVS, p. 10). 

Dit is echter geen verantwoording voor uw drastische beslissing om uw land te verlaten terwijl u 

eveneens een hervestigingsalternatief in Guatemala had kunnen zoeken. U expliciet gevraagd of u dan 

geen andere school of werk kon vinden, verklaarde u dat er veel misdaad is in uw land en dat de 

bendes u overal kunnen vinden (CGVS, p. 10). Dit is echter een blote bewering aangezien u op geen 

enkele manier kan duiden wie u zoekt en wat de oorzaak is van uw vervolgingsvrees. Van een 

asielzoeker kan verwacht worden dat deze persoon via gedetailleerde, duidelijke, coherente en 

geloofwaardige verklaringen zijn of haar situatie schetst. Het volstaat niet om vage verklaringen af te 

leggen die niet gekaderd worden in een groter geheel zoals bij u het geval is. Op basis van uw 

oppervlakkige verklaringen over uw vervolgingsvrees kan er niet afgeleid worden dat er in uw hoofde 

een vervolgingsvrees bestaat in Guatemala en dat de internationale bescherming ingeroepen moet 

worden.  

 

Ten derde dient er opgemerkt te worden dat u de Guatemalteekse overheid niet beweerde te vrezen. U 

reisde met uw eigen paspoort en u diende meermaals een klacht in bij de politie (CGVS, p. 7, 11-12). Er 

is geen reden om aan te nemen dat u zich niet kan beroepen op de bescherming van de 

Guatemalteekse overheid.  

 

Ten vierde is het opmerkelijk dat u slechts anderhalve maand na uw binnenkomst asiel heeft 

aangevraagd. Hoewel u dit verantwoordt door te stellen dat u op zoek was naar een advocaat, mag er 

van iemand die een ernstige vrees heeft tegenover zijn of haar land van herkomst, verwacht worden dat 

deze persoon terstond asiel aanvraagt bij de hiertoe bevoegde asielinstanties (CGVS, p. 6). In uw geval 

is uw laattijdige asielaanvraag geen kwestie van dagen, echter wel een uitstel van anderhalve maand. 

Uw asielaanvraag is derhalve laattijdig te noemen, waardoor uw oprechtheid nogmaals aan 

geloofwaardigheid inboet.  

 

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten neer: originele 

vliegtuigtickets, originele krantenknipsels, originele uittreksels van het strafregister, originele 

geboorteaktes en een huwelijksakte, een origineel paspoort en originele aangiftes bij de politie. Wat de 

documenten betreft die uw identiteit of die van uw dochters of echtgenoot betreffen, dient er slechts 

gesteld te worden dat deze documenten niet in twijfel worden getrokken. De vliegtuigtickets tonen aan 

dat de datum van uw vlucht gewijzigd werd en dat u met het vliegtuig gereisd heeft (CGVS, p. 12). De 

aangiftes die u neerlegde zijn naar eigen zeggen opgesteld in Guatemala op basis van uw eigen 
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verklaringen (CGVS, p. 11, 12). Aangezien er geen geloof gehecht kan worden aan uw verklaringen, 

hebben ook deze originele aangiftes geen bewijswaarde in het kader van uw asielaanvraag.  

 

Gezien bovenstaande observaties hebt u niet aannemelijk gemaakt Guatemala te hebben verlaten uit 

een persoonsgerichte en gegronde vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op 

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming en wordt u 

bijgevolg de vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming geweigerd.  

 

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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna : de Raad) oefent in onderhavig beroep inzake 

de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, een bevoegdheid uit 

van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het 

rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als 

administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet 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). Aldus treedt de Raad niet louter op als annulatierechter. Door 

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

beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504). 

 

2.2. Verzoekster meent dat de beslissing van het CGVS “art. 1, A, lid 2 van de Conventie van Genève” 

schendt, alsook het “redelijkheidsbeginsel evenals het motiveringsbeginsel, als beginselen van 

behoorlijk bestuur”. 

 

2.3. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is  (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).  Dit is in 

casu niet het geval. 

 

3.  Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire beschermingsstatus 

 

3.1.  De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker 

zelf die zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet aantonen dat zijn aanvraag 

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te 

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour 

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs 

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn. 

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen 

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de 

relevante bijzonderheden voorkomen. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen 

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige 

verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden 

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, 

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 

204). Bovendien verplicht geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek van de asielaanvraag 

belaste instanties om de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut van vluchteling te 

bekomen en de lacunes in diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS 16 november 2006). Dat 

verzoekster aanvoert dat haar verklaringen niet tegenstrijdig zijn, betekent geenszins dat deze 

verklaringen ook waarachtig zijn, laat staan dat ze aanleiding geven tot de toekenning van internationale 

bescherming.  
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3.2. De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of 

de geleverde kennis van verzoekster voldoende is om haar politieke profiel en hierop gesteunde 

vervolging geloofwaardig en aannemelijk te maken. Hij houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de 

foute, de vage als de ontwijkende antwoorden en houdt bij deze analyse rekening met het specifieke 

profiel van de asielzoeker. Verder benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing moet worden gelezen 

als geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling van de 

asielaanvraag aan elk onderdeel, motief of tegenstrijdigheid wordt gehecht kan verschillen maar het is 

het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft 

doen besluiten tot de ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag. 

 

3.3. De door de commissaris-generaal correct weergegeven flagrante onwetendheden, vaagheden en 

ongeloofwaardigheden raken de kern van het relaas en zijn pertinent. Voor het bestaan ervan wordt 

geen redelijk aanvaardbare verklaring gegeven. Van een kandidaat-vluchteling mag worden verwacht 

dat hij voor de diverse asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij 

de feiten die de aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst op een zorgvuldige, 

nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft, zodat op grond hiervan kan nagegaan worden of er 

aanwijzingen zijn om te besluiten tot het bestaan van een risico voor vervolging in de zin van de 

Vluchtelingenconventie. Verzoekster kan niet verduidelijken waarom, noch door wie zij vervolgd wordt. 

Dat ze zich nooit heeft bevraagd over de identiteit van wie de bedreigingen uitgaan, geeft aan dat 

verzoekster het niet nodig vond gericht bescherming te zoeken, en ondergraaft de geloofwaardigheid 

van de bewering dat ook haar dochters veiligheid in het gedrang kwam. Evenmin is geloofwaardig dat de 

directie niet naar de identiteit van de beweerde ontvoerder zou gevraagd hebben terwijl ze het wel 

noodzakelijk achtte naar verzoekster te bellen om de toelating te krijgen om haar dochter mee te geven 

aan deze persoon. Bovendien heeft de directie een wettelijke, maatschappelijke en deontologische 

verantwoordelijkheid over de aan hen toevertrouwde kinderen. De beweerde poging tot ontvoering van 

de dochter is dan ook niet meer dan een ongestaafde bewering en aldus ongeloofwaardig.  

 

3.4. Voor zover al waarachtig, quod non, maakt verzoekster bovendien niet aannemelijk dat dit meer dan 

louter gemeenrechtelijke feiten zouden zijn. Verder heeft verzoekster kunnen rekenen op de hulp en 

bescherming van de Guatemalteekse politie en dit niettegenstaande haar vage aangifte tegen 

onbekenden. Verzoekster verklaarde wel degelijk dat de dreigtelefoontjes na de politiebewaking stopten 

(gehoor p. 7). Verzoekster maakt evenmin enig verband tussen de diverse incidenten in april 2009 en in 

2012 aannemelijk of tussen de bedreigingen, de achtervolging, de diefstal of de inbraak. Voorts is 

bezwaarlijk ernstig dat verzoekster louter op basis van de bewering dat een onbekende man op 16 mei 

2012 zei “prends bien soin de tes filles” (zie stuk 8) een nood heeft aan internationale bescherming. Voor 

zover  de politie zes maanden lang haar huis in de gaten heeft gehouden (“ik heb dan ongeveer zes 

maanden hulp gekregen, zij bewaakten het huis 24 uur per dag”, gehoor p. 7), dan kan hieruit enkel 

blijken dat de politie zeer welwillend was. Bijgevolg kan geenszins gesteld worden dat de 

Guatemalteekse autoriteiten onwillig of onkundig waren om verzoekster bescherming te bieden. Het is 

immers niet omdat er geen onmiddellijke resultaten zijn, dat de onderzoeken niet gevoerd worden. De 

bescherming die de nationale overheid biedt, moet daadwerkelijk zijn. Zij hoeft echter niet absoluut te 

zijn en bescherming te bieden tegen elk feit begaan door derden, noch is ze resultaat gebonden. De 

door verzoekster aangebrachte feiten zijn dan ook niet voldoende om het ontbreken van nationale 

bescherming te kunnen aantonen. Verzoekster komt manifest niet in aanmerking voor internationale 

bescherming.  

 

3.5. De asielzoeker dient zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk in te dienen, 

tenzij hij goede redenen kan aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen. Indien een 

asielaanvraag laattijdig wordt ingediend, dan ondergraaft dit de ernst van de beweerde vrees en aldus 

de nood aan internationale bescherming. Verzoekster is niet ernstig waar zij aanvoert dat zij een 

advocaat wou raadplegen, “wat tijdens het gerechtelijk verlof voor haar geen evidentie bleek te zijn”, te 

meer gezien verzoeksters zus een verblijfsrecht heeft in België op basis van haar huwelijk en haar 

moeder zich via gezinshereniging hier heeft gevestigd, zodat zij alleszins op de hoogte zijn van de 

verblijfsrechtelijke procedures in België en verzoekster ook reeds in de Verenigde Staten asiel aanvroeg 

en een bevel kreeg om het land te verlaten, ze na enkele jaren een tweede keer terugkeerde naar de 

USA en gerepatrieerd werd omwille van haar illegaal verblijf.  
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3.6. Het beoordelen van de authenticiteit en de bewijskracht van neergelegde documenten behoort tot 

de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, zonder dat de 

Raad de stukken van valsheid moet betichten. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet 

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te 

vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692). Verder is een document slechts één element in het 

asielrelaas en hangt de bewijswaarde af van de asielzoekers verklaringen en andere objectieve criteria. 

Verzoekster gaat er aldus aan voorbij dat de louter neergelegde documenten op zichzelf niet vermogen 

de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. Verzoekster dient niet louter 

documenten neer te leggen maar zij moet aannemelijk maken dat deze waarachtig en betrouwbaar zijn. 

Er werd dienaangaande reeds vastgesteld dat de aangiftes louter gestoeld zijn op haar eigen 

verklaringen, dewelke niet waarachtig worden geacht en verzoekster geen bewijzen neerlegt dat deze  

inderdaad werden opgevolgd, terwijl niet aannemelijk is dat de politie gedurende 6 maand 24 uur op 24 

mankracht zou inzetten om haar te bewaken wanneer de ernst van de feiten niet werd onderzocht. In 

zoverre ze haar vervolging volhoudt, kan daarbij nog worden opgemerkt dat verzoekster niet overtuigt 

dat ze zich niet nuttig zou kunnen hervestigen in haar land.  

 

3.7. Verzoekster brengt thans geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht 

kunnen werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan door de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekster beperkt zich aldus tot het herhalen van het asielrelaas, het 

geven van nietszeggende toelichtingen (verzoekster wordt “als een vijand door een bepaalde groep 

mensen beschouwd”) en het negeren van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing, 

het formuleren van boute beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses (“Deze 

laatste werden door verzoekster echter enkel als voorbeeld gegeven aangezien, ondanks de 

verschillende pogingen gedaan (o.a. klachten bij de politie), zij tot op heden niet over deze gegevens 

beschikt”), maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de 

bestreden beslissing kunnen weerleggen. Verzoekster weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het administratieve 

dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Derhalve blijven de 

motieven van de bestreden beslissing overeind. 

 

4.   In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor 

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking 

worden genomen.  

 

5. Verzoekster meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van 

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan 

de criteria van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van 

de subsidiaire bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoeksters 

verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 

48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van 

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.  

 

5.1.  De aangehaalde middelen zijn ongegrond. 

 

6. Kosten 

 

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

partij. 
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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. 

 

Artikel 3 

 

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

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier maart tweeduizend veertien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN,    griffier. 

 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN  K. DECLERCK 

 


