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nr. 97 720 van 22 februari 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 13 december 2012

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

staatlozen van 30 november 2012.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 8 januari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 februari 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. VERHEYEN en van attaché J.

VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Uit uw administratieve dossier blijkt dat u afkomstig bent uit het Chitwan district en in het bezit

verklaart te zijn van de Nepalese nationaliteit. Op 8 oktober 2011 verliet u Nepal en u reisde met een

vals paspoort van Indië naar Frankrijk. U kwam aan in België op 6 november 2011 en diende op 7

november 2011 een asielaanvraag in. Op 28 december 2011 maakte de Dienst Vreemdelingenzaken

uw dossier over aan het Commissariaat-generaal. U werd door het Commissariaat-generaal op 20 juni

2012 een eerste maal uitgenodigd om uw asielmotieven uiteen te zetten. U kwam niet opdagen voor het

gehoor en maakte op 11 juli 2012 via uw advocaat, meester Janne Poets, een medisch attest over

ter rechtvaardiging van uw afwezigheid. U werd een tweede maal opgeroepen voor gehoor door

het Commissariaat-generaal op 5 november 2012. U kwam niet opdagen en maakte op 9 november
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2012 opnieuw een medisch attest ter rechtvaardiging van uw afwezigheid over via uw advocaat,

meester Janne Poets. Op 30 november 2012 werd u door het Commissariaat-generaal voor de derde

maal opgeroepen om uw asielmotieven uiteen te zetten. U kwam niet opdagen en uw advocaat, meester

Luc Verheyen, overhandigde de dag zelf een medisch attest waaruit blijkt dat u heden ongeschikt bent

om te verschijnen voor een gehoor op het Commissariaat-generaal. Op basis van artikel 12.3 van de

Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de

procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus

(‘Procedurerichtlijn’) beslis ik uiteindelijk af te zien van verdere oproepingen tot een persoonlijk

onderhoud. Een persoonlijk onderhoud met u blijkt immers niet uitvoerbaar als gevolg van uw fysieke

gezondheid. Gelet op wat voorafgaat, werden redelijke inspanningen getroffen om u de kans te geven

nadere informatie te verstrekken aangaande uw medische situatie en asielmotieven. Uit uw

administratieve dossier blijkt dat u Nepal verlaten heeft omwille van problemen met de Maobadi en YCL

(Young Communist League). Deze viseerden u omdat u lid was van de partij RPP (Rastriya Prajantra

Party). U was reeds van bij het ontstaan actief voor deze partij. Maobadi wilden echter dat u lid werd van

hun partij maar u weigerde. U werd daarom bedreigd. Een lid van de RPP, V. P. {..} had een contract

verkregen om een brug te bouwen in Madi. De Maobadi waren hierom kwaad. Op 14/06/2068 (Nepalese

kalender, 1 oktober 2011 volgens de Westerse kalender) nam u deel aan een vergadering van uw partij.

Deze werd verstoord door Maobadi en er ontstond een gevecht waarbij gewonden vielen. U werd

opgesloten in een kamp in Bharatpur omwille van dit gevecht. V. P. {..} haalde u uit de gevangenis. U

keerde terug naar huis op 16/06/2068 (3 oktober 2011). U werd nog steeds gezocht door YCL. Op

19/6/2068 (6 oktober 2011) werd u aangevallen door YCL. U hebt sindsdien last van uw oor. U kon

ontsnappen en vertrok naar uw zus. U werd op 16/07/2068 (2 november 2011) opgeroepen door de

politie voor verhoor. U besloot Nepal te verlaten. Bij een eventuele terugkeer naar Nepal vreest u voor

uw leven. U bent in het bezit van drie medische attesten ter staving van uw afwezigheden op het

CGVS.

B. Motivering

Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven, de stukken in het administratief

dossier en de actuele situatie in uw land van herkomst, stel ik vast dat ik u noch de status van

vluchteling, noch de subsidiaire beschermingsstatus kan toekennen. U bent er immers niet in geslaagd

om een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat uw verklaringen (u werd geviseerd door Maobadi en de

YCL omdat u lid was van de RPP) strijdig zijn met informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt en waaruit blijkt dat royalistische sympathieën op zich geen voldoende basis vormen om een

doelwit te zijn van de maoïsten. INSEC, de belangrijkste mensenrechtenorganisatie in Nepal die in dit

land over een uitgebreid netwerk beschikt en mensenrechtenschendingen over het hele grondgebied

opvolgt, geeft zelf aan dat er momenteel geen enkele vervolging is op welk niveau dan ook van

royalisten in Nepal. Ook zou de organisatie YCL die u vreest gestopt zijn met het uitvoeren van

negatieve activiteiten.

Wat betreft het feit dat u opgeroepen werd door de politie dient opgemerkt te worden dat het

niet abnormaal is dat in het kader van een onderzoek naar een vechtpartij de betrokkenen

uitgenodigd worden voor verhoor.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat niets in uw administratieve dossier erop wijst dat u zich

voor eventuele problemen met Maobadi in Chitwan niet elders in Nepal, bijvoorbeeld in de

hoofdstad Kathmandu, zou kunnen vestigen. Uit informatie van het Commissariaat-generaal blijkt dat

enkel mensen met een bijzonder hoog profiel als doelwit van YCL aanzien kunnen worden in het hele

land. Uit uw verklaringen blijkt echter dat u enkel lid was van RPP.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, is in bijlage bij het

administratieve dossier gevoegd.

De medische attesten die door u werden voorgelegd rechtvaardigen uw afwezigheden op het

CGVS maar zijn niet relevant voor de beoordeling van uw asielmotieven. Over de oorzaak van

de gehoorstoornissen wordt niets gezegd in het medisch attest in kwestie, waardoor dit ook

geenszins aantoont dat u mishandeld werd door YCL. Medische problemen ressorteren op zich

bovendien niet onder het toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie of de bepalingen van

subsidiaire bescherming.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de rechten van verdediging, van de

artikelen 48/3 en 48/4 §2 a en b en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

wet), van artikel 1§A, lid 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, van de motiverings-

plicht en tenslotte van de zorgvuldigheidsplicht.

Verzoeker betoogt het volgende:

“2.1. In hoofdorde : schending van de rechten van de verdediging.

Totaal ten onrechte doet de Commissaris Generaal geen moeite meer om verzoekende partij toch te

horen een tegensprekelijk proces te geven. Concluant heeft objectieve elementen voorgebracht waaruit

blijkt dat hij niet aanwezig kon zijn op het geplande verhoor op 30.11.2012 (stuk 3).

De behandelende arts schrijft duidelijk op 30.11.2012 : "Patiënt is heden ëongeschikt om te verschijnen

voor het interview bij de Commissaris Generaal (stuk 3).

Derhalve is het aangewezen het dossier terug te verzenden naar de Commissaris Generaal voor een

tegensprekelijk debat en een verhoor daar de rechten van de verdediging zijn geschonden.

2.2. In ondergeschikte orde

1.Volgens de Commissaris Generaal worden de leden van de RPP net meer lastig gevallen door de

maobadi omdat de Royalisten geen doel niet meer zouden zijn voor de maobadi.

De Commissaris Generaal steunt zich op bepaalde informatie doch dit is geen objectief gegeven daar er

op de werkvloer totaal anders wordt gehandeld en de royalisten zijn nog steeds een doelwit voor de

maobadi.

Verzoeker zou problemen kunnen vermijden door elders te gaan wonen.

Nepal is geen extra groot land en het is zeer gemakkelijk om verzoeker terug te vinden ook in

Kathmandu.

Totaal ten onrechte heeft men zonder enige motivering de status van subsidiaire bescherming

geweigerd in de zin van art 48/4 van de Vreemdelingenwet.

In Nepal bestaat nog altijd een onrustig gevoel voor de burgerbevolking.

BESLUIT In hoofdorde

De zaak te verzenden naar de Commissaris Generaal daar de rechten van de verdediging zijn

geschonden en dit met opdracht een tegensprekelijk debat te voeren voor de Commissaris Generaal ;

In ondergeschikte orde

Aangezien de motivatie die het CGVS geeft, duidelijk kan weerlegd worden door verzoeker ;

Dat de negatieve beslissing van CGVS derhalve niet, minstens zeer gebrekkig gemotiveerd is ;

Dat de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van administratieve bestuurs-

handelingen ("B.S.", 12 september 1991) en artikel 62 van de Wet betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van 15 december 1980

("B.S.", 31 december 1980) , nochtans uitdrukkelijk motivering van een negatieve beslissing vereisen.

Dat er desbetreffende dan ook duidelijk een overtreding is van de wettelijke bepalingen gezien de

motivering van de beslissing van het CGVS, geen steek houdt en minstens getuigt van zeer onvolledig

of gebrekkig onderzoek van de gegevens van het dossier .

Dat nu, gezien het feit dat er geen, minstens een onjuiste of zeer gebrekkige gemotiveerde weerlegging

van het verhaal van verzoeker is geschied, huidig beroep dan ook gegrond is en tot nader order geloof

dient gehecht te worden aan zijn verhaal en aan zijn vrees in de zin van de Conventie van Genève.

Dat we hier een schending vaststellen van de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsprincipe doch

eveneens de schending van de Conventie van Genève inzake het statuut van vluchteling, de

vluchtelingen status zoals voorzien in art 48/3 van de Vreemdelingenwet en art. 48/4 §2 a en b van de

Vreemdelingenwet.

Dat verzoeker dan ook dient erkend te worden als politiek vluchteling overeenkomstig art 1 §A, lid 2 van

de Conventie van Genève van 28 juli 1951. Dat aan verzoeker minstens het statuut van subsidiaire

beschermde dient te worden toegekend.

Dat de problemen in Nepal voor iedereen bekend zijn.

Verzoeker is steeds beschikbaar voor verder toelichting in deze zaak.”

2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in het artikel 62 van de Vreemdelingenwet

en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin
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heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari

2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). De administratieve overheid dient in de akte de

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op

een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628;

RvS 30 mei 2006, nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007, nr. 167.848;

RvS 26 juni 2007, nr. 172.777).

Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden

beslissing, die juridisch gesteund is op de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, volledig

kent. Verzoekende partij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt

te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De

Raad stelt vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht

aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.3. In hoofdorde stelt verzoeker dat de commissaris-generaal ten onrechte geen moeite meer doet om

hem toch te horen en een tegensprekelijk proces te voeren. Hij benadrukt dat hij objectieve elementen

heeft aangehaald waaruit blijkt dat hij niet aanwezig kon zijn op het geplande verhoor van 30 november

2012. Verzoeker verwijst hierbij naar het medisch attest van 30 november 2012.

2.4. Waar verzoeker een schending van de rechten van verdediging opwerpt, wijst de Raad er vooreerst

op dat de procedure voor de commissaris-generaal geen jurisdictionele maar een administratieve

procedure is. Op het administratiefrechtelijk vlak zijn de rechten van verdediging enkel van toepassing

op tuchtzaken en derhalve niet op de beslissingen die door de commissaris-generaal worden genomen

in het kader van de Vreemdelingenwet (RvS 12 januari 2007, nr. 166.615; RvS 5 februari 2007, nr.

167.474; RvS 4 april 2007, nr. 169.748). Bijgevolg kan de schending van de rechten van verdediging

niet dienstig worden aangebracht.

Vervolgens dient gewezen te worden op artikel 18 van het Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling

van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, dat luidt als volgt:

“§ 1. Indien de asielzoeker zich op het Commissariaat-generaal niet aanmeldt op de voor het gehoor

vastgelegde datum, neemt de ambtenaar nota van zijn afwezigheid.

De regelmatigheid van de kennisgeving van de oproeping tot het gehoor moet worden geverifieerd.

§ 2. De asielzoeker kan in dit geval binnen de vijftien dagen volgend op het verstrijken van de datum

van het gehoor schriftelijk een geldige reden meedelen voor zijn afwezigheid zodra hij in bezit is gesteld

van het document dat dit geldig motief bevestigt. Indien het bewijs van de geldige reden aangebracht

door de asielzoeker wordt aanvaard door de Commissaris-generaal, legt de Commissaris-generaal of

zijn gemachtigde en indien de asielzoeker geantwoord heeft op de vraag om inlichtingen bedoeld in

artikel 9 § 2, een nieuwe datum van gehoor vast.

Indien de asielaanvrager, nadat hij werd heropgeroepen overeenkomstig het vorige lid, een nieuwe

geldige reden inroept, kan de Commissaris-generaal een geldige beslissing nemen zonder opnieuw op

te roepen.”

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker tot driemaal toe werd opgeroepen voor

gehoor op 20 juni 2012, 5 november 2012 en 30 november 2012. Verzoeker werd dus heropgeroepen

zoals bepaald in voornoemd artikel 18, § 2, tweede lid. Hieruit volgt dat de commissaris-generaal

wettelijk heeft gehandeld bij het nemen van de bestreden beslissing. Er is dus geen enkele reden

voorhanden waarom zou kunnen worden besloten dat onterecht werd beslist om een beslissing te

nemen zonder verzoeker te horen. De verwijzing van verzoeker naar zijn medische attest(en) doet

hieraan geen afbreuk.
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2.5. In ondergeschikte orde stelt verzoeker dat de verwerende partij zich op bepaalde informatie steunt,

maar dat dit geen objectief gegeven is daar er op de werkvloer totaal anders wordt gehandeld en de

royalisten nog steeds een doelwit zijn voor de Maobadi. Hij betwist vervolgens het motief dat stelt dat hij

elders kan gaan wonen. Verzoeker stelt dat Nepal “geen extra groot land” is en het zeer gemakkelijk is

om hem terug te vinden in Kathmandu.

2.6. De Raad wijst erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel rust

bij de asielzoeker zelf. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet

hij 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; RvS 16 februari 2009, nr.

190.508; 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 (J. HATHAWAY, The Law of

Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in

strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, onge-

rijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). 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 (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin

zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. 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 een toekenning van bescherming

kunnen rechtvaardigen.

2.7. Er dient vooreerst op gewezen te worden dat de informatie waarop de commissaris-generaal zich

baseert afkomstig is van CEDOCA, een onafhankelijke en officiële Belgische documentatie- en onder-

zoeksdienst. Verzoeker beperkt er zich toe op een algemene wijze de door verweerder gehanteerde

bron tegen te spreken, waarmee hij niet vermag de op deze bronnen gefundeerde juistheid van de

informatie van de commissaris-generaal te weerleggen. Uit informatie van de commissaris-generaal die

toegevoegd werd aan het administratief dossier, blijkt dat er geen sprake is van een vervolging van

royalisten op welk niveau dan ook en dat de organisatie Youth Communist League, waarvoor verzoeker

verklaart te vrezen, gestopt is met negatieve acties, zoals bijvoorbeeld afpersing (administratief dossier,

stuk 22, SRB “Nepal” “Veiligheidssituatie in Nepal” van 26 november 2012 en antwoorddocument

NEP2012-002w RRPN van 11 maart 2012). Verzoeker laat blijken niet akkoord te gaan met deze

informatie, doch brengt geen concrete elementen aan om zijn standpunt te staven.

De Raad stelt vast dat verzoeker zich heeft beperkt tot het louter betwisten van de informatie van de

commissaris-generaal, doch nalaat de motivering omtrent de geloofwaardigheid van zijn vrees in

concreto te weerleggen. De motivering hieromtrent in de bestreden beslissing blijft derhalve gehand-

haafd.

2.8. Waar verzoeker het motief betwist dat stelt dat hij zich elders in Nepal kan vestigen, wijst de Raad

erop dat volgens artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet er geen behoefte aan bescherming is indien

er in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees bestaat voor vervolging of geen reëel

risico op ernstige schade, en indien van de verzoeker redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij in dat

deel van het land blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat de verzoeker toegang moet hebben tot dat deel

van het land en er zich moet kunnen vestigen (EHRM, Salah Sheekh t. Nederland, 11 januari 2007, §

141; EHRM, Husseini t. Zweden, 13 oktober 2011, § 97).

Het nietszeggende betoog van verzoeker dat Nepal “geen extra groot land” is en het zeer gemakkelijk is

om hem terug te vinden, ook in Kathmandu, kan geenszins afbreuk doen aan de concrete motieven van

de bestreden beslissing dienaangaande. In casu is er geen concrete indicatie voorhanden waarom

verzoeker zich niet elders zou kunnen vestigen in Nepal bij gebeurlijke problemen met Maobadi in

Chitwan. Het niet onderbouwde betoog van verzoeker waarom er voor hem geen vestigingsalternatief in

Nepal is, kan niet overtuigen.

2.9. Verder benadrukt de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting

oplegt om zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feiten-
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vinding. Uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal

gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de uitgebreide landen-

informatie en de vragenlijst. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoekende partij op

een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante

feitelijke gegevens van de zaak (RvS 28 november 2006, nr. 165.215; RvS 21 maart 2007, nr. 169.222).

Het zorgvuldigheidsbeginsel is derhalve niet geschonden.

2.10. Waar verzoeker aanvoert dat de bestreden beslissing niet op afdoende wijze motiveert waarom

hem de subsidiaire beschermingsstatus niet wordt toegekend, stelt de Raad vast dat de eenvoudige

lezing van de bestreden beslissing aantoont dat de weigering van de subsidiaire bescherming is inge-

geven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, zodat het middel dienaangaande feitelijke

grondslag mist. Bovendien wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen, echter niet

betekent dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou

zijn

In fine van het verzoekschrift vraagt verzoekende partij haar, in ondergeschikte orde, de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. De Raad stelt evenwel vast dat zij daartoe geen andere elementen

aanhaalt dan deze die reeds werden beoordeeld in het kader van haar asielaanvraag, zodat zij evenmin

een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van de bepalingen met betrekking tot de

subsidiaire bescherming aannemelijk maakt.

2.11. Het enig middel kan niet worden aangenomen. De Raad is van oordeel dat verzoekende partij

geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven, die de Raad bevestigt en overneemt.

Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet worden weerhouden.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig februari tweeduizend dertien

door:

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN S. DE MUYLDER


