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nr. 100 639 van 9 april 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 Kameroense nationaliteit te zijn, op 26 januari 2013

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

staatlozen van 21 december 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 4 maart 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 april 2013.

Gehoord het verslag van toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. MOUBAX en van attaché L.

DECROOS, 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

U verklaarde de Kameroense nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 8 juni 1982 te Nyasoso,

nabij Tombel. Uw vader overleed in het jaar 2004, en u studeerde aan de universiteit te Yaoundé van

het jaar 2004 tot 2009. U ging na uw studies in de drankgelegenheid van uw moeder, te Tombel,

werken, daar uw moeder ziek was. Op 2 april 2011 kwamen er vier mensen van Etam naar uw

drankgelegenheid te Tombel en vroegen u veertig kartonnen dozen, met het opschrift 'Rydomil Parkets'

op, bij te houden. U plaatste deze kartonnen dozen in uw opslagplaats. Later reserveerden ze een

aparte kamer in uw drankgelenheid, die ze vier dagen wilden gebruiken. Op 8 april 2011 vielen
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gendarme-agenten uw drankgelegenheid binnen en arresteerden de vier mannen die afkomstig waren

uit Etam. Ook u werd gearresteerd, nadat u meerdere vragen werden gesteld, en ontdekt werd dat er in

de, in uw opslagplaats teruggevonden kartonnen dozen, materiaal zat van de partij 'Southern

Cameroons National Council' (verder SCNC). U werd bij uw arrestatie danig gebrutaliseerd waardoor u,

voordat men u naar de cel bracht, ter verzorging naar het ziekenhuis te Tombel bracht. In de cel vernam

u van de vier andere personen die gearresteerd werden, dat zij lid waren van de partij SCNC en in uw

drankgelgenheid vergaderden daar ze een afdeling van de partij SCNC in Tombel wilden oprichten. U

werd ervan beschuldigd lid te zijn van de partij SCNC en bijeenkomsten te organisren in uw

drankgelegenheid te Tombel, beschuldigingen die u ontkende. U werd niet geloofd, bleef opgesloten, en

u zou overgebracht worden naar de gevangenis te Buea en daarna naar de gevangenis in Yaoundé. Uw

nonkel, noch uw advocaat, noch uw vriendin mochten u bezoeken terwijl u in de cel was. Uw nonkel

ging naar het ziekenhuis te Tombel waar u verzorgd werd, en vroeg er een medisch verslag aan. Uw

nonkel trof eveneens een regeling met een van uw bewakers, die u op 19 september 2011 hielp

ontsnappen. U werd buiten het kantoor van de gendarmes te Tombel per auto opgehaald door de

chauffeur van uw nonkel, die u naar een zekere A.(...) te Douala bracht. Laatstgenoemde organiseerde

uw vlucht uit Kameroen en bezorgde u een paspoort waarmee u kon reizen. U verliet Kameroen samen

met A.(...) op 26 september 2011, en kwam de volgende dag in België aan. U vroeg asiel aan bij de

Belgische asielinstanties op 28 september 2011.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees voor vervolging’,

zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’, zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk heeft gemaakt. U legde immers

meerdere verklaringen af in het kader van het door u opgeworpen asielrelaas, die fundamenteel afbreuk

doen aan de geloofwaardigheid van het door u opgeworpen asielrelaas.

Gevraagd wie de vier mannen waren die sinds 2 april 2011 bij u op bezoek kwamen in

uw drankgelegenheid – en met wie u samen gearresteerd werd op 8 april 2011 (zie gehoorverslag

CGVS, p. 12) – antwoordde u dat dit Etienne, Collins, Edwin en Bertrand waren (zie gehoorverslag

CGVS, p. 13). Gevraagd wat hun reden was om naar Tombel te komen, antwoordde u dat ze u eerst

hadden gezegd dat ze cacao-handelaars waren, maar u pas achteraf wist dat het leden waren van de

partij SCNC. U verklaarde voorts dat u in de cel vernam dat ze een afdeling van de partij SCNC wilden

stichten te Tombel. Gevraagd of er dan geen afdeling van de partij SCNC was te Tombel, antwoordde u

dat u er geen zag. U verklaarde verder dat ze u zeiden dat ze in Tombel een afdeling wilden stichten.

U verklaarde eveneens zelf sympathisant te zijn van SCNC, meent dat de anglofonen lijden in

Kameroen en u zelf ook slachtoffer bent van de overheid, en dat u daarom sympathiseert met SCNC

(zie gehoorverslag CGVS, p.8). U verklaarde evenwel geen lid te zijn geweest daar u nog school liep, en

u verder wou gaan met uw studies en niet in de gevangenis gestoken wilde worden. U verklaarde

voorts uw hele leven te Tombel te hebben gewoond, met uitzondering van de periode tussen 2004 en

2009 – wanneer u te Yaoundé universitaire studies deed – hoewel u in die periode nog steeds op

vakantie ging bij uw moeder te Tombel (zie gehoorverslag CGVS, p. 4). Uit de beschikbare informatie

(zie ‘Antwoorddocument CEDOCA’, toegevoegd aan het administratieve dossier) blijkt evenwel dat er

te Tombel sinds 2000-2001 reeds een afdeling van de partij SCNC bestaat. Deze vaststelling doet dan

ook fundamenteel afbreuk aan de geloofwaardigheid van het door u geopperde asielrelaas. Immers, u

verklaarde gearresteerd te zijn geworden nadat 4 mannen enkele dagen in uw drankgelegenheid

vergaderden en er SCNC-materiaal opsloegen, dat ze dit naar eigen zeggen deden opdat ze een

afdeling van de partij SCNC wilden oprichten in Tombel, en dat u – zelf sympathisant van de partij

SCNC zijnde, geboren en getogen in Tombel en er een drankgelegenheid uitbatend – in Tombel nooit

een SCNC-afdeling gezien had.

Verder kunnen nog enkele fundamentele bedenkingen worden gemaakt bij de door u

afgelegde verklaringen in het kader van uw asielrelaas, die de reeds vastgestelde

ongeloofwaardigheid ervan enkel bevestigen.

Gevraagd hoe A.(...) uw vlucht uit Kameroen organiseerde, en u een paspoort wist te

bezorgen, antwoordde u het niet te weten en verklaarde u dat uw nonkel u bij A.(...) liet, dat deze u zou

helpen en dat uw nonkel hem waarschijnlijk betaalde maar u niet weet hoeveel (zie gehoorverslag

CGVS, p. 9). U verklaarde dat de gendarmes naar uw drankgelegenheid kwamen en ‘het’ [waarmee u

doelt op de door u opgeslagen dozen met SCNC-materiaal] ontdekten, omdat uw huisbaas een klacht

had neergelegd (zie gehoorverslag CGVS, p. 14). Gevraagd hoe uw huisbaas van dit alles op de
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hoogte was, antwoordde u niet te weten hoe hij dat wist, en dat iedereen de dozen gezien kon

hebben wanneer deze uw zaak binnengedragen werden (zie gehoorverslag CGVS, p. 15).

Geconfronteerd met de vaststelling dat men aan die dozen toch niet kon zien dat er materiaal van de

partij SCNC in zat, bevestigde u dit en voegde u eraan toe dat er ‘rydomil pesticide’ op de dozen stond.

Gevraagd hoe uw huisbaas dan wist dat het materiaal van de partij SCNC betrof, en er SCNC-leden in

uw zaak zaten, antwoordde u dat u in Douala gehoord had dat de man die naast uw drankgelegenheid

een andere drankgelegenheid uitbaatte, uw huisbaas de hint gegeven had dat u materiaal van de partij

SCNC had, en uw drankgelegenheid gebruikte als plaats waar SCNC-leden samenkwamen. Gevraagd

hoe hij er dan achter gekomen zou zijn dat er bij u SCNC-leden kwamen en zo, antwoorde u niet te

weten hoe hij daar achter kwam en voegde u er, vaagweg veronderstellend, aan toe dat iemand hem

misschien een tip gegeven had. Gevraagd welke dokter u behandelde, nadat u volgend op uw arrestatie

ter verzorging naar het ziekenhuis werd gebracht, antwoordde u opnieuw het niet te weten (zie

gehoorverslag CGVS, p. 16). U verklaarde verder dat uw moeder ziek was, dat ze op het tijdstip van uw

arrestatie een traditionele behandeling kreeg in het dorp bij Bangem, en dat ze, na vernomen te hebben

dat u werd gearresteerd, kwam kijken wat er gaande was. U voegde eraan toe dat ze werd

bedreigd door de gendarmes na thuiskomst in Tombel, en dat ze Tombel opnieuw verliet en

de drankgelegenheid sloot. Gevraagd wie uw moeder inlichtte over uw arrestatie, antwoordde u

wederom dat u het niet weet, en voegde u er, opnieuw vaagweg veronderstellend, aan toe dat ze die

informatie waarschijnlijk kreeg van iemand die die dag van Tombel naar Bangem ging. U verklaarde

eveneens dat, wanneer u zich in Douala bevond, uw moeder niet thuis in Tombel, maar wel in Bangem

was (zie gehoorverslag CGVS, p. 23). Gevraagd wanneer u vernam dat de gendarmes uw huis

kwamen doorzoeken, antwoordde u dat van uw nonkel vernomen te hebben wanneer u in Douala was,

en dat hij u zei dat ze naar uw huis kwamen met een arrestatiebevel, en uw moeder er was. U voegde er

zelf aan toe dat uw moeder er toen was, hoewel u eerder zei dat ze er niet was en een

traditionele behandeling onderging. U verklaarde verder niet te weten wanneer uw moeder terugging

naar Bangem (zie gehoorverslag CGVS, p. 24). Gevraagd wanneer uw vriendin Sybel vernam dat

u opgesloten was, antwoordde u dezelfde dag (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Gevraagd wie

haar informeerde, antwoordde u het niet te weten. Gevraagd of de SCNC-leden, waarmee u

opgesloten was, een advocaat raadpleegden, antwoorde u opnieuw het niet te weten (zie gehoorverslag

CGVS, p. 19). U verklaarde dat u normaal overgebracht zou worden naar de gevangenis te Buea, en

daarna naar de Kondengui-gevangenis te Yaoundé, uw nonkel deze informatie had en hij u dan hielp

ontsnappen uit de gevangenis na overlegd te hebben met een van de bewakers (zie gehoorverslag

CGVS, p. 12-13). Gevraagd van wie uw nonkel had vernomen dat u getransfereerd zou worden naar

een andere gevangenis, antwoordde u wederom het niet te weten, en voegde u er, opnieuw

vaagweg veronderstellend, aan toe dat hij het misschien wist van de gendarme die u hielp (zie

gehoorverslag CGVS, p. 21). Gevraagd van wie uw nonkel vernam dat u opgesloten was, antwoordde u,

opnieuw veronderstellend, dat hij het waarschijnlijk van uw neef vernam. U weet er daarna – dit in

schril contrast met de onwetendheid uwentwege die blijkt uit bovenstaande verklaringen – wel aan toe te

voegen dat uw nonkel u de dag van uw arrestatie was komen opzoeken maar u niet mocht zien, hem er

werd verteld dat u eerst naar het ziekenhuis was gebracht, en dat hij daarna naar het ziekenhuis ging en

een medisch rapport opvroeg bij de dokter – hetgeen de reeds opgemerkte onwetendheid wat betreft de

naam van deze dokter nog opmerkelijker maakt. Gevraagd of u nog contact had met uw nonkel wanneer

u in Douala was, antwoordde u bevestigend, en voegde u eraan toe dat u van hem wist dat er een

medisch rapport was (zie gehoorverslag CGVS, p. 23). Gevraagd of hij u iets zei over de regeling die hij

had getroffen met de bewaker, antwoordde u dat hij u daar niets over zei. U voegde eraan toe dat u vrij

was, en u daar niet aan dacht. Gevraagd of de klacht vanwege uw huisbaas enkel tegen u was gericht,

antwoordde u dat uw huisbaas enkel uw naam kende (zie gehoorverslag CGVS, p. 26). Geconfronteerd

met de vaststelling dat enkel uw naam letterlijk vermeld wordt in de door u neergelegde klacht vanwege

uw huisbaas, en gevraagd waarom eerst alle andere personen gearresteerd werden, en ze u pas

arresteerden, nadat ze u enkele vragen hadden gesteld en de dozen hadden gevonden, antwoordde u,

opnieuw uitgaand van vage veronderstellingen, dat ze die personen gekend moeten hebben. U voegde

eraan toe dat de persoon die uw huisbaas inlichtte – u weet niet wie deze is - wel op de hoogte geweest

moet zijn. Opnieuw gevraagd waarom ze u als laatste arresteerden, gezien in de klacht enkel uw naam

letterlijk vermeld stond, antwoordde u, nogmaals vaagweg veronderstellend, dat de anderen misschien

ontsnapt zouden zijn indien ze met u zouden zijn begonnen. U voegde eraan toe dat u niet ontsnapte,

daar u van niets wist – hetgeen nog steeds geen antwoord was op de door u gestelde vraag, daar u net

gearresteerd werd omdat ze ú ervan beschuldigden de bijeenkomst te hebben georganiseerd en

medelid van de partij SCNC te zijn. Geconfronteerd met de vaststelling dat u evengoed kon pogen te

ontsnappen, antwoordde u, wederom veronderstellend, dat u de eigenaar bent van de

drankgelegenheid, het op uw naam staat, en ze misschien niet verwachtten dat u zou ontsnappen, en ze

de anderen eerst arresteerden omdat het vreemden waren. Op een eerder moment tijdens het gehoor
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op het CGVS, verklaarde u evenwel dat uw moeder de drankgelegenheid bezat (zie gehoorverslag

CGVS, p. 6), en sprak u over uw moeders drankgelegenheid, stelde u dat het haar bron van inkomsten

was (zie gehoorverslag CGVS, p. 4 & 5), verklaarde u dat u uw moeder hielp met haar

drankgelegenheid daar ze het niet meer aankon, en u haar zei dat u zou thuisblijven om te helpen tot ze

terug hersteld zou zijn, en u uw studies kon verderzetten. U legt tevens een bewijs neer van het betalen

van belastingen en u verklaarde dat dit uw moeders bijdragekaart betreft voor de drankgelegenheid (zie

gehoorverslag CGVS, p. 11). Op het betreffende document staat enkel uw moeders naam opgegeven.

Het dient vastgesteld dat de hierboven opgemerkte flagrante onwetendheid uwentwege aangaande

meerdere kernaspecten van het door u geopperde asielrelaas, alsook de opgemerkte tegenstrijdigheden

tussen de door u afgelegde verklaringen, de reeds fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid van uw

verklaringen in het kader van uw asielaanvraag verder bevestigen.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen, dient dan ook besloten dat u

geenszins aannemelijk heeft kunnen maken dat in uwen hoofde een ‘gegronde vrees voor vervolging’,

zoals bedoeld in de Conventie van Genève, in aanmerking genomen kan worden, of dat u, bij

een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong, een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, zou lopen.

De door u, in het kader van uw asielaanvraag, neergelegde documenten, wijzigen

bovenstaande vaststellingen niet. De door u neergelegde studentenkaart en geboorteakte worden als

dusdanig niet betwist maar bezitten voorts geen enkele bewijskracht met betrekking tot het door u

geopperde asielrelaas. Het door u neergelegde bewijs van betalen van belastingen voor de

drankgelegenheid werd hierboven reeds besproken, en heeft verder geen enkele bewijskracht met

betrekking tot het door u geopperde asielrelaas. Het door u neergelegde medische certificaat uit

Kameroen en de door u neergelegde klacht vanwege Keh Ngole Peter, worden, gezien de algehele

ongeloofwaardigheid van het door u geopperde asielrelaas, uw onwetendheid omtrent de naam van de

dokter die u verzorgd zou hebben, en de onwetendheid waarom u als laatste werd gearresteerd, als

niet-authentiek beschouwd. Voorts blijkt uit de beschikbare informatie omtrent de authenticiteitswaarde

van Kameroense documenten (toegevoegd aan het administratieve dossier), dat een van de wijdst

verspreide corruptiepraktijken de aanmaak van officiële documenten tegen betaling is. Documenten

worden bijgevolg vaak vervalst of frauduleus verkregen. Derhalve kan aan Kameroense documenten,

indien ze niet worden ondersteund door een coherent en geloofwaardig asielrelaas, geen bewijswaarde

worden gehecht. De door u neergelegde Kameroense identiteitskaart wordt als dusdanig niet betwist,

maar bezit verder geen relevantie in het kader van uw asielrelaas. De door u neergelegde diploma’s van

het slagen voor de ‘Ordinary Level’, ‘Advanced Level’, algemene universitaire studies en licentie in de

rechten, alsook de door u neergelegde puntenbriefjes, de door u neergelegde foto’s van uw

drankgelegenheid en de viering op 1 mei, worden als dusdanig niet betwijfeld, maar bezitten verder

geen relevantie in het kader van uw asielrelaas. De door u neergelegde artikels met betrekking tot de

SCNC-leden, betreft louter algemene informatie, en heeft geen enkel verband met het door u geopperde

asielrelaas. De door u neergelegde medische documenten uit België (met name uw medisch dossier

van het opvangcentrum in Weelde en een attest van Dr. Fortin), bezitten evenmin enige bewijskracht in

het kader van uw asielrelaas. In deze attesten staat dat u verklaart pijn te lijden ten gevolge van slagen

(tijdens uw detentie), maar de artsen kunnen zich in deze enkel baseren op uw beweringen en geen

uitsluitsel geven over de precieze oorza(a)k(en) van uw medische klachten. In het licht van de conclusie

dat uw asielrelaas niet geloofwaardig wordt geacht, kan het oorzakelijk verband tussen uw medische

klachten en de door u aangehaalde vervolgingsfeiten ten zeerste worden betwist.

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. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchteling (hierna: de

Vluchtelingenconventie), van de artikelen 48/3, 48/4 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: vreemdelingenwet) en van de materiële motiveringsplicht en het
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zorgvuldigheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur. Verzoeker betwist een na een de

motieven van de bestreden beslissing.

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich grotendeels beperkt tot het herhalen van eerder

tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal gegeven verklaringen en het ontkennen van de

motieven van de bestreden beslissing. Het louter herhalen van de asielmotieven is echter niet van aard

om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten. Het komt aan de verzoekende partij toe om

de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen.

Daar waar de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing herhaalt en ontkent kan de

Raad afleiden dat zij het niet eens is met de bestreden beslissing, maar dit is geen weerlegging van

deze motieven en ook geen dienstig verweer. De Raad schaart zich achter de motieven van de

bestreden beslissing.

Daar waar verzoeker stelt dat het aannemelijk was dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van

een afdeling van SCNC, weerlegt hij niet het kernmotief van de bestreden beslissing waar deze er op

wijst dat uit de beschikbare informatie blijkt dat er reeds een SCNC afdeling was in Tombel en dat het

dan ook weinig aannemelijk is dat personen naar Tombel kwamen om in het geheim een dergelijke

afdeling op te richten en redelijkerwijze kan verwacht worden dat verzoeker als uitbater van een

drankgelegenheid en sympathisant van de SCNC op de hoogte zou zijn van het bestaan van deze

afdeling.

Het motief betreffende de reisweg is een overtollig motief.

De Raad meent dat de verklaringen van verzoeker met betrekking tot de klacht ingediend door zijn

huisbaas niet overtuigen omdat er geen reden is dat zijn huisbaas op de hoogte zou zijn van SCNC

activiteiten in verzoekers drankgelegenheid zoals ook gesteld in de bestreden beslissing: “U verklaarde

dat de gendarmes naar uw drankgelegenheid kwamen en ‘het’ [waarmee u doelt op de door u

opgeslagen dozen met SCNC-materiaal] ontdekten, omdat uw huisbaas een klacht had neergelegd (zie

gehoorverslag CGVS, p. 14). Gevraagd hoe uw huisbaas van dit alles op de hoogte was, antwoordde u

niet te weten hoe hij dat wist, en dat iedereen de dozen gezien kon hebben wanneer deze uw zaak

binnengedragen werden (zie gehoorverslag CGVS, p. 15). Geconfronteerd met de vaststelling dat men

aan die dozen toch niet kon zien dat er materiaal van de partij SCNC in zat, bevestigde u dit en voegde

u eraan toe dat er ‘rydomil pesticide’ op de dozen stond. Gevraagd hoe uw huisbaas dan wist dat het

materiaal van de partij SCNC betrof, en er SCNC-leden in uw zaak zaten, antwoordde u dat u in Douala

gehoord had dat de man die naast uw drankgelegenheid een andere drankgelegenheid uitbaatte, uw

huisbaas de hint gegeven had dat u materiaal van de partij SCNC had, en uw drankgelegenheid

gebruikte als plaats waar SCNC-leden samenkwamen. Gevraagd hoe hij er dan achter gekomen zou

zijn dat er bij u SCNC-leden kwamen en zo, antwoorde u niet te weten hoe hij daar achter kwam en

voegde u er, vaagweg veronderstellend, aan toe dat iemand hem misschien een tip gegeven had.

Gevraagd welke dokter u behandelde, nadat u volgend op uw arrestatie ter verzorging naar het

ziekenhuis werd gebracht, antwoordde u opnieuw het niet te weten (zie gehoorverslag CGVS, p. 16).”

Daar waar verzoeker stelt dat hij uitgebreide informatie kon geven over het SCNC (gehoor, p. 24) meent

de Raad dat dit geen steun vindt in het administratief dossier en dat verzoeker trouwens stelde dat hij er

zich niet bij wou betrekken daar hij zijn studies zonder problemen wou verderzetten en dat hij ook niets

opving van hun activiteiten terwijl zij in de drankgelegenheid verbleven.

Waar verzoekende partij als bijkomende stukken een “warrant of arrest” en een verklaring van een

geraadpleegde advocaat neerlegt wijst de Raad erop dat wat het beoordelen van de authenticiteit en

bewijskracht van neergelegde stukken betreft dit behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van

de Raad. Om bewijskracht aan een document te kunnen ontlenen dient dit ondersteund te worden door

geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen hetgeen in casu niet het geval is (RvS,

beschikking nr. 7257, 14 juli 2011).

De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de
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persoon van burgers als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.

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 negen april tweeduizend dertien door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken.

Mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


