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nr. 106 205 van 1 juli 2013

in de zaak RvV X en X / II

In zake: X

X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X en X, die verklaren van Kazachse nationaliteit te zijn, op 2 april 2013

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 28 februari 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikkingen van 22 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 juni 2013.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. TINE, die verschijnt voor de verzoekende partijen, en van

attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de rechtspleging

Verzoekers hebben tegen de bestreden beslissingen twee verzoekschriften ingediend. In het belang van

een goede rechtsbedeling is het aangewezen beide beroepen wegens verknochtheid samen te voegen.

2. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing van de eerste verzoeker luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Kazachs staatsburger van Oeigoerse origine. U woonde samen met uw vrouw, A(…) A(…)

(O.V. (…)), in de stad Almaty.

U verklaart dat Oeigoeren in Kazachstan worden gediscrimineerd. Doorheen de jaren werd

u verschillende keren geslagen door medeburgers van Kazachse origine. De politie wilde u niet helpen.

Op 28 september 2009 kwamen twee Oeigoerse familieleden uit China, de broers A(…) en Ak(…) K(…),

naar uw woning. A(…) had een schotwonde. Ze vertelden dat ze naar Kazachstan waren gevlucht
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omdat ze werden vervolgd door de Chinese overheid. Ze vroegen of u hen naar Bishkek in Kirgizië wilde

brengen. U familieleden verbleven enkele weken in uw huis, terwijl A(…) herstelde van zijn

verwondingen. Op 15 oktober 2009 wilde u uw familieleden met de auto naar Bishkek brengen.

Nog voor het verlaten van Almaty werd uw auto tegengehouden. Jullie werden gearresteerd door de

SNB (nationale veiligheidsdienst). Men beschuldigde u van het leiden van een separatistische

Oeigoerse groepering in Kazachstan. Uw familieleden werden door de Kazachse autoriteiten uitgeleverd

aan China, waar ze naar uw vermoeden werden geëxecuteerd. Na drie dagen detentie werd u

vrijgelaten op voorwaarde dat u zou samenwerken met de autoriteiten door informatie te leveren over de

activiteiten van andere Oeigoeren in Kazachstan. Bij uw vrijlating moet u ook een uitreisverbod

ondertekenen. Op 7 december 2009 ging u een nieuwe identiteitskaart en een reispaspoort halen bij het

Ministerie van Justitie. Onderweg naar huis werd uw auto tegengehouden door de politie. Men

herinnerde u eraan dat u had toegezegd om met de autoriteiten samen te werken. U kreeg tot 25

december 2010 de tijd om de gevraagde informatie te leveren. Hierop besloot u om onder te duiken bij

uw oom in het dorp Uzun Agatch.

Op 5 januari 2010 bracht u oom jullie met de auto van Almaty naar de luchthaven van Bishkek

in Kirgizië. Daar namen jullie het vliegtuig naar Moskou. Vanuit Moskou werden jullie met een auto tot

aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen gebracht. Jullie staken de grens te voet over. Aan de

overzijde stond een tweede auto, die jullie naar België bracht. Jullie kwamen aan in België op 8 januari

2010 en vroegen dezelfde dag asiel. Jullie reispaspoorten bleven bij de smokkelaars. In België beviel

uw vrouw van een dochter en een zoon.

B. Motivering

U verklaart dat u door de Kazachse autoriteiten wordt gezocht omdat u onderdak zou hebben

geboden aan twee Oeigoerse vluchtelingen uit China. Verder zou u in Kazachstan het slachtoffer zijn

geworden van racisme en discriminatie omwille van uw Oeigoerse origine.

Het Commissariaat-generaal kan echter geen geloof hechten aan uw asielrelaas.

Ten eerste kan er helemaal geen geloof worden gehecht aan uw bewering dat u zou worden

gezocht door de Kazachse autoriteiten. Uit de door u voorgelegde documenten blijkt dat u op 7

december 2009 een nieuwe Kazachse identiteitskaart hebt verkregen (stuk 1). U zei dat u die dag

persoonlijk naar het Ministerie van Justitie in Almaty was gegaan om dit document op te halen. U

vertelde dat u die zelfde dag ook een reispaspoort had verkregen bij het Ministerie van Justitie (CGVS,

p. 7). Het Commissariaat-generaal meent dat het feit dat u in december 2009, vlak voor uw vertrek uit

Kazachstan, nog een reispaspoort hebt gekregen volledig in tegenspraak is met uw bewering dat u zou

worden geviseerd door de Kazachse veiligheidsdienst. Het feit dat u een reispaspoort hebt verkregen

impliceert immers dat de Kazachse autoriteiten u de toestemming hebben gegeven om het land te

verlaten. Toen u met deze vaststelling werd geconfronteerd, antwoordde u dat u de aanvraag voor het

verkrijgen van een reispaspoort al eerder (d.w.z. voor het begin van uw problemen) had ingediend. U

voegde hier aan toe dat de instantie die het reispaspoort uitreikte (in casu het Ministerie van Justitie)

niet dezelfde is als de instantie die u vervolgde (in casu de nationale veiligheidsdienst SNB). Deze uitleg

kan niet overtuigen waarom u, die geviseerd werd door de veiligheidsdienst, zonder problemen een

reispaspoort kon verkrijgen. Indien u werkelijk op 15 oktober 2009 werd gearresteerd door de SNB,

indien u na uw arrestatie werd beschuldigd van het leiden van een illegale separatistische Oeigoerse

groepering in Kazachstan, indien u pas werd vrijgelaten na het ondertekenen van een uitreisverbod en

indien u vervolgens nog werd geschaduwd door de veiligheidsdienst (getuige het incident op 7

december 2009) omdat de veiligheidsdienst eiste dat u bepaalde informatie aan de autoriteiten zou

overhandigen, is het absoluut niet geloofwaardig dat de Kazachse autoriteiten u de mogelijkheid zouden

geven om het land te verlaten door u een reispaspoort uit te reiken. De vaststelling dat u op 7 december

2009 een reispaspoort hebt verkregen, terwijl u naar eigen zeggen een uitreisverbod had ondertekend

en terwijl u nog steeds werd geviseerd door de nationale veiligheidsdienst SNB, ondermijnt dan ook uw

bewering dat u zou worden vervolgd door de Kazachse autoriteiten.

Ten tweede kan er helemaal geen geloof worden gehecht aan uw verhaal dat u onderdak zou

hebben geboden aan twee Oeigoerse vluchtelingen uit China. Zo legde u ongeloofwaardige

verklaringen af over uw familieband met A(…) en Ak(…), de twee Oeigoerse mannen uit China. Het is

immers hoogst opmerkelijk en weinig geloofwaardig dat u uw beweerde familieband met deze mannen

niet kon concretiseren. Het enige wat u over deze familieband kon zeggen, was dat jullie verwant

zouden zijn langs de kant van uw moeder. Toen u herhaaldelijk werd gevraagd om de precieze aard van

jullie bloedverwantschap verder te verduidelijken, bleek u dit echter niet te kunnen (CGVS, p. 10-11).

Verder kon u helemaal niets vertellen over het familiale leven van deze twee mannen. U wist niet wat de

naam van hun vader of moeder was. U wist niet of ze nog andere broers of zussen hadden. U kon

niet vertellen of ze al dan niet getrouwd waren en of ze bij hun vlucht naar Kazachstan eventueel een

gezin in China hadden achtergelaten (CGVS, p. 11-12). U weet niet of ze studeerden of werkten in
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China. U wist niet welke beroepsactiviteiten ze eventueel hadden (CGVS, p. 12). U legde ook vage

verklaringen af over de woonplaats van deze familieleden in China. Hoewel u verklaarde dat ze uit

Urumqi kwamen, kon u niet zeggen of ze effectief in de stad Urumqi woonden dan wel in de ruimere

omgeving van de stad (CGVS, p. 11). Dergelijke onwetendheid over is niet geloofwaardig. Er kan

immers redelijkerwijs worden verwacht dat u meer zou kunnen vertellen over het persoonlijke leven van

uw familieleden uit China, wiens komst naar Kazachstan het begin van al uw problemen inluidde. Voorts

moet worden opgemerkt dat u nauwelijks iets kon vertellen over de problemen die uw familieleden in

China hadden gekend of over de manier waarop ze vervolgens vanuit China naar Kazachstan waren

gevlucht. Eén van de mannen (A(…)) zou gewond zijn geweest toen hij bij u thuis kwam. U vertelde dat

hij een schotwonde aan de schouder had opgelopen tijdens een manifestatie in China. U wist echter niet

wanneer deze manifestatie had plaatsgevonden, noch waar deze manifestatie precies was doorgegaan.

U kon ook niet vertellen hoe lang uw familielid al met deze kogelwond rondliep; één dag of meerdere

dagen (CGVS, p. 13-14). U kon evenmin zeggen wanneer uw beide familieleden de grens tussen China

en Kazachstan waren overgestoken; u vermoedde op dezelfde dag dat ze aan uw deur kwamen, maar u

wist het eigenlijk niet zeker. Hoewel u vertelde dat ze met een auto naar uw huis waren gekomen, bleek

u niet te weten of ze hiervoor hun eigen auto of een andere auto hadden gebruikt (CGVS, p. 15). U wist

evenmin of uw familieleden de grens legaal of illegaal hadden overgestoken. U kon ook niet vertellen of

uw familieleden hulp hadden gekregen bij het overschrijven van de grens of dat ze dit helemaal op

eigen krachten hadden gedaan (CGVS, p. 15). Hoewel u vertelde dat uw familieleden op 28 september

2009 ‘overdag’ bij uw huis waren gearriveerd, kon u niet zeggen of ze in de ochtend, de middag dan wel

de avond waren aangekomen (CGVS, p. 14). U kon ook niet toelichten waarom uw familieleden bij

hun vlucht vanuit China naar Kazachstan precies naar uw huis waren gekomen om hulp te vragen.

U verklaarde in dit verband dat ze uw adres hadden verkregen via ‘een ander familielid uit China’. Toen

u werd gevraagd welk familielid uit China uw adres aan deze personen had gegeven, moest u

het antwoord echter schuldig blijven. U kon ook geen aannemelijk uitleg geven waarom deze

familieleden precies naar u waren gekomen en bijvoorbeeld niet naar een ander familielid in

Kazachstan. U verklaarde in dit verband dat dit vermoedelijk ‘puur toeval’ was geweest (CGVS, 19).

Vervolgens bleek u absoluut onwetend over het verdere lot van uw familieleden uit China. U zei dat ze

na hun uitlevering aan China misschien waren geëxecuteerd door de Chinese overheid, maar u wist het

eigenlijk niet zeker, het was slechts een vermoeden. Toen u werd gevraagd of u ooit via uw familie in

Kazachstan of via uw familie in China hebt proberen informeren naar de situatie van de twee mannen

aan wie u onderdak had geboden, bleek dat u dit niet had gedaan. U wist dus niet wat er verder nog met

Anvar en Akrjam was gebeurd. U wist niet of ze nog in leven waren of dat ze reeds overleden waren. U

wist niet of ze nog in de gevangenis zaten in China of dat ze eventueel al in vrijheid waren gesteld. U

kon ook niet vertellen of hun andere familieleden in China eventueel problemen hadden gekend (CGVS,

p. 18-19). Op basis van bovenstaande vaststellingen meent het Commissariaat-generaal dat uw

verklaringen over het feit dat u onderdak zou hebben geboden aan uw familieleden uit China, hét

kernaspect van uw asielrelaas, meerdere ernstige tekortkomingen vertonen, waardoor de

geloofwaardigheid van asielrelaas onherstelbaar wordt aangetast.

Ten derde, wat betreft uw bewering dat etnische Oeigoeren in Kazachstan te maken krijgen met

racisme en discriminatie, moet worden opgemerkt dat uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt (cf. SRB ‘Situatie van de etnische Oeigoeren in Kazachstan’ in bijlage), blijkt dat de

relatie met andere etnische groepen en met de staat als doorgaans goed worden omschreven

door vertegenwoordigers van de Oeigoerse gemeenschap. Uit deze informatie blijkt tevens dat er de

laatste jaren geen sprake is van daden van vervolging ten aanzien van Oeigoeren omwille van hun

origine. Daarom kunnen uw loutere Oeigoerse origine en uw herkomst uit Kazachstan op zich niet

volstaan voor de toekenning van het statuut van vluchteling zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie.

Daarenboven meent het Commissariaat-generaal dat u weinig overtuigende verklaringen aflegde over

de feiten van racisme en discriminatie die u zelf zou hebben meegemaakt (nl. het feit dat u verschillende

keren zou zijn geslagen door onbekende Kazachen en dat de politie u niet wilde helpen). In dit verband

moet worden opgemerkt dat u op het moment van uw asielaanvraag in België helemaal geen melding

maakte van het feit dat u in Kazachstan ernstige problemen zou hebben gekend omwille van uw

etnische origine. Tijdens het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken sprak u enkel over de

problemen die u omwille van uw familieleden uit China zou hebben gekend (CGVS vragenlijst, nr. 3).

Ook tijdens het gehoor bij het Commissariaat-generaal verklaarde u uitdrukkelijk en herhaaldelijk dat u

behalve de problemen gelieerd aan uw familieleden geen andere ernstige problemen had gekend in

Kazachstan (CGVS, p. 2, 21). Pas nadat u werd gewezen op de verklaringen van uw vrouw, die

beweerde dat u wél ernstige problemen zou hebben gekend omwille van uw etnische origine, verklaarde

u plots dat u verschillende keren zou zijn geslagen door onbekende Kazachen en dat de politie u hierbij

niet wilde helpen (CGVS, p. 22-23). Dit relativeert de ernst van de problemen die u zou hebben gekend.

Het Commissariaat-generaal meent dat u verder ook weinig consistente verklaringen aflegde over de



RvV X en X - Pagina 4

ernst en de draagwijdte van deze beweerde problemen. Eerst verklaarde u dat u het feit dat u werd

geslagen door onbekenden niet had vermeld op het moment van uw asielaanvraag in België omdat u dit

‘niet meer als een probleem zag’, maar eerder als ‘gewone gang van zaken’. Even later beweerde u

echter plots dat deze situatie toch ‘een groot probleem’ was (CGVS, p. 23). Op basis van deze

vaststellingen meent het Commissariaat-generaal dat u niet kunt aantonen dat u in Kazachstan het

slachtoffer zou zijn geweest van daden van racisme of discriminatie die zo zwaarwichtig zouden zijn

geweest dat ze gelijkgesteld kunnen worden met vervolging, in de zin van de Vluchtelingenconventie, of

ernstige schade, zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming.

De documenten die u voorlegde, kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Uw identiteitskaart

en de identiteitskaart van uw vrouw attesteren jullie identiteit, maar voegen verder niets toe aan

uw asielrelaas. Wat betreft de psychiatrische attesten van uw vrouw, opgesteld door een zekere dr. Al-

C(…), die vermelden dat uw vrouw geheugenproblemen zou hebben en dat zij zou lijden aan

een posttraumatische stressstoornis, moet worden opgemerkt dat de verklaringen van uw vrouw niet

werden gebruikt in deze weigeringsbeslissing. De loutere vermelding dat uw vrouw zou lijden aan

een posttraumatische stressstoornis kan daarenboven geen een oorzakelijk verband aantonen tussen

deze aandoening en de problemen die u beweert te hebben meegemaakt.

Op basis van bovenstaande vaststellingen oordeelt het Commissariaat-generaal dat er geen geloof

kan worden gehecht aan de feiten waarop u zich beroept om een vrees voor vervolging, zoals bepaald

in de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in

de definitie van de subsidiaire bescherming, aan te tonen.

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat er in hoofde van uw vrouw, A(…) A(…) (O.V. (…)),

eveneens een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus werd genomen.

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.”

De bestreden beslissing van de tweede verzoekster luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Kazachs staatsburger van Kazachse origine. U woonde samen met uw man, A(…)

A(…) (O.V. (…)), in de stad Almaty.

In de zomer of herfst van 2009 kregen jullie bezoek van twee Oeigoerse familieleden van uw man

uit China. Ze vertelden dat ze naar Kazachstan waren gevlucht omdat ze werden vervolgd door de

Chinese overheid. Ze bleven een maand bij jullie ondergedoken. Op 15 oktober 2009 wilde uw man

zijn familieleden met de auto naar Bishkek brengen. Ze werden echter gearresteerd door de SNB

(nationale veiligheidsdienst). Na drie dagen detentie werd uw man vrijgelaten op voorwaarde dat u

zou samenwerken met de autoriteiten door informatie te leveren over de activiteiten van andere

Oeigoeren in Kazachstan. Op 7 december 2009 werd jullie auto tegengehouden door de politie. Men

herinnerde uw man aan het feit dat hij had toegezegd om met de autoriteiten samen te werken. Hij

kreeg tot 25 december 2010 de tijd om de gevraagde informatie te leveren. Hierop besloten jullie om

onder te duiken bij familie in het dorp Uzun Agatch.

Op 5 januari 2010 bracht de oom van uw man jullie met de auto van Almaty naar de luchthaven

van Bishkek in Kirgizië. Daar namen jullie het vliegtuig naar Moskou. Vanuit Moskou werden jullie met

een auto tot aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen gebracht. Jullie staken de grens te voet over.

Aan de overzijde stond een tweede auto, die jullie naar België bracht. Jullie kwamen aan in België op 8

januari 2010 en vroegen dezelfde dag asiel. Jullie reispaspoorten bleven bij de smokkelaars. In België

beviel u van een dochter en een zoon.

B. Motivering

U baseert uw asielaanvraag op dezelfde motieven als uw man, A(…) A(…) (O.V. (…)). In het kader van

de door hem ingediende asielaanvraag heeft het Commissariaat-generaal beslist tot weigering van de

toekenning van de vluchtelingenstatus en de status van subsidiaire bescherming omdat zijn asielrelaas

niet geloofwaardig bleek. Bijgevolg kan ook wat u betreft niet besloten worden tot het bestaan van een

gegronde vrees in de zin van de Conventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade in de zin van de definitie van subsidiaire bescherming.

De beslissing van uw man werd als volgt gemotiveerd:

(…)
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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.”

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In hun middelen voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 1, A (2) van het

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

vluchtelingenverdrag) en van artikel 48/3 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 artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen (hierna: wet van 29 juli 1991).

Verzoekers brengen kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële

motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

Verzoeker stelt dat zijn leven en dat van zijn vrouw in gevaar was in Kazachstan wegens hun Oeigoerse

origine en dat deze situatie algemeen bekend is zoals blijkt uit de stukken 3 en 4 bij de verzoekschriften.

Het eerste stuk is een uittreksel uit Le Monde diplomatique dd. 7 juli 2009 en het tweede stuk betreft een

parlementaire vraag in de Belgische Senaat dd. 15 februari 2001.

Dit is geen bewijs van algemene bekendheid of een weerlegging van de informatie uit het administratief

dossier waar de bestreden beslissing naar verwijst. De landeninformatie die in het administratief dossier

zit, is gebaseerd op Cedoca-onderzoek, verricht door een gespecialiseerd ambtenaar, gebaseerd op

diverse bronnen terwijl de verzoekende partijen twee niet recente stukken neerleggen.

Hoewel de informatiebundel (SRB) waarop de commissaris-generaal zich baseert de lezer inderdaad

voorafgaandelijk waarschuwt dat de daarin gemaakte analyses niet beweren exhaustief te zijn wat de

situatie van de onderzochte gebieden betreft, wordt er eveneens gesteld dat deze gegevens specifiek

werden vergaard teneinde feitelijke en contextuele informatie te bieden voor de behandeling van de

individuele asielaanvragen. Deze SRB werd, vanuit een onafhankelijk perspectief, geredigeerd met

behulp van zorgvuldig geselecteerde publieke informatie, waarbij de gebruikte bronnen aan een

onderlinge toetsing werden onderworpen. De verzoekende partijen stellen in hun verzoekschriften

weliswaar dat de in het rapport vermelde conclusies achterhaald zijn, maar slagen er met een loutere

verwijzing naar minder recente documenten van 2009 en 2001 niet in om toe te lichten waarom dit het

geval zou zijn. De stelling dat ‘de “SRB”, die niet up to date is en die zeer algemene is om te

concluderen dat de situatie van de Oeigoerse gemeenschap verbeterd is’ is hiervan geen weerlegging

en toont evenmin aan dat de informatie in het administratief dossier achterhaald en niet up-to-date zou

zijn.

Waar de verzoekende partijen stellen dat zij een paspoort konden bekomen wegens de corruptie en

“tegen een aantal bankbiljetten een nieuwe reispaspoort (kon) verkopen”, stelt de Raad vast dat dit een

niet overtuigende a posteriori uitleg is die geen weerlegging is van de relevante motieven van de

bestreden beslissing.

Waar de verzoekende partijen stellen dat in Kazachstan de familiebanden zeer uitgebreid kunnen zijn

en het dan ook niet abnormaal is dat zij geen precieze informatie over de familiebanden en het leven

van hun familieleden A. en Ak. uit China heeft meent de Raad dat dit geen weerlegging is van het

uitvoerige motief uit de bestreden beslissingen waaruit blijkt dat zij niets wisten over deze familieleden

en hun lot na hun terugkeer naar China.

De bestreden beslissingen stellen ook terecht: “Wat betreft de psychiatrische attesten van uw vrouw,

opgesteld door een zekere dr. Al-C(…), die vermelden dat uw vrouw geheugenproblemen zou hebben

en dat zij zou lijden aan een posttraumatische stressstoornis, moet worden opgemerkt dat de

verklaringen van uw vrouw niet werden gebruikt in deze weigeringsbeslissing. De loutere vermelding dat

uw vrouw zou lijden aan een posttraumatische stressstoornis kan daarenboven geen een oorzakelijk

verband aantonen tussen deze aandoening en de problemen die u beweert te hebben meegemaakt.”

De Raad stelt ook vast dat de voorgelegde psychiatrische getuigschriften dateren van januari en maart

2011 en bijzonder summier zijn. Er wordt een ‘chronisch posttraumatisch syndroom’ vermeld, maar

geen elementen aangebracht waaruit dit blijkt of zou kunnen blijken dat dit een verband zou kunnen

hebben met de door verzoekster aangehaalde feiten.
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De verzoekende partijen hebben hun 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 kunnen steunen op de

elementen aan de basis van hun relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een

terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zouden lopen zoals bedoeld

in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. De verzoekende partijen brengen geen

elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in hun land van herkomst sprake is van ernstige

bedreiging van het leven of de 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.

3.2. Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de tweede verzoekende partij haar aanvraag om

erkenning als vluchteling of om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus verbindt aan deze

van eerste verzoeker. Zij roept geen eigen motieven in.

3.3. Dienvolgens kan ook in hoofde van de tweede verzoekende partij geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en geen reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in

artikel 48/4, § 2 van dezelfde wet in aanmerking worden genomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaken RvV X / II en RvV X / II worden gevoegd.

Artikel 2

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één juli tweeduizend dertien door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VAN DEN BOSSCHE G. de MOFFARTS


