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nr. 107 448 van 26 juli 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Dominicaanse nationaliteit te zijn, op 15 juli 2013 heeft

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

28 juni 2013.

Gelet op de artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 24 juli 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juli 2013.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat V.

LURQUIN en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. X, die verklaart van Dominicaanse nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het Rijk

binnengekomen op 28 mei 2013 en heeft zich vluchteling verklaard op 31 mei 2013.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 5 juni

2013 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker werd gehoord op 21 juni 2013.

1.3. Op 28 juni 2013 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze

beslissing werd dezelfde dag per drager betekend.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U, A.(…) H.(…) R.(…) I.(…), verklaart over de Dominicaanse nationaliteit te beschikken en 34 jaar

geleden geboren te zijn in de provincie Pedernales. U trouwde in 1998 en u kreeg twee kinderen.

U verhuisde toen naar Haina.

In 2007 werd de vader van uw man vermoord en iets later ook zijn broer die om deze reden

was teruggekeerd uit Spanje. De vader van uw man was betrokken bij de PLD (“Partido de la

Liberación Dominicana”). Uw man werd ook bedreigd en op een gegeven moment in zijn rug geschoten.

Sindsdien bleven ze uw schoonmoeder bedreigen. Ze zouden hun hele familie uitmoorden. Daarom

waren ze ook op zoek naar u. Waarom de familie van uw man werd geviseerd weet u echter niet. Uit

vrees voor zijn leven vluchtte uw man naar Spanje. Daar trouwde hij met een Spaanse waardoor hij

er verblijfsdocumenten kreeg. In 2011 gingen uw twee dochters naar hun vader in Spanje. U

verhuisde toen naar de hoofdstad, Santo Domingo.

Begin 2011 startte de campagne voor de verkiezing van de leden voor de Kamer van Afgevaardigden.

In mei 2012 werden deze verkiezingen gehouden. U steunde Manuel Sanchéz die opkwam in de

provincie Pedernales en voerde vanuit Santo Domingo campagne voor hem. L.(…) M.(…) en haar broer

L.(…) steunden echter een zekere F.(…). Hierdoor ontstond er een conflict tussen jullie. Zij bedreigden

en beledigden u via sms, facebook en telefoon verschillende malen. Ze kwamen zelfs bij u thuis om

u allerhande verwensingen naar het hoofd te zwieren. Bij één van die confrontaties raakte L.(…)

gewond. Jullie beiden dienden klacht in tegen elkaar en u werd veroordeeld tot het betalen van een

boete van 20.000 pesos. Ook nadat hun kandidaat de verkiezingen had gewonnen, bleven ze u

opzoeken en bedreigen. De toestand werd onhoudbaar waardoor u zich genoodzaakt zag de

Dominicaanse Republiek te verlaten.

Op 27 mei 2013 verliet u de Dominicaanse Republiek. U bleek in het bezit te zijn van een vals

paspoort en een ongeldig visum waardoor u werd overgebracht naar Gesloten Centrum de ‘Caricole’

te Steenokkerzeel. Op 28 mei 2013 diende u een asielaanvraag in.

Ter staving van uw identiteit en/of uw asielrelaas legt u volgende documenten neer: een bedreiging

via facebook, een uitnodiging van het ‘Departamento Género de la Unidad de Atención a Victimas

de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales’, een geboorteakte van uw kinderen en een

bewijs dat uw kinderen in Spanje wonen.

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen wordt door het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en

Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat er in uw hoofde geen sprake is van een gegronde vrees voor

vervolging zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie noch van een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming - artikel 48/4, §2 - van

de vreemdelingenwet.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat uw verklaringen dermate vaag en onwaarschijnlijk zijn dat

er aan uw asielmotieven geen geloof meer gehecht kan worden. Zo weet u eigenlijk niet waarom u

door broer en zus M.(…) geviseerd wordt (CGVS vragen 30-32, 41-42, 46-47). U stelt dat het

waarschijnlijk iets persoonlijks is, maar waarom zij met u een ‘openstaande rekening’ te vereffenen

hadden, kunt u niet vertellen. Aangezien u reeds maanden met hen in conflict lag, mag er redelijkerwijs

van uitgegaan worden dat u zou weten waarom zij u er telkens uitpikten en wat de reden was voor hun

verwensingen en pesterijen. Dat u met hen problemen had vanwege politieke motieven is niet

geloofwaardig aangezien zij u tot lang na de verkiezingen, zelfs toen hun eigen kandidaat had

gewonnen, bleven lastig vallen en bedreigen (CGVS vragen 28-29, 40; vragenlijst CGVS opgesteld door

een medewerker van DVZ op 06 juni 2013). U bent immers pas uit de Dominicaanse Republiek

vertrokken op 27 mei 2013. Dit betekent dat zij u tot een jaar na het einde van de verkiezingen bleven

lastig vallen en u dan pas besloot het land te verlaten. Hieruit kan afgeleid worden dat de vijandigheid

die er tussen jullie bestaat niet wordt veroorzaakt door politieke motieven maar eerder van persoonlijke

aard zijn. Dit geeft u zelf ook aan.

Bovendien blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt dat de meest recente verkiezing van

de leden van de kamer van Afgevaardigden in mei 2010 plaatsvond en dat de volgende pas in 2016

zal doorgaan (zie blauwe map van het administratief dossier). Dit in tegenstelling tot wat u beweert. In

mei 2012 werden er presidentiële verkiezingen gehouden. Hierbij worden er geen ‘diputado’s’ verkozen.

Dat u - als naaste campagnemedewerker - niet zou weten wanneer deze verkiezingen precies

plaatsvinden, is hoogst onwaarschijnlijk. Aangezien u zegt campagne gevoerd te hebben voor Manuel

Sanchéz en daardoor problemen zou gekregen hebben met de familie van L.(…) en L.(…) M.(…) mag

er toch verondersteld worden dat u deze verkiezingen zou kunnen situeren in de tijd (CGVS vragen 7-

11, 16-22). Doordat u hier duidelijk niet in slaagt, worden uw asielmotieven verder onderuit gehaald. Bij

uw politieke betrokkenheid - in zoverre deze een rol speelt binnen het door u geschetste conflict -

kunnen dan ook ernstige vragen gesteld worden. Iemand die politiek actief is, zou beide verkiezingen
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toch uit elkaar moeten kunnen houden. Indien u al ruzie zou gehad hebben met L.(…) M.(…) en L.(…)

M.(…) dan lijkt dit eerder een persoonlijk conflict geweest te zijn, wat geen verband houdt met één van

de criteria van de Vluchtelingenconventie, met name uw religie, uw etnische origine, uw nationaliteit,

uw politieke overtuiging of het behoren tot een sociale groep.

Om dezelfde redenen zijn er evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u een reëel

risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in art. 48/4, §2, b van de definitie van

subsidiaire bescherming.

Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u in dit conflict misschien niet per se het slachtoffer bent zoals

u wel laat uitschijnen: vanwege een handgemeen tussen u en L.(…) M(…) werd u immers veroordeeld

tot het betalen van een boete van 20.000 Dominicaanse pesos (CGVS vragen 105-108). Hieruit blijkt

ook dat de politie zich weldegelijk bezig hield met de problemen die uw conflict met de familie M.(…)

zou veroorzaakt hebben en u blijkbaar ook over de schreef bent gegaan. Het geeft ook aan dat u -

indien u nood had aan bescherming en zich door de familie M.(…) ten onrechte geviseerd voelde - zich

eveneens tot de politie had kunnen wenden om deze zaak verder aan te kaarten. Daarnaast relativeert

het feit dat u ongeveer twee jaar en vier maanden na het begin van uw conflict met hen uw land hebt

verlaten de ernst van uw voorgehouden vrees in ernstige mate.

Kortom, uw bewering dat u naar aanleiding van uw steun aan Manuel Sanchéz problemen zou

gekregen hebben, raakt kant noch wal (zie ook supra). U kunt noch de verkiezingen in de juiste

tijdsperiode situeren noch vertellen waarom de familie M.(…) u precies viseerde. Hieruit volgt dat er aan

uw voorgehouden problemen met de familie M.(…) en uw betrokkenheid bij de verkiezingen

onvoldoende geloof gehecht kan worden.

Ook aan uw vermeende problemen naar aanleiding van de dood van uw schoonvader in 2007 en

de daarop volgende gebeurtenissen, kan geenszins enig geloof gehecht worden. Ook hier kunt u

niet verduidelijken waarom u en uw schoonfamilie zouden bedreigd worden en al evenmin door wie

(CGVS vragen 64-67, 70). Daar u zegt dat uw man hierom in de rug geschoten werd en uiteindelijk naar

Spanje vluchtte, zou men toch mogen veronderstellen dat u beter op de hoogte zou zijn van de

motieven van zijn belagers. Dat u dit niet weet, is nefast voor de geloofwaardigheid van dit aspect van

uw asielrelaas. Dit wordt verder bevestigd doordat u na de vlucht van uw man bijna zes jaar lang

nagenoeg onbekommerd in de Dominicaanse Republiek kon blijven wonen (CGVS vragen 68-69, 78,

80-82). Dat zij u niet konden vinden omdat u zogezegd naar een ver afgelegen gebied bent verhuisd, is

niet aannemelijk omdat Haina grenst aan de hoofdstad Santo Domingo, waar u na de vermeende

problemen van uw man heen bent getrokken. Bovendien zouden zij u met behulp van de

moderne communicatiemiddelen - niet in het minst uw facebookpagina - en uw betrokkenheid bij de

politieke campagnes gemakkelijk kunnen teruggevonden hebben indien zij u werkelijk naar het leven

stonden. Het feit dat uw man in Spanje geen asiel heeft aangevraagd, maar via een huwelijk zijn

documenten bemachtigde, laat uitschijnen dat ook hij geen dringende nood aan bescherming had, laat

staan dat dit in uw geval zo zou zijn (CGVS vragen 72-74).

De door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Zij zijn een

indicatie van uw herkomst en van de huidige verblijfplaats van uw kinderen, wat het CGVS niet

betwijfeld. Het facebookbericht kan door gelijk wie, om gelijk welke reden opgesteld geweest zijn. Uit de

inhoud van het bericht kan bovendien niets afgeleid worden over de motieven van jullie voorgehouden

ruzie. Het document van de vereniging ter bescherming van vrouwen toont niet aan dat u aangifte

gedaan hebt van uw problemen. Dit toont enkel aan dat zij om een gesprek tussen u en L.(…) M.(…)

verzoeken. Bovendien is dit document met de hand ingevuld, wat opnieuw door eender wie, eender

waar of wanneer kan gebeurd zijn. Dergelijk documenten hebben pas bewijswaarde wanneer ze

correleren met uw verklaringen. Dat is voor geen van beide documenten het geval.

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, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/3 en 57/7bis van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (vreemdelingenwet), artikel 1 (A) 2 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951

en het zorgvuldigheidsbeginsel, betwist verzoekster de motieven van de bestreden beslissing en

onderneemt zij een poging om de weigeringsmotieven te verklaren of te weerleggen.
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Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: een medisch attest, foto’s,

niet-vertaalde juridische documenten en een lijst van de “Comando Nacional de Deportes Hipolito

Presidente”.

Ter terechtzitting legt verzoekster duidelijker maar dezelfde foto’s neer, dezelfde niet vertaalde stukken

en bijkomende niet-vertaalde stukken.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters asielaanvraag geweigerd omdat haar

verklaringen dermate vaag en onwaarschijnlijk zijn dat er aan haar asielmotieven geen geloof meer kan

gehecht worden. Dit besluit steunt inzonderheid op de vaststellingen en overwegingen dat (i) zij niet

weet waarom zij door broer en zus M. geviseerd wordt en het niet geloofwaardig is dat zij met hen

problemen had vanwege politieke motieven aangezien zij haar tot lang na de verkiezingen, zelfs toen

hun eigen kandidaat had gewonnen, bleven lastig vallen en bedreigen waaruit kan afgeleid worden dat

de vijandigheid die er tussen hen bestaat eerder van persoonlijke aard is, hetgeen verzoekster ook zelf

aangeeft, (ii) in tegenstelling tot wat zij beweert in mei 2012 geen verkiezing van de leden van de Kamer

van Afgevaardigden plaatsvond doch presidentsverkiezingen werden gehouden waarbij geen

‘diputado’s’ worden verkozen, haar asielmotieven verder onderuit worden gehaald doordat zij als naaste

campagnemedewerker van Manuel Sanchéz – waardoor zij problemen zou gekregen hebben met de

familie van L. en L. M. – er duidelijk niet in slaagt deze verkiezingen in de tijd te situeren en indien zij al

ruzie zou gehad hebben met L.M. en L.M. dit eerder een persoonlijk conflict lijkt te zijn geweest, wat

geen verband houdt met één van de criteria van de vluchtelingenconventie, (iii) uit haar verklaringen

bovendien blijkt dat zij in dit conflict misschien niet per se het slachtoffer is, zij immers veroordeeld werd

tot het betalen van een boete van 20.000 Dominicaanse pesos vanwege een handgemeen tussen haar

en L.M., hieruit ook blijkt dat de politie zich wel degelijk bezig hield met de problemen die haar conflict

met de familie M. zouden veroorzaakt hebben en zij blijkbaar ook over de schreef is gegaan, alsook dat

zij zich eveneens tot de politie had kunnen wenden om deze zaak verder aan te kaarten indien zij nood

had aan bescherming en zij zich door de familie M. ten onrechte geviseerd voelde en daarnaast het feit

dat zij ongeveer twee jaar en vier maanden na het begin van haar conflict met hen haar land heeft

verlaten de ernst van haar voorgehouden vrees in ernstige mate relativeert, (iv) ook aan haar

vermeende problemen naar aanleiding van de dood van haar schoonvader in 2007 en de

daaropvolgende gebeurtenissen geenszins enig geloof kan gehecht worden daar zij ook hier niet kan

verduidelijken waarom zij en haar schoonfamilie zouden bedreigd worden en al evenmin door wie,

ongeloofwaardigheid welke wordt bevestigd doordat zij na de vlucht van haar man bijna zes jaar lang

nagenoeg onbekommerd in de Dominicaanse Republiek kon blijven wonen en doordat het feit dat haar

man in Spanje geen asiel heeft aangevraagd maar via een huwelijk zijn documenten bemachtigde laat

uitschijnen dat ook hij geen dringende nood aan bescherming had, laat staan dat dit in haar geval zo

zou zijn en (v) de door haar voorgelegde documenten bovenstaande appreciatie niet kunnen wijzigen,

zoals wordt toegelicht.

2.3. Na lezing van het administratief dossier dient de Raad in navolging van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen vast te stellen dat verzoeksters verklaringen over de hele lijn

dermate vaag en onwaarschijnlijk zijn dat hieraan niet het minste geloof kan worden gehecht.

2.3.1. Vooreerst rijzen ernstige twijfels bij verzoeksters beweerde betrokkenheid bij de

verkiezingscampagne in 2012, betrokkenheid welke de oorzaak zou vormen van haar voorgehouden

problemen met de familie M.. De Raad leest in het gehoorverslag dat verzoekster verklaarde problemen

te kennen met L.M. omdat deze een zeker Felix steunde als kandidaat voor ‘diputado’,

volksvertegenwoordiger, terwijl zijzelf een andere kandidaat, Manuel Sanchéz, steunde en campagne

voor hem voerde. Verzoekster verklaarde dat Manuel Sanchéz volksvertegenwoordiger was doch nu

niet meer aangezien hij de verkiezingen heeft verloren (administratief dossier, stuk 4, vragen 7-8, 13,

16-23). In tegenstelling tot wat wordt voorgehouden in het verzoekschrift blijkt uit verzoeksters

verklaringen dus wel degelijk dat zij de oorzaak van haar beweerde problemen linkt aan de campagne

voor de verkiezing van de Kamer van Afgevaardigden. Verzoekster situeert deze verkiezingen echter in

mei 2012 (administratief dossier, stuk 4, vraag 5). Zoals correct wordt aangehaald in de bestreden

beslissing blijkt echter uit de informatie gevoegd aan het administratief dossier dat in mei 2012 geen

verkiezing van de leden van de Kamer van Afgevaardigden plaatsvond doch presidentsverkiezingen

werden gehouden waarbij geen ‘diputado’s’ worden verkozen. Verzoekster betwist deze informatie niet

doch houdt thans voor dat zij campagne voor Manuel Sanchéz voerde omdat hij de kandidaat in

Pedernales was die Hipolito Mejia steunde. Deze post-factumverklaring die duidelijk na reflectie tot

stand is gekomen om haar verklaringen alsnog geloofwaardig te laten schijnen vindt evenwel niet de

minste aansluiting bij haar verklaringen zoals zij deze heeft afgelegd tijdens het gehoor. Ook het als
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bijlage aan het verzoekschrift gevoegde document kan haar bewering dat zij de coördinator was van de

“Comando Nacional de Deportes Hipolito Presidente” niet staven. Daargelaten het feit dat het een

loutere faxkopie betreft waarvan algemeen geweten is dat een dergelijk document door het nodige knip-

en plakwerk gemakkelijk kan worden vervalst of gefabriceerd, betreft het slechts een handgeschreven

lijst die door eender wie, waar en wanneer kan zijn ingevuld en die derhalve bezwaarlijk als objectief

bewijs kan worden aanvaard.

2.3.2. Hoe dan ook, zelfs indien op basis van de door verzoekster neergelegde (verzoekschrift en ter

terechtzitting) juridische documenten, medisch attest, document van de vereniging ter bescherming van

vrouwen – stukken welke overigens niet vergezeld zijn van een eensluidend verklaarde vertaling in de

taal van de rechtspleging zoals voorgeschreven door artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 21

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zodat de

Raad geen kennis kan nemen van de inhoud ervan – en foto’s zou worden aangenomen dat verzoekster

inderdaad verwikkeld is in een conflict met de familie M. dat is uitgelopen op een handgemeen tussen

haarzelf en L.M., toont zij niet in het minst aan dat dit conflict is ingegeven door politieke motieven.

Blijkens verzoeksters verklaringen bleven ze haar immers lastig vallen en bedreigen tot een jaar na de

verkiezingen, zelfs toen hun eigen kandidaat had gewonnen (administratief dossier, stuk 4, vragen 12

en 45-46). De stelling in het verzoekschrift dat het feit dat de kandidaat van de familie M. gewonnen

heeft niets verandert aangezien de familie M. haar machtspositie misbruikte en alleen maar wraak wil

nemen, vermag niet afbreuk te doen aan bovenstaand besluit. Dit klemt des te meer daar verzoekster

tijdens haar gehoor uitdrukkelijk verklaarde dat het eigenlijk “om iets meer persoonlijk” ging

(administratief dossier, stuk 4, vragen 30 en 46). Waarom de familie M. met haar dan wel een

‘openstaande rekening’ te vereffenen had, kan zij evenwel niet toelichten (administratief dossier, stuk 4,

vragen 41-42 en 46-47). Ook ter terechtzitting komt verzoekster niet verder dan beweringen dat zij

vreest voor haar leven bij terugkeer en ook haar familie, waaronder de twee dochters, eveneens

geviseerd werden reden waarom zij naar Spanje vluchtten. Nochtans blijkt uit verzoeksters verklaringen

dat zij maandenlang met M. in conflict lag zodat er redelijkerwijs mag worden verwacht dat zij zou weten

en concreet zou kunnen toelichten waarom zij haar (en familie) er telkens uitpikten en wat de reden was

voor hun bedreigingen, verwensingen en pesterijen. Dat verzoekster hieromtrent helemaal geen

toelichting kan geven, komt haar geloofwaardigheid andermaal niet ten goede.

Voorts oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen terecht als volgt:

“Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u in dit conflict misschien niet per se het slachtoffer bent zoals

u wel laat uitschijnen: vanwege een handgemeen tussen u en L.(…) M(…) werd u immers veroordeeld

tot het betalen van een boete van 20.000 Dominicaanse pesos (CGVS vragen 105-108). Hieruit blijkt

ook dat de politie zich weldegelijk bezig hield met de problemen die uw conflict met de familie M.(…)

zou veroorzaakt hebben en u blijkbaar ook over de schreef bent gegaan. Het geeft ook aan dat u -

indien u nood had aan bescherming en zich door de familie M.(…) ten onrechte geviseerd voelde - zich

eveneens tot de politie had kunnen wenden om deze zaak verder aan te kaarten. Daarnaast relativeert

het feit dat u ongeveer twee jaar en vier maanden na het begin van uw conflict met hen uw land hebt

verlaten de ernst van uw voorgehouden vrees in ernstige mate.” Met het verweer in het verzoekschrift

dat het feit dat zij een boete kreeg en haar aanvaller niet demonstreert dat ze geen bescherming van de

autoriteiten kan krijgen, slaagt verzoekster er geenszins in bovenstaande vaststellingen en

overwegingen in een ander daglicht te plaatsen zodat deze staande blijven en door de Raad tot de zijne

worden gemaakt.

In acht genomen het geheel van wat voorafgaat besluit de Raad in navolging van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat, indien verzoekster al ruzie zou gehad hebben met

L. M. en L. M., dit eerder een persoonlijk conflict lijkt te zijn geweest, wat geen verband houdt met één

van de criteria van de vluchtelingenconventie, met name haar religie, haar etnische origine, haar

nationaliteit, haar politieke overtuiging of het behoren tot een sociale groep.

2.3.3. Tot slot besluit de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op goede

gronden dat ook aan haar vermeende problemen naar aanleiding van de dood van haar schoonvader in

2007 en de daaropvolgende gebeurtenissen geenszins enig geloof kan gehecht worden daar zij ook hier

niet kan verduidelijken waarom zij en haar schoonfamilie zouden bedreigd worden en al evenmin door

wie, ongeloofwaardigheid welke wordt bevestigd doordat zij na de vlucht van haar man bijna zes jaar

lang nagenoeg onbekommerd in de Dominicaanse Republiek kon blijven wonen en door het feit dat haar

man in Spanje geen asiel heeft aangevraagd maar via een huwelijk zijn documenten bemachtigde,

hetgeen laat uitschijnen dat ook hij geen dringende nood aan bescherming had. De Raad stelt vast dat

verzoekster in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging onderneemt om de motivering
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dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen. Het komt

aan verzoekster toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen of argumenten in een

ander daglicht te plaatsen, waar zij evenwel in gebreke blijft. Zij komt immers niet verder dan een

verwijzing naar haar eerder afgelegde verklaringen en de argumentatie dat het niet haar schuld is dat ze

niet meer informatie kon geven en dat zij er echt van overtuigd is dat ze nog in gevaar is door de

aanvallers van haar schoonvader en schoonbroer, wat echter geen dienstig verweer vormt en waarmee

zij aldus niet vermag de pertinente vaststellingen van de commissaris-generaal, die draagkrachtig zijn

en steun vinden in het administratief dossier, te ontkrachten.

2.3.4. De Raad stelt vast dat verzoekster in voorliggend verzoekschrift geen verweer voert tegen de

motivering van de bestreden beslissing met betrekking tot de door haar in de loop van de

administratieve procedure neergelegde en niet onder punt 2.3.2. besproken documenten zodat de Raad

om dezelfde redenen als de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen deze stukken

niet in aanmerking neemt als bewijs van de voorgehouden vrees voor vervolging. De bijkomende

stukken doen geen afbreuk aan wat voorafgaat.

2.3.5. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen. Dienvolgens kan zij zich niet dienstig beroepen op

artikel 57/7bis van de vreemdelingenwet.

2.4. In het verzoekschrift wordt niet verzocht om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

en de Raad stelt vast dat in het administratief dossier geen elementen voorhanden zijn waaruit zou

moeten blijken dat verzoekster in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet.

2.5. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat verzoekster door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

uitvoerig werd gehoord in het Spaans. Tijdens dit interview kreeg zij de mogelijkheid haar asielmotieven

uiteen te zetten en haar argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken

neerleggen en had zij de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door haar advocaat. De Raad stelt

verder vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich voor het nemen

van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op

algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoekster en op alle

dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet

worden bijgetreden.

2.6. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen terecht concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing

toegelichte vaststellingen dat verzoekster niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet kan worden erkend en dat zij niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming

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

Het enig middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.
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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.

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

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M.-C. GOETHALS


