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 nr. 109 108 van 6 september 2013 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. BAKI 

Lange Leemstraat 25 

2018 ANTWERPEN 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Jordaanse nationaliteit te zijn, op 6 juli 2013 heeft 

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

6 juni 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 beschikking van 2 augustus 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 augustus 2013. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. BAKI verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van attaché K. ALLYNS, 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 Jordaanse nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het Rijk 

binnengekomen op 7 november 2012 en heeft zich vluchteling verklaard op 8 november 2012.  

 

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 19 

november 2012 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekster werd gehoord op 7 januari 2013. 

 

1.3. Op 6 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 op dezelfde dag aangetekend verzonden.  
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De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

U verklaart geboren te zijn in Nablus, Westbank, van Palestijnse origine te zijn en de 

Jordaanse nationaliteit te bezitten. U werd op de Westbank geboren omdat uw vader daar op dat 

moment gestationeerd was als officier in het Jordaanse leger. U komt uit een strikt religieuze familie. 

Toen uw twee was verhuisde uw familie naar Zarqa in Jordanië en toen u acht was verhuisden jullie 

naar Rusaifa. U hebt 5 broers en twee zussen. Uw vader is in 1991-1992 overleden.  

U studeerde economie aan de faculteit al-Mutawasitta in Amman. In 1991-1992 behaalde u uw 

diploma en voor uw vertrek werkte u voor een maatschappij die werkte met voedingsproducten. 

Alhoewel er al eens huwelijkskandidaten door uw familie werden voorgedragen, slaagde u er steeds 

weer in de boot af te houden. U had immers van uw vriendinnen gehoord dat ze te lijden hadden onder 

hun huwelijk.  

Eind april 2012 maakte u, u hield ervan te chatten op uw computer, op het net kennis met een 

zekere M.(…) M.(…) (CG 10/22795; OV 6.734.901), een Irakees die kortelings weduwnaar was 

geworden en die in België als vluchteling erkend is. Jullie begonnen ook via ‘skype’ met elkaar te 

spreken en konden mekaar ook zo zien. Er ontstond een band tussen jullie en vanaf begin mei kregen 

jullie ‘een relatie’, dwz. jullie hadden iedere avond gedurende een viertal uur contact met elkaar, jullie 

flirtten met elkaar en gebruikten gewaagde woorden, en u stuurde hem ook foto’s. Alhoewel hij al oud 

was voelde u zich tot hem aangetrokken. U bracht uw vriendin F.(…) hiervan op de hoogte.  

Op 13 of 14 juli 2012 kreeg u op uw werk van uw moeder een telefoontje waarin ze u meedeelde dat 

u uw computer had laten open staan en uw broer, H.(…), de foto’s had gezien en dat u ‘in 

vuile bewoordingen had gesproken’ met iemand. Uw moeder, alhoewel ze u zei dat u een misdaad 

had begaan, hield van u en raadde u aan naar een vriendin te gaan van wie uw broers het adres 

niet kenden. U vertrok daarop naar F.(…) en bleef ongeveer een week bij haar. F.(…) bracht u in 

contact met een smokkelaar die, in het bezit van uw paspoort, zorgde voor een visum waarmee u via 

Italië naar Frankrijk kon reizen. Op 22 juli bent u vertrokken en op 23 juli kwam u in Frankrijk toe waar u 

op de luchthaven werd opgewacht door uw vriend M.(…) en een Irakese vrouw. Jullie namen de trein 

naar Milaan en u bleef bij deze vrouw en haar gezin tot 7 november 2012. M.(…) ging terug naar 

Antwerpen en probeerde in deze periode uit te vissen of er in zijn buurt Palestijnen of Jordaniërs 

woonden. Uiteindelijk werd u dan door deze vrouw op de trein gezet en kwam u naar België. Op de trein 

hebt u uw paspoort verloren en u hebt enkel nog de kopie van één pagina in uw bezit. M.(…) diende hier 

een aanvraag in om met u te kunnen huwen, doch daar uw documenten niet gelegaliseerd waren werd 

aan deze aanvraag geen positief gevolg gegeven.  

Uiteindelijk vroeg u hier op 8 november 2012 asiel aan. U hebt sinds uw verblijf hier geen contact 

meer met personen in Jordanië.  

 

B. Motivering  

Na het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) 

dient opgemerkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt uw land van herkomst te hebben verlaten uit 

een gegronde vrees voor vervolging, noch een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade 

zoals begrepen onder de definitie van subsidiaire bescherming.  

Zo stelt u het land te hebben moeten verlaten nadat aan het licht gekomen was dat u met een man 

via uw computer contact onderhield en u vreesde door uw familie te worden gedood.  

Hieromtrent kunnen echter de nodige bedenkingen worden gemaakt. Zo stelt u vanaf begin mei 

2012 iedere dag een viertal uur met deze persoon via skype te hebben gesproken. U gevraagd of dit 

effectief iedere dag gebeurde, bevestigt u dit. Gevraagd waarover jullie spraken, zegt u nogal vaag ‘over 

van alles’, maar meestal zouden jullie geflirt hebben. U gevraagd hierover iets te vertellen, stelt u dat hij 

een mooie stem had. Erop gewezen dat vier uur toch wel een hele tijd is om vol te praten, werd u 

gevraagd hierover meer te vertellen. U stelde dan dat jullie spraken over de kleren die u droeg. 

Andermaal gevraagd hierover te vertellen, stelt u het niet te weten, het waren gewoon woorden over het 

lichaam, ‘sta op’, ‘draai’, ‘toon me je borst’ (CGVS, p.6). Gezien u stelt sinds begin mei tot uw vertrek in 

juli quasi dagelijks met deze persoon vier uur te hebben gesproken, kan het niet overtuigen dat u niet 

meer gedetailleerd en meer doorleefd hierover kan vertellen.  

Voorts stelt u na het huis te hebben verlaten nog een week bij F.(…) te hebben verbleven omdat 

uw familie haar adres niet kent en u zich hier veilig waande. Uw verklaring dat uw familie haar adres 

niet kende kan bezwaarlijk overtuigen daar u zelf aangeeft dat u komt uit een streng religieuze familie 

(u mocht zomaar niet naar de buren wanneer daar jongens aanwezig waren, u mocht niet ingaan op 

de uitnodiging van een vriendin iets gaan te drinken, u moest altijd lange mouwen dragen en als u al 

eens na het werk naar de winkels ging was uw familie kwaad en kreeg u zelfs een mep) en uit uw 
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verklaringen dus blijkt dat uw doen en laten gecontroleerd werd. U geeft aan dat u haar al meer dan 

twintig jaar kent, F.(…) de goedkeuring van uw familie genoot, ze bij jullie over de vloer kwam en ook u 

haar thuis bezocht en bijgevolg kan er vanuit gegaan worden dat uw familie zich in deze periode wel 

degelijk geïnformeerd had over waar ze woonde (CGVS, p.5-7). Uw verklaring hier dan nog een week te 

hebben verbleven zonder dat uw familie u hier kwam zoeken of ophalen kan dan ook bezwaarlijk 

overtuigen.  

U stelt na uw vertrek uit Jordanië van 23 juli tot 7 november 2012 in Milaan te hebben verbleven, 

met andere woorden zo’n drie en een halve maand (CGVS, p.2). U gevraagd naar de naam van de 

dame in wiens huis u die hele tijd doorbracht, geeft u aan enkel haar voornaam te kennen, Y.(…). 

Gevraagd naar de naam van haar echtgenoot, geeft u aan dat hij een Italiaanse naam had maar u deze 

bent vergeten. Een antwoord dat sowieso enige verbazing wekt gezien u even tevoren had aangegeven 

dat ze met een Irakees was gehuwd. U gevraagd welk beroep deze persoon uitoefende komt u niet 

verder dan te stellen dat hij een soort van bedrijf had, wat voor bedrijf weet u niet (CGVS, p.3). Gezien 

u verklaart hier toch enkele maanden te hebben gewoond, is uw kennis omtrent deze personen toch 

wel zeer oppervlakkig. U gevraagd waarom u geen asiel hebt aangevraagd in Italië, stelt u er niemand 

te kennen, ook kent u de taal niet (CGVS, p.8). Mocht u daadwerkelijk een vrees voor uw leven 

hebben, dan kan er toch van uitgegaan worden dat u zich (quasi) onmiddellijk tot de bevoegde 

autoriteiten zou wenden om bescherming aan te vragen. Uw toch wel zeer nonchalante en afwachtende 

houding is dan ook niet in overeenstemming met het gedrag van iemand die beweert te vrezen voor 

haar leven.  

Verder stelt u via het net in contact te zijn gekomen met de Irakees M.(…) en het plan te hebben 

opgevat met hem te huwen. Dient echter te worden vastgesteld dat u niet veel weet te vertellen over 

deze M.(…). U gevraagd waar hij is geboren, komt u niet verder dan te stellen ‘Irak’. Gevraagd waar 

precies, stelt u het niet te weten, essentieel zou zijn dat hij een Irakees is. U gevraagd naar zijn 

geboortedatum komt u niet verder dan te stellen 1944 of 1945, de dag waarop hij geboren is weet u niet, 

maar u meent dat hij geboren is in de maand mei, maar zekerheid hieromtrent hebt u niet. Gevraagd 

waar uw vriend gestudeerd heeft, kunt u slechts ‘in Irak’ antwoorden. Gevraagd naar zijn beroep stelt u 

dat hij ‘ingenieur in elektriciteit’ was, doch dan gevraagd waar hij heeft gewerkt en of hij altijd voor 

dezelfde maatschappij heeft gewerkt, moet u weer het antwoord schuldig blijven. U gevraagd waar hij 

gewoond heeft, komt u weeral niet verder dan te stellen dat dit in Irak was, maar nadere info hieromtrent 

hebt u niet. U weet dat hij nog een zus en een broer heeft, deze laatste zou zijn overleden doch de 

omstandigheden waarin dit gebeurde zijn u onbekend (CGVS p.4). De vaststelling dat u dusdanig weinig 

weet te vertellen over het persoonlijk leven van deze persoon doet afbreuk aan uw bewering met deze 

persoon een innige band te hebben gehad daar er toch van uit kan worden gegaan dat deze elementen 

aan bod zouden zijn gekomen tijdens jullie ‘skype gesprekken’ en te meer u dan ook nog eens stelt 

sinds uw komst in België bij hem te verblijven en navraag te hebben gedaan om met elkaar te kunnen 

huwen. Het feit dat u weet dat hij weduwnaar is en twee kinderen heeft doet hieraan, en dat hoeft geen 

betoog, geen afbreuk.  

U gevraagd waarom u al die tijd in Italië hebt gezeten en waarom u niet onmiddellijk naar België 

bent gekomen, geeft u aan dat M.(…) tijd nodig had om uit te vinden of er tussen zijn buren geen 

Palestijnen of Jordaniërs zaten die asiel hadden aangevraagd, zo dit wel het geval was zouden al snel 

geruchten de ronde doen (CGVS, p.8). Het hoeft geen betoog dat gezien het geheel van bovenstaande 

observaties ook deze verklaring niet kan overtuigen.  

Gezien het geheel van bovenstaande observaties kan er bezwaarlijk nog geloof worden gehecht aan 

de door u beweerde asielmotieven en dient u de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus te worden geweigerd.  

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u volgende stukken voor: uw identiteitskaart, één 

pagina uit uw paspoort, geboortecertificaat, attest van de burgerlijke stand en een aantal foto’s van uzelf 

en u met uw nichtjes. De documenten hebben betrekking op uw identiteit, een gegeven dat hier niet 

ter discussie staat. Uit de door u neergelegde foto’s kan niet worden afgeleid dat u naar aanleiding 

hiervan problemen zou hebben ervaren. Tot slot legt u nog een verklaring neer waaruit blijkt dat u 

aangifte gedaan hebt van het verlies van uw paspoort. Deze verklaring is opgemaakt louter op basis van 

uw verklaringen. Deze documenten vermogen dan ook niet bovenstaande appreciatie in positieve zin 

om te buigen.  
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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.” 

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen (vreemdelingenwet), artikel 1A van het Internationaal verdrag van 28 juli 1951 

betreffende de status van vluchtelingen en de artikelen 48/3, 48/4 en volgende van de 

vreemdelingenwet, stelt verzoekster zich niet akkoord te kunnen verklaren met de zienswijze van het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en voert zij aan dat de ernst en de 

geloofwaardigheid van de door haar ingeroepen vrees geheel ten onrechte in twijfel wordt getrokken. 

Verzoekster herhaalt haar vluchtmotieven en onderneemt een poging om de weigeringsmotieven van de 

bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen. Zij meent dat het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen haar zaak niet naar behoren heeft behandeld en dat de bestreden 

beslissing niet, minstens onjuist of zeer gebrekkig gemotiveerd is, motivering welke volgens verzoekster 

getuigt van een onvolledig of gebrekkig onderzoek van alle gegevens van het dossier. Verzoekster is 

dan ook van oordeel dat zij als vluchteling dient te worden erkend, minstens dient haar de subsidiaire 

bescherming te worden toegekend op grond van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet gezien de 

algemene situatie ter plaatse. Verzoekster stelt immers een gegronde vrees te hebben voor haar 

persoonlijke fysieke en morele integriteit zodat volgens haar moet worden besloten dat er 

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat zij een reëel risico zou lopen op ernstige schade 

wanneer zij naar haar land van herkomst terugkeert, en zij zich niet onder de bescherming van dat land 

kan of, wegens dat risico, wil stellen. 

 

Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.  

 

2.2.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters asielaanvraag geweigerd omdat (i) het niet 

kan overtuigen dat zij niet meer gedetailleerd en meer doorleefd kan vertellen over de gesprekken die zij 

vanaf begin mei 2012 dagelijks gedurende een viertal uur via haar computer zou hebben gehad met M., 

(ii) haar verklaring dat zij na het huis te hebben verlaten nog een week bij F. heeft verbleven omdat haar 

familie haar adres niet kent en zij zich hier veilig waande bezwaarlijk kan overtuigen daar uit haar 

verklaringen blijkt dat zij uit een streng religieuze familie komt en dat haar doen en laten gecontroleerd 

werd, dat zij F. al meer dan twintig jaar kent, dat F. de goedkeuring van haar familie genoot, dat F. bij 

hen over de vloer kwam en verzoekster haar ook thuis bezocht zodat ervan kan worden uitgegaan dat 

verzoeksters familie zich in deze periode wel degelijk geïnformeerd had waar F. woonde, (iii) haar 

kennis omtrent de personen in wiens huis zij zo’n drie en een halve maand heeft verbleven in Milaan 

zeer oppervlakkig is en zij gedurende deze periode geen asiel heeft aangevraagd in Italië, welke 

nonchalante en afwachtende houding niet in overeenstemming is met het gedrag van iemand die 

beweert te vrezen voor haar leven, (iv) zij niet veel weet te vertellen over het persoonlijk leven van M., 

de man met wie zij via het net in contact zou zijn gekomen en met wie zij wenst te huwen, hetgeen 

afbreek doet aan haar bewering met deze persoon een innige band te hebben gehad, (v) ook haar 

verklaring voor het feit dat zij al die tijd in Italië heeft gezeten en niet onmiddellijk naar België is 

gekomen, namelijk dat M. tijd nodig had om uit te vinden of er tussen zijn buren geen Palestijnen of 

Jordaniërs zaten die asiel hadden aangevraagd daar in dat geval al snel geruchten de ronde zouden 

doen, gezien het geheel van bovenstaande observaties niet kan overtuigen en (vi) de door haar 

neergelegde documenten niet vermogen bovenstaande appreciatie in positieve zin om te buigen, zoals 

wordt toegelicht. 

 

2.2.2. De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in 

die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele 

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari 

2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 

oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te 
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begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. 

Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 

169.217). Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoekster 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 beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus van 6 juni 2013 (CG nr. 1221508), 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. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden 

onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).  

 

2.3. Waar verzoekster in voorliggend verzoekschrift voorhoudt dat door het Commissariaat-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen geen verdere details werden gevraagd over haar gesprekken 

met M. en dat men meer gedetailleerde antwoorden zou hebben gekregen indien men meer details zou 

hebben gevraagd, kan zij bezwaarlijk ernstig worden genomen. Uit de lezing van het gehoorverslag blijkt 

immers dat verzoekster herhaaldelijk werd gevraagd naar de inhoud van haar gesprekken met M. doch 

zij telkenmale vage en oppervlakkige antwoorden gaf: “(…) CG: Waarover praatten jullie? AZ: Over 

vanalles. Maar het meeste was flirten, wat draag je, wat doe je? Vertel me daarover? Hij heeft een 

mooie stem. CG: Maar dat is lang, waarover praatten jullie al die tijd? AZ: Over de kleren die ik droeg. 

CG: Vertel me erover? AZ: Ik weet het niet, gewoon woorden over het lichaam, toon me je borst, sta op, 

draai, zoals dat.” (administratief dossier, stuk 4, p. 6). De commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen oordeelt dan ook op goede gronden dat het niet kan overtuigen dat verzoekster, die 

beweert sinds mei tot haar vertrek begin juli quasi dagelijks met deze persoon vier uur te hebben 

gesproken, hierover niet meer gedetailleerd en meer doorleefd kan vertellen.  

 

Ook de uitleg dat haar vriendin F. in een andere stad woont, ver van de ouderlijke woonst, en dat dit de 

reden is waarom zij hier door haar familie niet werd opgezocht is niet ernstig. Zo verzoeksters 

familieleden haar daadwerkelijk zouden willen straffen/vermoorden omdat zij ‘in vuile bewoordingen had 

gesproken’ met iemand via de computer, kan in alle redelijkheid worden aangenomen dat zij haar, nadat 

zij het huis had verlaten, koste wat het kost zouden willen vinden en dat zij zich hiertoe geen enkele 

moeite zouden besparen. De trip naar Amman, waar F. woonde (administratief dossier, stuk 4, p. 3 en p. 

5), is overigens geen onoverkomelijke afstand aangezien verzoekster verklaarde dat zij er gestudeerd 

heeft, zij er ook werkte en zij dagelijks met de bus op en af ging (administratief dossier, stuk 4, p. 3). 

Bovendien moet het voor verzoeksters familie niet bijzonder moeilijk zijn geweest om te bedenken dat zij 

waarschijnlijk bij haar vriendin F. zou verblijven. Verzoekster verklaarde immers dat zij elkaar reeds 

meer dan twintig jaar kenden, dat ze constant samen waren, dat F. haar broer H. kende en ze zijn taxi al 

eens had genomen en dat F. ook haar schoonzus kende en ze tussen de middag al eens samen 

boodschappen deden (administratief dossier, stuk 4, p. 3). Verzoeksters bewering dat zij een week bij F. 

zou hebben verbleven zonder dat haar familie haar hier kwam zoeken of ophalen kan dan ook niet in het 

minst worden aangenomen. 

 

Voorts benadrukt de Raad dat van een persoon die beweert vervolgd te worden in haar land van 

herkomst en die de bescherming van de Conventie van Genève of de subsidiaire bescherming inroept, 

redelijkerwijs mag worden verwacht dat zij zich, indien zij nood heeft aan daadwerkelijke bescherming, 

bij aankomst of zo snel mogelijk daarna wendt tot de asielinstanties van het onthaalland. De vaststelling 

dat verzoekster voor haar komst naar België meer dan drie maanden in Italië verbleef doch zij er geen 

asielaanvraag indiende toont aan dat zij internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en 

ondermijnt finaal de ernst en de geloofwaardigheid van de door haar geschetste vrees. De uitleg in het 

verzoekschrift dat zij geen asielaanvraag heeft ingediend in Italië omdat zij steeds had gepland om zo 

snel mogelijk haar vriend M.M. te vervoegen die in Antwerpen verbleef, kan bezwaarlijk als afdoende 

verschoningsgrond worden aanvaard en vermag dan ook niet afbreuk te doen aan voorgaande 

overwegingen. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekster in voorliggend verzoekschrift voor het overige geen ernstige poging 

onderneemt om de pertinente motieven van de bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn en steun 

vinden in het administratief dossier, te verklaren of te weerleggen. Het komt aan verzoekster toe om 

deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, 

waar zij echter in gebreke blijft. Met de argumentatie dat het feit dat zij M. nog niet zo goed kent geen 
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afbreuk doet aan haar asielrelaas en in het geheel niets afdoet aan het risico dat zij zou lopen indien zij 

zou terugkeren naar haar land van herkomst, dat ook de korte periode die zij verbleef bij vrienden van 

M. en het feit dat zijzelf deze personen niet goed kent geen afbreuk doet aan de oprechtheid van haar 

vrees voor haar leven, dat haar familie immers niet zou rusten vooraleer zij haar hebben vermoord en 

dat de reden waarom zij riskeert gedood te worden ligt in de strenge religieuze opvattingen van haar 

familieleden, opvattingen welke overigens algemeen goed zijn in haar land van herkomst, komt 

verzoekster immers niet verder dan het louter herhalen van haar ongeloofwaardig bevonden 

asielmotieven, het uiten van blote beweringen en het tegenspreken van de bevindingen van de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, waarmee zij echter deze bevindingen niet 

ontkracht en een beweerde vrees voor vervolging niet aannemelijk maakt.  

 

In zoverre verzoekster nog meent dat haar zaak niet naar behoren werd behandeld en dat de motivering 

van de bestreden beslissing getuigt van een onvolledig of gebrekkig onderzoek van alle gegevens van 

het dossier, laat zij na te concretiseren met welke verklaringen of elementen uit het dossier de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen geen rekening zou hebben gehouden bij 

het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Tot slot stelt de Raad vast dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot 

de door haar in de loop van de administratieve procedure neergelegde documenten op generlei wijze 

betwist laat staan ontkracht 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 motivering van de bestreden beslissing op grond waarvan de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen terecht besluit dat verzoekster niet als vluchteling kan worden erkend 

blijft onverminderd staande en wordt door de Raad tot de zijne gemaakt en beschouwd als zijnde hier 

hernomen. 

 

2.4. De Raad stelt vast dat de vaststellingen in de bestreden beslissing correct zijn, steun vinden in het 

administratief dossier en betrekking hebben op de kern van verzoeksters asielrelaas. Aangezien in de 

bestreden beslissing ernstige gebreken in de verklaringen van de verzoekende partij worden 

aangehaald en geen van de motieven overtuigend wordt weerlegd, zoals blijkt uit het voorgaande, 

schragen de gezamenlijke motieven de bestreden beslissing. Immers, de bewijslast rust in beginsel op 

de verzoekende partij die in de mate van het mogelijke bewijzen moeten aanbrengen van de feiten die 

zij aanhaalt. Het is vervolgens de taak van de persoon die de erkenning van de hoedanigheid van 

vluchteling moet onderzoeken om de waarde van de bewijselementen en de geloofwaardigheid van de 

verklaringen van betrokkene te beoordelen. De verklaringen van de verzoekende partij kunnen een vol-

doende bewijs zijn van haar hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, plausibel en 

oprecht zijn. Deze verklaringen moeten coherent zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten. 

(UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 

september 1979, 196-205). De verzoekende partij dient door een coherent relaas en kennis van voor 

haar relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In het relaas mogen 

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

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). De ongeloofwaardigheid van 

een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente 

en ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend indien alle 

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde 

verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 

Genève, 1992, 54), wat in casu niet het geval is. Zoals uitvoerig wordt uiteengezet in de bestreden 

beslissing is het asielrelaas van verzoekster niet geloofwaardig zodat er geen reden is om het te toetsen 

aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A (2) van 

het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. 

 

2.5. Het is de taak van verzoekster om haar verzoek om internationale bescherming te staven en deze 

regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. In zoverre verzoekster zich voor 

haar verzoek tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus beroept op de elementen die aan de 

grondslag liggen van haar asielrelaas, herhaalt de Raad dat werd besloten tot de ongeloofwaardigheid 

van dit feitenrelaas. Bijgevolg kan verzoekster zich niet langer baseren op de elementen die aan de 

basis van haar relaas liggen om aannemelijk te maken dat zij in geval van 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 Raad ontwaart in het administratief dossier geen andere elementen waaruit 
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zou moeten blijken dat verzoekster in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming 

overeenkomstig artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet. 

 

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. 

 

 

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 zes september tweeduizend dertien door: 

 

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  M.-C. GOETHALS 

 


