
RvV X - Pagina 1

nr. 109 712 van 13 september 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 30 mei 2013 heeft

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

29 april 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 22 juli 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 augustus 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M.-C. FRERE en van attaché P.

WALRAET, 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 minderjarig te zijn, op 26 juni 1996 geboren te zijn te Damba - Uige en de

Angolese nationaliteit te bezitten. Uw etnische origine is Bakongo.

Uw moeder verdween toen u drie jaar oud was en u groeide op bij uw vader (P.B.D.) te Necuto – Buco

Zau in de provincie Cabinda. Uw vader is politieker voor de partij Frente para a Libertação do Enclave

de Cabinda - Forças Armadas de Cabinda (hierna FLEC-FAC), waar hij coördinator was. Op 24

augustus 2012 vertrok uw vader al vroeg naar een vergadering. Toen hij terugkeerde, gaf hij u twee

enveloppes en hij vroeg u deze goed te bewaren tot hij terugkwam. Omdat uw vader enkele dagen later

nog niet thuis was, besloot u op 3 september 2012 naar Mr. Makosso, één van zijn collega’s bij FLEC-
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FAC, in Tchiowa te gaan. U nam uw schooltas mee, maar dacht er niet aan dat de enveloppes die u van

uw vader kreeg in de tas zaten. Onderweg werd de taxi waarin u zich bevond, tegengehouden en de

politie vond de enveloppes toen ze uw tas doorzochten. De enveloppes bleken documenten van FLEC-

FAC te bevatten en u werd gearresteerd en opgesloten in een politiebureau te Tchiowa. Twee dagen

later werd u getransfereerd naar de gevangenis ‘Prisão Civica’. U werd ziek in de gevangenis en in

november 2012 werd u overgebracht naar het ziekenhuis. Op 10 december 2013 maakte een andere

patiënt kabaal op de gang en agent die u moest bewaken trachtte de man te bedwingen. U maakte van

de onoplettendheid gebruik om te vluchten naar Mr. Makosso. Deze wist u te vertellen dat uw vader ook

gearresteerd werd en dat het onveilig was voor u in Angola. U bleef bij Mr. Makosso wonen tot u op 9

januari 2013 – samen met een smokkelaar – naar Luanda reisde. Vandaar reisde u naar Portugal, waar

u op 11 januari 2013 toekwam. U reisde verder over land en kwam op 13 januari 2013 in België toe

waar u op 14 januari 2013 een asielaanvraag indiende.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens

of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of uit een ‘reëel

risico op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of

dat u zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar

uw land.

U verklaarde uw land van herkomst te zijn ontvlucht, omdat u vervolging vreest door de

Angolese overheid die u terug zal zoeken, nadat u uit de gevangenis – waar men u opsloot wegens

uw betrokkenheid bij FLEC-FAC – ontsnapte, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op

het Commissariaat-generaal te worden gemaakt. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u getracht

heeft de Belgische asielinstanties te misleiden door te verklaren minderjarig te zijn. U verklaarde

geboren te zijn op 26 juni 1996. De dienst Voogdij bepaalde bij beslissing op 5 februari 2013 dat op

basis van het medische onderzoek kan worden besloten dat u op datum van 25 januari 2013 een leeftijd

hebt van zeker ouder dan 18 jaar, waarbij 20.7 jaar met een standaarddeviatie van twee jaar een goede

schatting is. U ging niet in beroep tegen deze beslissing van de dienst Voogdij (gehoor CGVS, p.2 en

administratief dossier).

Gelet op bovenstaande vaststelling, blijkt dat u poogde om de asielinstanties te misleiden,

wat uw algemene geloofwaardigheid reeds ernstig ondermijnt.

Verder dient te worden vastgesteld dat niet aannemelijk maakte dat u daadwerkelijk van kinds af

te Nakuto – in de provincie Cabinda – woonde.

U gaf aan dat u bij uw vader (P.B.D.) te Necuto – Buco Zau in de provincie Cabinda opgroeide en u daar

woonde tot u het land verliet (gehoor CGVS, p.4 en p.10). U gaf aan dat uw vader geboren is te

Cabinda, en toen u gevraagd werd wat zijn etnie is, gaf u aan dat hij ‘Cabindees’ is. Toen u erop

gewezen werd dat dit geen etnie is, maar Bakongo – zoals u zelf eerder vernoemde als etnie van uw

moeder – bijvoorbeeld wel, herhaalde u uw antwoord (gehoor CGVS, p.3). Toen u gevraagd werd welke

etnieën er voorkomen in Cabinda, stelde u plots de vraag wat een etnie is (gehoor CGVS, p.3). Dit kan

bezwaarlijk als afdoende verklaring beschouwd worden om geen etnieën in Cabinda te kennen, daar u

zelf eerder aangaf dat uw moeder van Uige afkomstig is en haar etnie Bakongo is (gehoor CGVS,

p.3). Later noemde u ‘Fiote’ als etnie die voorkomt te Cabinda en u gaf aan dat dit ook de taal is die

ze spreken (gehoor CGVS, p.3). Toen u gevraagd werd of Fiote één taal / één etnie is, gaf u aan van

wel (gehoor CGVS, p.3). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij

het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat ‘Fiote’ van ‘gekleurde persoon’ komt en dat

Fiote verwijst naar alle lokale talen van Cabinda (en dus niet één taal), omdat alle talen door

gekleurde mensen gesproken werden. Toen u daarop gewezen werd en u gevraagd werd de

verschillende talen / etnieën te noemen die onder het Fiote vallen, ontweek u de vraag door u opnieuw

af te vragen wat een etnie is. Toen u gevraagd werd welke dialecten ze spreken in Cabinda gaf u

opnieuw aan enkel het Fiote te kennen (gehoor CGVS, p.3-4). Toen u gevraagd werd of u Fiote spreekt,

gaf u aan geen enkel woord Fiote te spreken (gehoor CGVS, p.4).

Verder gaf u aan dat u van kinds af aan te Necuto – Buco Zau in de provincie Cabinda woonde. Toen

u gevraagd werd of Necuto een dorp of een stad is, gaf u aan dat het geen stad is, maar een gemeente.

U gaf verder aan dat Necuto klein is en jullie er ver vandaan woonden in het woud (gehoor CGVS, p.4-
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5). Later gaf u echter aan in de wijk Terra Nova gewoond te hebben. Toen men u erop wees dat Necuto

dan toch niet zo klein is, aangezien er wijken zijn, bevestigde u dit. Later gaf u zelfs aan dat Necuto

een kleine stad is (gehoor CGVS, p.5-6). U noemde weliswaar enkele wijken die volgens u in Necuto

liggen, maar toen u gevraagd werd om buurdorpen van Necuto te noemen, slaagde u er niet in om er

één te noemen. Evenmin kon u steden in de buurt noemen, omdat er geen waren (gehoor CGVS, p.5-

6). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier

werd gevoegd, blijkt echter dat er een twintigtal dorpen en steden in een straal van 10 kilometer rond

Necuto liggen.

Verder gaf u aan dat u van Cabinda naar Luanda reisde met het vliegtuig en dat u vertrok op

de luchthaven van Cabinda (gehoor CGVS, p.8 en p.12). U had er geen idee van wat de naam van

de luchthaven van Cabinda is en kon evenmin zeggen hoe het gebouw van de luchthaven van

Cabinda eruit ziet. Zo wist u niet hoeveel verdiepingen het gebouw telde, wist u niet of er restaurants in

de luchthaven waren en kon u evenmin zeggen of het luchthavengebouw een nieuw gebouw of eerder

een oud gebouw is (gehoor CGVS, p.8-9). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een

kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat de luchthaven van Cabinda vernieuwd

werd in 2007 en er onder andere twee restaurants en een bar aanwezig zijn. Van iemand die

daadwerkelijk het vliegtuig nam in deze luchthaven, kan men verwachten dat deze zich bovenstaande,

in het oog springende, zaken nog herinnert.

Uit bovenstaande blijkt dat uw kennis betreffende Cabinda en Necuto in het bijzonder,

zeer beperkt is. Van iemand die beweert bijna haar hele leven in Necuto in de provincie

Cabinda gewoond te hebben, mag men verwachten dat deze persoon enige kennis hebt

betreffende bovenstaande zaken. Bovenstaande veelvuldige en frappante onwetendheden

ondermijnen volledig de geloofwaardigheid van uw beweerde verblijf te Cabinda en bijgevolg

ook de problemen die u daar gekend zou hebben.

Verder dient te worden vastgesteld dat niet aannemelijk maakte dat uw vader daadwerkelijk

betrokken was bij de organisatie FLEC-FAC.

U gaf aan dat u bij uw vader (P.B.D.) opgroeide en u bij hem woonde tot u het land verliet (gehoor

CGVS, p.4 en p.10). Toen u gevraagd werd wat de etnie van uw vader was, kwam u niet verder dan te

stellen dat hij van Cabinda was (gehoor CGVS, p.3). U gaf verder aan dat zijn beroep politieker bij partij

FLEC-FAC is (gehoor CGVS, p.4). Toen u gevraagd werd of zijn partij opkwam bij de verkiezingen, gaf

u eerst aan van wel en later van niet. U kon echter niet zeggen waarom FLEC-FAC niet deelnam aan de

verkiezingen (gehoor CGVS, p.4). U had er geen idee van waarom uw vader lid werd van de organisatie

FLEC-FAC (gehoor CGVS, p.10). Verder gaf u aan dat uw vader coördinator is bij FLEC-FAC, maar

toen u gevraagd werd waarvan hij juist coördinator was, gaf u aan niets te begrijpen van politiek. U ging

verder door te stellen dat uw vader bij FLEC-FAC werkt, maar niet te begrijpen wat hij daar doet (gehoor

CGVS, p.4 en p.11). Toen u gevraagd werd waar het kantoor van uw vader juist was, gaf u vaag aan dat

het in het woud lag, een verborgen plaats is en u niet weet waar het is. Evenmin kon u zeggen wat de

naam van het woud was, omdat uw vader er nooit iets over vertelde (gehoor CGVS, p.4). U had er

verder geen idee van sinds wanneer uw vader coördinator is bij FLEC-FAC en evenmin wist u welke

functie hij er voordien uitoefende (gehoor CGVS, p.6). Gevraagd naar de concrete activiteiten die uw

vader deed voor FLEC-FAC, gaf u aan het niet te weten, omdat hij er niet met u over sprak (gehoor

CGVS, p.6). U had er verder geen idee van wie de baas was van uw vader en gaf aan enkel de

voorzitter van FLEC-FAC te kennen (gehoor CGVS, p.11). Ook namen van mensen die onder uw vader

stonden binnen de organisatie FLEC-FAC kende u niet (gehoor CGVS, p.11). Verder kende u slechts

één collega van uw vader bij naam, namelijk Mr. Makosso. Ondanks het feit dat u – volgens

uw verklaringen – meer dan één maand bij Mr. Makosso woonde, kende u zijn volledige naam niet en

had u er geen idee van wat de functie van Mr. Makosso was binnen het FLEC-FAC (gehoor CGVS,

p.7).

U had er verder geen idee van hoe uw vader aan de documenten kwam die hij u vroeg te

bewaren (gehoor CGVS, p.14).

U gaf verder vaag aan dat FLEC-FAC streed in Cabinda, maar u kon niet aangeven waar en wanneer

dit precies gebeurde (gehoor CGVS, p.6). Toen u later gevraagd werd of u een specifiek doelwit

kon aangeven dat FLEC-FAC aanviel, gaf u aan dat enkele jaren geleden spelers werden

aangevallen (gehoor CGVS, p.7). U kon er echter niets meer over zeggen, wist zelfs niet meer of het

spelers waren die aangevallen werden en kon niet zeggen wanneer het incident juist plaatsvond (gehoor
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CGVS, p.7). Nochtans blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het

administratieve dossier werd gevoegd, dat in verschillende media melding werd gemaakt van de aanval

van FLEC-FAC op de spelersbus van het Togolees nationaal elftal. Het is opmerkelijk dat u niet meer

van dit incident weet, daar van iemand wiens vader daadwerkelijk een belangrijke functie bekleedt

binnen FLEC-FAC en die beweert in de provincie Cabinda te hebben gewoond verwacht kan worden dat

deze de berichten rond FLEC-FAC die de media halen extra aandachtig volgt.

Uit bovenstaande blijkt dat uw kennis betreffende het door u beweerde lidmaatschap van uw vader

bij FLEC-FAC totaal onbestaande is. Van iemand die daadwerkelijk heel haar leven bij haar vader

die coördinator van FLEC-FAC zou zijn, opgroeide mag men verwachten enige kennis te

hebben betreffende bovenstaande zaken. Dat u niets verteld werd omdat u minderjarig of te jong was

(gehoor CGVS, p.6, p.7 en p.17) kan bezwaarlijk als afdoende verklaring beschouwd worden, daar de

Dienst Voogdij bepaalde bij beslissing op 5 februari 2013 dat op basis van het medische onderzoek kan

worden besloten dat u op datum van 25 januari 2013 een leeftijd hebt van zeker ouder dan 18 jaar,

waarbij 20.7 jaar met een standaarddeviatie van twee jaar een goede schatting is (supra).

Bovenstaande veelvuldige en frappante onwetendheden ondermijnen volledig de geloofwaardigheid van

de door u beweerde betrokkenheid van uw vader bij de organisatie FLEC-FAC én dus ook de

problemen die u daardoor zou gekend hebben met de Angolese overheid.

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk

en kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging of

een reëel risico op lijden van ernstige schade.

U bracht geen begin van bewijs bij inzake uw identiteit en reisweg, hetgeen een negatieve indicatie

is voor uw geloofwaardigheid.

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 beroept verzoekster zich op de schending van artikel 1 van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951, van artikel 48, 48/2, 48/3, 48/4, §2, 48/5 en 62 van de voormelde wet van 15

december 1980 (hierna: vreemdelingenwet) en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Betreffende haar leeftijd volhardt verzoekster in haar verklaringen die zij tijdens haar gehoor op het

CGVS op 23 april 2013 aflegde. Zij gaat niet akkoord met de resultaten van de test ter bepaling van

haar leeftijd en stelt geboren te zijn in 1996 en niet in 1993.

Verder voert verzoekster aan dat haar vader haar, gezien haar jonge leeftijd, weinig meedeelde over zijn

activiteiten bij het FLEC-FAC. Verzoekster wilde geen valse of incorrecte verklaringen afleggen en

antwoordde naar haar kennis van zaken op de vragen van de commissaris-generaal. Verzoekster merkt

op dat nergens in de bestreden beslissing in se getwijfeld wordt aan de politieke bezigheden van haar

vader, alsook dat geen onderzoek werd verricht naar diens lidmaatschap van het FLEC-FAC. Nochtans

verschafte verzoekster voldoende informatie om hierover opzoekingen te doen. Onder verwijzing naar

de Proceduregids van UNHCR meent verzoekster dat het feit dat verweerder geen enkele vorm van

onderzoek heeft gedaan omtrent dit zeer centraal aspect van verzoeksters asielrelaas, het

zorgvuldigheidsbeginsel schendt.

2.2.1. Verzoekster preciseert niet op welke wijze de artikelen 48 en 48/2 van de vreemdelingenwet,

dewelke overigens op louter algemene wijze bepalen welke vreemdelingen als vluchteling kunnen

worden erkend dan wel als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming, zouden

(kunnen) zijn geschonden. De schending van deze artikelen wordt bijgevolg niet dienstig aangevoerd.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet, heeft tot

doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat

is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem

verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze
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beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze motieven kent en aan een

inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en

voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht,

de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing 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.

2.2.3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden

toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.4. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag in hetgeen

volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.3.1. Waar verzoekster met betrekking tot haar leeftijd volhardt in de verklaring die zij tijdens haar

gehoor op het CGVS aflegde dat zij geboren is in 1996 en niet in 1993, dient opgemerkt dat verzoekster

geen stukken bijbrengt waaruit blijkt dat de vaststellingen die in opdracht van de Dienst Voogdij werden

gedaan, en waaruit blijkt dat zij op datum van 25 januari 2013 een leeftijd van 20,7 jaar heeft met een

standaarddeviatie van twee jaar, foutief zouden zijn. Bovendien stelde verzoekster geen beroep in bij de

Raad van State tegen de beslissing van de Dienst Voogdij, hoewel haar deze mogelijkheid expliciet in

herinnering werd gebracht (administratief dossier, stuk 10). Bijgevolg moet worden vastgesteld dat

verzoekster meerderjarig is en aldus de Belgische asielinstanties trachtte te misleiden hetgeen in

ernstige mate afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van haar asielrelaas.

Verzoekster blijkt aldus minder jeugdig te zijn dan zij tracht voor te stellen. De motieven in de bestreden

beslissing inzake de twijfel aangaande de betrokkenheid van verzoeksters vader bij het FLEC-FAC

kunnen dan ook niet weerlegd worden door louter te verwijzen naar verzoeksters beweerde jonge

leeftijd.

Verzoekster voert geen verweer tegen het motief in de bestreden beslissing dat zij niet aannemelijk

weet te maken dat zij werkelijk van kinds af te Nakuto in de provincie Cabinda woonde, zodat dit motief

als vaststaand moet beschouwd worden.

Waar verzoekster aanvoert dat verweerder geen onderzoek verrichtte naar haar vaders lidmaatschap

van het FLEC-FAC, merkt de Raad op dat verzoekster geen enkel begin van bewijs bijbracht inzake

haar identiteit of die van haar vader. Het vermelden van de naam van haar vader en van één van diens

collega’s – van wie verzoekster overigens de volledige naam niet kent hoewel zij een maand bij hem

zou gewoond hebben (gehoorverslag CGVS, p. 7 en 9) – kan in dit kader niet als een begin van bewijs

beschouwd worden. De Raad merkt overigens op dat verweerder aan de hand van verzoeksters kennis

over het FLEC-FAC en haar vaders werkzaamheden voor deze organisatie wel degelijk haar vaders

lidmaatschap van het FLEC-FAC trachtte na te gaan, maar deze kennis terecht als onbestaande

bestempelde.

Betreffende het verwijt aan het CGVS dat geen rekening werd gehouden met een aantal paragrafen uit

de proceduregids van UNHCR, dient te worden opgemerkt dat deze proceduregids, hoewel hij

waardevolle aanwijzingen bevat voor het vaststellen van de vluchtelingenstatus overeenkomstig artikel 1

van het Verdrag van Genève, geen afdwingbare rechtsregels bevat.
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In haar verzoekschrift komt verzoekster niet verder dan het herhalen van reeds eerder afgelegde

verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de

commissaris-generaal, hetgeen de motieven van de bestreden beslissing niet kan weerleggen. Deze

motieven zijn pertinent en correct, vinden steun in het administratief dossier en worden door de Raad

overgenomen.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.3.2. Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar relaas en de elementen in het

dossier toont verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij een

reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

2.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissing

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden

beslissing blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het

administratief dossier en dat verzoekster de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te

zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal heeft verzoeksters

asielaanvraag op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van

alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.

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 dertien september tweeduizend dertien

door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


