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nr. 113 132 van 30 oktober 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 Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op 21 juni 2013

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

staatlozen van 31 mei 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 21 augustus 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 september 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, 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 bent een Azerbeidzjaans staatsburger van Azeri origine afkomstig uit Sumgait.

Uw man is sinds 2007 lid van de jongerenorganisatie ‘Dalga’.

Op 31/01/2009 nam hij deel aan een bijeenkomst ter herdenking van Mammed Emin Rasulzade, de

oprichter van de eerste democratische regering van Azerbeidzjan. De politie kwam gewelddadig tussen.

Uw man werd geslagen door een politieman. Uw man sloeg deze politieman terug die hierdoor verwond

raakte. Uw man werd opgepakt en meegenomen naar het politiebureau nr. 9. Na een interventie van de

Amerikaanse ambassade werd hij vrijgelaten. Uw man belde u hierna op en zei dat zijn vriend F. u en

de kinderen zou komen ophalen.
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Jullie ontvluchtten Azerbeidzjan en reisden naar Moskou waar jullie bij een oom introkken. Uw

schoonmoeder belde jullie en zei dat de familie van de politieagent die uw man had geslagen tweemaal

waren langsgekomen op zoek naar uw man.

In oktober 2011 kwam u samen met uw man F.A. (O.V. 6.889.578) en jullie vier minderjarige kinderen

naar België waar jullie op 04/10/2011 jullie asielaanvraag indienden.

In juli 2012 zei uw man dat hij voor 1 à 2 weken weg zou gaan. Een man belde u en zei dat uw man

afstand van zijn asielaanvraag had gedaan en was teruggekeerd naar Azerbeidzjan.

U had éénmaal telefonisch contact met uw man. Hij zei u dat u zich geen zorgen diende te maken.

Sindsdien heeft u hem nog meerdere tevergeefs proberen op te bellen.

U bent in het bezit van de volgende documenten: geboorteaktes, een kopie van het rijbewijs van uw

man en diens militair boekje, uw geboorteakte en huwelijksakte met apostille, en een eigen schriftelijke

verklaring.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt (CGVS p. 6) dat u vreest om terug te keren naar Azerbeidzjan omdat uw

man gezocht wordt door de familie van een politieagent die hij tijdens een manifestatie had geslagen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uit de informatie voorhanden op het CGVS, waarvan een

kopie aan uw administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat uw man op 13/06/2012 vrijwillig afstand

deed van zijn asielaanvraag waarna hij op 04/07/2012 met de hulp van IOM terugkeerde naar

Azerbeidzjan.

Een dergelijk gedrag staat haaks op een werkelijke behoefte aan bescherming en valt niet te rijmen

met een gegronde vrees voor vervolging in hoofde van uw man.

Aangezien u geen persoonlijke problemen aanhaalt maar zich baseert op de problemen die uw man

aanhaalde mag er van u verwacht worden dat u voor het CGVS afdoende elementen aanbrengt die op

duidelijke wijze aantonen dat u nog steeds een dermate (subjectieve) vrees koestert die de toekenning

van een beschermingsstatus in België wettigt.

Er moet echter worden vastgesteld dat uw verklaringen onaannemelijk en onsamenhangend zijn

waardoor u er niet in slaagt uw asielrelaas geloofwaardig te maken.

Zo verklaart u (CGVS p. 2) dat u in juli 2012 een éénmalig telefonisch contact had met uw man waarna

u niks meer van hem heeft vernomen.

U informeerde zich bij vrienden van uw man In België en bij uw ouders en schoonmoeder in

Azerbeidzjan maar die konden u geen nieuws geven over uw man.

U heeft verder echter geen pogingen ondernomen om via andere personen of bij

bepaalde instanties/organisaties in Azerbeidzjan meer informatie te verkrijgen over uw man (CGVS p. 3-

4).

Zo is het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat u geen contact heeft opgenomen met ‘Dalga’, de organisatie

waarvan uw man lid is en in het kader waarvan hij deelnam aan bijeenkomsten waardoor hij problemen

kende.

Uw bewering dat u niemand kende bij ‘Dalga’ is onafdoende.

Uit de bovenvermelde informatie van het CGVS blijkt immers dat er heel vlot informatie over deze

organisatie op het internet kan worden gevonden waarbij de telefoonnummers en email-adressen van

personen die deel uitmaken van ‘Dalga’ kunnen worden teruggevonden.

Verder blijkt uit uw verklaringen dat u zich zelfs niet eens heeft geïnformeerd of er in België

instanties/organisaties zijn die u kunnen helpen in uw zoektocht naar uw man, terwijl uit de

bovenvermelde informatie van het CGVS blijkt dat het Rode Kruis via haar dienst ‘Tracing’ vermisten

kan proberen op te sporen.

Een dergelijk gedrag duidt op een dermate grove onverschilligheid en desinteresse die niet in

overeenstemming kan worden gebracht met de door u verklaarde vervolgingsvrees.

De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt hierdoor op ernstige wijze ondermijnd.

Ook blijkt uit uw verklaringen (CGVS p. 4-6) dat uw man driemaal werd gearresteerd door de politie;

m.n. in april 2008 en in september 2008 toen hij telkens voor een week werd aangehouden, en nog

eens voor enkele uren op 31/01/2009.

In de door u bij de DVZ ingevulde vragenlijst van het CGVS meldde u echter onder luik 3 vraag 5 dat uw

man nog op een ander tijdstip werd aangehouden.

Bij confrontatie stelt u (CGVS p. 6) dat uw man ook nog eens in december 2008 werd gearresteerd,

hetgeen niet te rijmen valt met uw aanvankelijke verklaringen voor het CGVS dat uw man driemaal werd

gearresteerd én ook nog steeds niet overeenkomt met hetgeen u meldde in uw vragenlijst. Bij verdere

confrontatie stelt u het zich niet meer te herinneren.

Deze motivering kan niet worden aanvaard.

In de door u en uw man ingevulde vragenlijst van het CGVS meldden jullie beiden dat uw man tweemaal

werd gearresteerd, nl. op 31/01/2008 en 31/01/2009.
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U stelt er uitdrukkelijk bij dat uw man de eerste keer in aanraking kwam met de politie tijdens zijn

aanhouding op 31/01/2008 en dat uw man tweemaal n.a.v. een bijeenkomst ter herdenking van

Mammed Emin Rasulzade werd opgepakt.

Gelet op de door u in bovenvermelde vragenlijst vermelde context waarin uw man werd opgepakt, kan

niet worden aanvaard dat u zich deze eerste arrestatie voor het CGVS niet meer kan herinneren.

Bovendien brengt u zoals hierboven werd omschreven voortdurend wijzigingen aan in uw

opeenvolgende verklaringen; m.n. meldde u in de vragenlijst dat uw man tweemaal werd gearresteerd,

vervolgens stelde u aanvankelijk voor het CGVS dat uw man driemaal werd gearresteerd, waarna u bij

confrontatie verklaarde dat uw man viermaal werd gearresteerd, en blijkt er uiteindelijk als al uw

verklaringen samen worden bekeken dat uw man vijfmaal zou zijn gearresteerd.

Dergelijke tegenstrijdige verklaringen ondermijnen compleet de geloofwaardigheid van uw beweringen

omtrent de arrestaties van uw man.

Bovenstaande vaststellingen zijn van die aard dat er geen geloof kan worden gehecht aan

uw asielrelaas en er bijgevolg in uw hoofde geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van

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

definitie van subsidiaire bescherming, kan worden weerhouden.

De door u neergelegde documenten kunnen deze conclusie niet wijzigen.

De geboorteaktes, een kopie van het rijbewijs van uw man en diens militair boekje, uw geboorteakte en

huwelijksakte met apostille, bevatten persoonsgegevens die niet worden betwist.

Uw eigen schriftelijke verklaring bevat geen objectieve gegevens betreffende de problemen van u en uw

man in Azerbeidzjan.

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. Verzoekschrift

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 21 juni 2013 een schending aan van artikel 1, A (2) van het

Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951

en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag), van artikel 3 van het Europees

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), van de

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en een schending van (zie het verzoekschrift, p. 2) “de algemene rechtsbeginselen

en de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de motiverings- en de

zorgvuldigheidsverplichting”.

Zij volhardt in haar verklaringen en verwijst naar (zie p. 2) “de (alomtegenwoordige) corruptie van het

gerecht, de arbitraire arrestaties en gewelddadige opsluitingen en de massale schendingen van de

rechten van de politieke opposanten” in haar land van herkomst; zij verwijst dienaangaande naar “het

rapport van het US State Department, Bureau of Democracy, human rights and labor, Human rights

reports Azerbaijan 2011”.

Volgens haar heeft de commissaris-generaal (zie p. 3) “nagelaten rekening te houden met voormelde

vaststellingen bij de beoordeling van verzoeksters vrees voor vervolging bij een terugkeer naar

Azerbeidzjan” en heeft de commissaris-generaal evenmin “een grondig onderzoek ingesteld”.

Zij hekelt het feit dat de commissaris-generaal heeft nagelaten contact op te nemen met de

jongerenorganisatie “Dalga” teneinde informatie in te winnen aangaande het lot van haar echtgenoot.

Verzoekster stelt dat zij minstens in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus gezien zij

in geval van een terugkeer naar Azerbeidjan, een risico loopt op ernstige schade of mensonterende en

vernederende behandelingen of straffen zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Verzoekster vraagt aan de Raad de bestreden beslissing te hervormen en van haar de

vluchtelingenstatus te erkennen, minstens de subsidiaire bescherming toe te kennen; in ondergeschikte

orde vraagt verzoekster de bestreden beslissing te vernietigen.

2.2. Beoordeling



RvV X - Pagina 4

2.2.1. Bevoegdheid

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet over

de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund, noch door de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Bewijslast

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

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

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. 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).

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 (RvS 7 oktober 2008, nr.

186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om 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 in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad hecht geen geloof aan het asielrelaas van verzoekster.

Zo stelt de Raad vast dat verzoekster volhoudt dat zij vreest om terug te keren naar Azerbeidzjan omdat

haar man aldaar gezocht wordt door de familie van een politieagent die hij tijdens een manifestatie had

geslagen (zie het verhoorverslag van 23 mei 2013, p. 6), maar dat uit de informatie door de

commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt dat haar man op 13 juni 2012

vrijwillig afstand deed van zijn asielaanvraag waarna hij op 4 juli 2012 met de hulp van IOM terugkeerde

naar zijn land van herkomst.

Een dergelijk gedrag is volgens de Raad niet verenigbaar met een gegronde vrees voor vervolging in

hoofde van haar echtgenoot, noch met een werkelijke behoefte aan bescherming.

Aangezien verzoekster geen persoonlijke problemen aanhaalt, maar zich baseert op de problemen die

haar man aanhaalde, gaat deze vaststelling reeds in tegen de geloofwaardigheid van haar

voorgehouden vrees.

De Raad wijst erop dat er van verzoekster verwacht kan worden dat zij afdoende elementen aanbrengt

die op duidelijke wijze aantonen dat zij wel nog steeds een dermate (subjectieve) vrees koestert die de

toekenning van een beschermingsstatus in België wettigt.

De Raad stelt echter vast dat verzoeksters verklaringen onaannemelijk en onsamenhangend zijn

waardoor zij er niet in slaagt haar vrees geloofwaardig te maken.

Zo legt verzoekster tegenstrijdige verklaringen af aangaande het aantal arrestaties die haar echtgenoot

zou hebben ondergaan.

Op het Commissariaat-generaal verklaarde zij dat haar man driemaal met name in april 2008, in

september 2008 en 31 januari 2009, werd gearresteerd door de politie (zie het verhoorverslag van 23

mei 2013, p. 4-6), terwijl zij op de Dienst Vreemdelingenzaken vertelde dat haar echtgenoot tweemaal,
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meer bepaald op 31 januari 2008 en 31 januari 2009, werd gearresteerd (zie “vragenlijst” van 26 oktober

2011, vraag 3.5).

Geconfronteerd met het feit dat zij op de Dienst Vreemdelingenzaken had verklaard dat haar man nog

op een ander tijdstip werd aangehouden, stelde verzoekster dat haar echtgenoot ook nog eens in

december 2008 werd gearresteerd (zie het verhoorverslag, p. 6). Deze versie van de feiten is echter

opnieuw tegenstrijdig met haar aanvankelijke verklaringen op het Commissariaat-generaal, alsook met

hetgeen zij meldde op de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Raad wijst erop dat van een asielzoeker nochtans mag worden verwacht dat hij voor de diverse

asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de

aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de

beoordeling van zijn asielrelaas, op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in

iedere fase van het onderzoek.

Verder stelt de Raad vast dat verzoekster verklaarde dat zij in juli 2012 een éénmalig telefonisch contact

had met haar man waarna zij niets meer van hem heeft vernomen (zie het verhoorverslag, p. 2), dat zij

zich informeerde bij vrienden van haar echtgenoot in België en bij haar ouders en schoonmoeder in

Azerbeidzjan die haar geen nieuws over haar man konden geven, maar dat verzoekster verder geen

pogingen heeft ondernomen om via andere personen of bij bepaalde instanties/organisaties in

Azerbeidzjan meer informatie te verkrijgen over haar man (zie het verhoorverslag, p. 3, 4).

De Raad is van oordeel dat het niet aannemelijk is dat verzoekster, in een poging om meer te weten te

komen over het lot van haar echtgenoot, geen contact heeft opgenomen met “Dalga”’, de organisatie

waarvan haar man lid is en in het kader waarvan hij deelnam aan bijeenkomsten waardoor hij

problemen kende, temeer gezien uit informatie die door de commissaris-generaal aan het administratief

dossier werd toegevoegd, blijkt dat er vlot informatie over deze organisatie op het internet kan worden

gevonden waarbij de telefoonnummers en e-mail adressen van personen die deel uitmaken van “Dalga”

kunnen worden teruggevonden.

Verder blijkt uit verzoeksters verklaringen dat zij zich zelfs niet eens heeft geïnformeerd of er in België

instanties/organisaties zijn die haar kunnen helpen in haar zoektocht naar haar man, terwijl uit de

bovenvermelde informatie blijkt dat het Rode Kruis via haar dienst “Tracing” vermisten kan proberen op

te sporen.

De Raad benadrukt dat van een asielzoeker kan worden verwacht dat hij er alles aan zou doen om

informatie over zijn recente situatie te bekomen, gezien actuele informatie van primordiaal belang is om

de door verzoekster geschetste vrees in te schatten; van verzoekster kan redelijkerwijs worden

verwacht dat zij ernstige pogingen onderneemt om zich te informeren over de evolutie van haar

problemen.

Van verzoekster kan inderdaad worden verwacht dat zij ernstige pogingen onderneemt om zich te

informeren met betrekking tot de essentiële elementen van haar asielrelaas waarvan zij geen kennis

heeft.

Het komt immers in de eerste plaats aan verzoekster toe om aan de hand van een coherent relaas,

achtergrondkennis van haar leefwereld en voor haar relaas relevante elementen de waarachtigheid

ervan aannemelijk te maken.

Verzoeksters onwetendheid over het lot van haar echtgenoot en haar nalatige handelingen om zich te

informeren, wijzen op een gebrek aan interesse en doen ernstige twijfels rijzen over de ernst van haar

voorgehouden vrees.

Waar verzoekster in haar verzoekschrift nog aanvoert dat het de commissaris-generaal is die nagelaten

heeft contact op te nemen met “Dalga” teneinde informatie in te winnen aangaande het lot van haar

echtgenoot, antwoordt de Raad dat geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek van de

asielaanvraag belaste instanties verplicht de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om de status

van vluchteling te bekomen en de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling zelf op te vullen

(RvS, nr. 164.792 van 16 november 2006).

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf en

de commissaris-generaal dient niet te bewijzen dat de voorgehouden feiten onwaar zijn.

Waar verzoekster in haar verzoekschrift verwijst naar “de (alomtegenwoordige) corruptie van het

gerecht, de arbitraire arrestaties en gewelddadige opsluitingen en de massale schendingen van de

rechten van de politieke opposanten” in haar land van herkomst en “het rapport van het US State

Department, Bureau of Democracy, human rights and labor, Human rights reports Azerbaijan 2011”

citeert, wijst de Raad erop dat een verwijzing naar gedateerde algemene rapporten over en/of de

algemene situatie in het land van herkomst niet volstaat om aan te tonen dat verzoekster in haar land
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van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat.

Dit dient in concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.

121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

Gelet op bovenstaande vaststellingen wordt aan het relaas van verzoekster geen geloof gehecht

worden; er is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 (RvS

12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1 van

de vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid, geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel

(RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel 3 EVRM inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van

de vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekster een reëel risico op ernstige

schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden

is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Een ongeloofwaardig relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoekster

brengt geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de zin van

voormelde wetsbepalingen.

Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij in

geval van een terugkeer naar haar land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad over algemeen

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

Verzoeksters verwijzing in haar verzoekschrift naar “de (alomtegenwoordige) corruptie van het gerecht,

de arbitraire arrestaties en gewelddadige opsluitingen en de massale schendingen van de rechten van

de politieke opposanten” in haar land van herkomst en haar citaat uit het gedateerde “rapport van het

US State Department, Bureau of Democracy, human rights and labor, Human rights reports Azerbaijan

2011”, tonen niet aan dat er in haar land van herkomst een binnenlands of internationaal gewapend

conflict aan de gang is, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

2.2.5. Besluit

In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van voormelde wet aantoont.

Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken, zodat er

geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1,

tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een onherstelbare

substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor hij niet over de

grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op het

voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.
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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 dertig oktober tweeduizend dertien door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


