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nr. 115 783 van 17 december 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 Mongolische nationaliteit te zijn, op

11 september 2013 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 9 augustus 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 26 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 oktober 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. LEMMENS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 27 april 2013 het Rijk binnen en diende op 8 mei

2013 een asielaanvraag in. Op 9 augustus 2013 werd een beslissing tot weigering van de hoedanigheid

van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin van artikel

48/3 en artikel 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: de Vreemdelingenwet). Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Mongoolse nationaliteit en bent u afkomstig uit Ulaanbaatar. Op 20

juli 2012 was u ’s avonds onderweg van een vriendin naar uw thuis. Er stopte een auto en die vroeg

waar u naartoe wilde. Vervolgens spoot iemand met een spray in uw gezicht. U werd in de auto

gesleurd en meegenomen naar een huis. Daar bevonden zich nog drie andere vrouwen. U werd

dagelijks gedwongen zich te prostitueren. U werd dan naar een hotel gebracht. U trachtte een keer te

ontsnappen uit het hotel maar dit mislukte. U werd daarop hard in elkaar geslagen. Op een dag, in

oktober 2012, waren de twee bewakers van de plaats waar u werd opgesloten dronken. Ze vergaten de

deur op slot te doen. Toen u ’s nachts alleen was en de bewakers niet meer hoorde, ontsnapte u uit de

woning. U kreeg van iemand een lift en ging naar huis. De volgende dag diende u klacht in bij de politie.

Ze beloofden u de zaak te onderzoeken. Daarna ging u nog regelmatig bij de politie informeren naar het

onderzoek maar ze hadden nog geen resultaat. In april 2013, toen u niet ver van uw woning onderweg

was, kwam u één van uw ontvoerders tegen. Hij zei dat hij wist waar u woonde en dat hij wist dat u

klacht had ingediend. Omdat u na uw ontvoering angstig was had u altijd een mes bij. U stak de man

neer en vluchtte. U vertelde uw man wat er gebeurd was en u besloot het land te verlaten. Op 10 april

2013 reisde u met een smokkelaar van Ulaanbaatar naar Moskou met de trein. Van daaruit reisde u via

Wit-Rusland met een auto naar België. Na uw aankomst in België werd u onwel en diende u

opgenomen te worden in het ziekenhuis. Op 8 mei 2013 diende u een asielaanvraag in bij de Belgische

autoriteiten. Ter staving van uw asielaanvraag legde u uw rijbewijs neer.

B. Motivering

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat nergens uit uw verklaringen blijkt dat de door u aangehaalde

problemen verband houden met één van de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie, die

internationale bescherming biedt aan personen die hun land van herkomst dienen te verlaten uit een

gegronde vrees voor vervolging omwille van hun religie, ras, politieke overtuiging, nationaliteit of het

behoren tot een sociale groep. Uit uw verklaringen blijkt immers dat de door u aangehaald problemen

louter van gemeenrechtelijke aard zijn en geen uitstaans hebben met één van de vijf hierboven

vermelde criteria.

Evenmin zijn er redenen om u, op basis van de door u aangehaalde vluchtmotieven, de status van

subsidiaire bescherming toe te kennen op basis van art. 48/4, §2, b van de gecoördineerde

Vreemdelingenwet. U hebt immers niet aannemelijk gemaakt dat er in uw hoofde een reëel risico

bestaat op ernstige schade wegens foltering, of onmenselijke of vernederende behandeling of

bestraffing, in het geval u zou terugkeren naar uw land van herkomst. Immers, omwille van

onderstaande redenen zijn er ook twijfels gerezen omtrent de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Vooreerst dient er te worden vastgesteld dat u geen enkel begin van bewijs voorlegde ter staving van de

door u vernoemde vrees. De bewijslast berust in beginsel bij de asielzoeker die in de mate van het

mogelijke elementen dient aan te brengen ter staving van zijn of haar relaas. Bij het ontbreken van

dergelijke elementen dient daarvoor een aannemelijke verklaring te worden gegeven, hetgeen in casu

niet het geval is. Nadat u ontvoerd werd ging uw echtgenoot naar de politie om melding te maken van

uw verdwijning. U denkt dat uw echtgenoot daarvan een bewijs heeft maar kon dit niet voorleggen (zie

gehoorverslag CGVS p. 6). Ook toen u na uw ontsnapping zelf naar de politie bent gestapt ontving u

een bewijs van uw klacht (zie gehoorverslag CGVS p. 7). Dit legde u evenmin voor. Na uw ontsnapping

werd er een krantenartikel gepubliceerd over de klacht die u had ingediend. Dit legt u evenmin voor. De

vaststelling dat u deze drie essentiële documenten niet kon voorleggen, verklaarde u door te stellen dat

deze in het bezit zijn van uw echtgenoot (zie gehoorverslag CGVS pp. 6-7). Uw echtgenoot zou in mei

2013 Mongolië hebben verlaten om naar België te komen maar sindsdien hebt u niets meer van hem

vernomen (zie gehoorverslag CGVS p. 2). Dergelijke verklaring is onafdoende.

Verder dient te worden opgemerkt dat u uw identiteitskaart en paspoort niet voorlegde. Uw

identiteitskaart zou u hebben achtergelaten in Mongolië en deze zou nu in het bezit zijn van uw

echtgenoot (zie gehoorverslag CGVS p. 3). Uw paspoort zou u wel meegenomen hebben naar België

maar zou u hier verloren zijn nadat u onwel werd en werd opgenomen in het ziekenhuis (zie

gehoorverslag CGVS p. 3). Dit is een stereotype verklaring en doet vermoeden dat u zaken probeert te

verhullen voor de Belgische autoriteiten. Het vermoeden rijst dat u op legale wijze van Mongolië

rechtstreeks naar België bent gereisd.

Mocht er nog geloof worden gehecht aan uw asielrelaas, dan dient te worden opgemerkt dat uw

problemen in Mongolië van gemeenrechtelijke aard zijn en dat u voor bescherming in eerste instantie

beroep dient te doen op de Mongoolse autoriteiten. Nadat u vermist was ging uw echtgenoot naar de

politie om aangifte te doen van uw verdwijning. De politie heeft daarop een zoekactie gestart (zie
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gehoorverslag CGVS p. 6). Na uw ontsnapping diende u een klacht in bij de politie. Ze zeiden dat ze de

klacht zouden onderzoeken (zie gehoorverslag CGVS p. 7). Hieruit blijkt dat de politie bereid is u te

beschermen. Zelf hebt u nooit ergens anders bescherming gezocht in Mongolië. Zo hebt u nooit een

hulporganisatie gecontacteerd. De reden hiervoor is dat u niet wist welke organisaties er bestaan waar u

terecht kon (zie gehoorverslag CGVS p. 7). Dergelijke verklaring is onafdoende. U zou uzelf beter

hebben kunnen informeren over de mogelijkheden die er bestaan om hulp te kunnen krijgen.

Tot slot dient te worden opgemerkt dat u dit lokale probleem had kunnen ontwijken, door u elders in

Mongolië te vestigen. U werd ontvoerd en opgesloten door enkele criminelen. Dit is echter een probleem

dat het lokale niveau niet overstijgt. Gevraagd naar de reden waarom u zich niet elders in Mongolië zou

kunnen vestigen verwees u naar een vrouw die net als u zou zijn ontsnapt en daarna ergens anders in

Mongolië was gaan wonen. Zij zou zijn aangereden door een auto en is gestorven. Drie andere vrouwen

met wie u was opgesloten zouden u dit verteld hebben. Eén van hen zou hebben gezien hoe de vrouw

werd aangereden. Hoe dit kan, daar ze zelf opgesloten zat, kon u niet verklaren. Hoe uw ontvoerders u

overal in Mongolië zouden kunnen terugvinden kon u evenmin verklaren. U stelde louter dat ze u op de

een of andere manier zeker zouden vinden (zie gehoorverslag CGVS p. 8). Dergelijke verklaring is

onafdoende. Er is dan ook geen enkele reden waarom u zich niet elders in Mongolië zou kunnen

vestigen om aan uw belagers te ontkomen.

Uw rijbewijs kan bovenstaande beslissing niet wijzigen. Het kan op geen enkele wijze uw asielrelaas

staven.

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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens 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). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoekster voert de schending van de motiveringsverplichting (artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de

Vreemdelingenwet) en van de beginselen van behoorlijk bestuur aan. Verzoekster vermeldt het

redelijkheidsbeginsel.

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoekster kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat zij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien

verzoekster de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert

verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt

wordt onderzocht.

2.4. Wat betreft verzoeksters algemene verwijzing naar “de beginselen van behoorlijk bestuur” stelt de

Raad vast dat in het verzoekschrift enkel het redelijkheidsbeginsel concreet wordt vermeld. Het komt

niet toe aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om te bepalen welk(e) ander(e) beginsel(en)

verzoekster eventueel nog zou kunnen bedoelen, derhalve wordt dit onderdeel van het middel, in zover

het geen betrekking heeft op het redelijkheidsbeginsel, niet ontvankelijk aangevoerd.
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2.5. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Dit is in

casu niet het geval.

3. Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire beschermingsstatus

3.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, die zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet aantonen dat zijn aanvraag

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

vertellen (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. 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 toegestaan als 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, nr. 204). Bovendien verplicht

geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek van de asielaanvraag belaste instanties om de

vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut van vluchteling te bekomen en de lacunes in

diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS 16 november 2006).

3.2. De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of

verzoeksters verklaringen voldoende zijn om haar voorgehouden vervolging geloofwaardig en

aannemelijk te maken. Hij houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de vage als de

ontwijkende antwoorden en houdt bij deze analyse rekening met het specifieke profiel van de

asielzoeker. Verder benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en

niet als van elkaar losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan elk

onderdeel, motief of tegenstrijdigheid wordt gehecht kan verschillen maar het is het geheel van de in de

bestreden beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de

ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag.

3.3. Indien verzoekster beweert het slachtoffer te zijn van gedwongen prostitutie en zodoende

mogelijkerwijs onder de vervolging wegens sociale groep kan vallen, dan gaat zij er volledig aan voorbij

dat zij blijft nalaten zowel haar asielrelaas als haar identiteit genoegzaam te adstrueren.

Waar verzoekster verder stelt dat ze haar identiteitskaart in Mongolië heeft achtergelaten omdat ze

reeds haar paspoort bij had om naar België te komen, dan klemt dit met haar eerdere verklaringen dat

ze niet weet waarom ze deze niet meegenomen heeft (gehoor p. 3) en dat ze haar paspoort en

identiteitskaart in Antwerpen verloren is (verklaring 26). Bovendien ontkent verzoekster niet dat zij op

legale wijze naar België gereisd is terwijl zij strijdig hiermee op de DVZ verklaarde illegaal gereisd te

hebben (verklaring 36). Verzoekster verklaart thans dat ze met haar paspoort met toeristenvisum gereisd

is, dat zij verkregen heeft bij de Belgische ambassade. Verzoekster wenst ook op te merken dat ze het

woord smokkelaar niet eens gebruikt heeft, maar dat het veeleer een tussenpersoon betrof die ervoor

zorgde dat verzoekster zonder moeilijkheden hier zou geraken. Er zijn dan ook geen redenen waarom

verzoekster niet aantoont wanneer zij haar land verliet. Dit tast haar geloofwaardigheid aan.

3.4. Verzoekster verklaart dat haar echtgenoot al haar documenten heeft, terwijl zij desgevallend met

behulp van een advocaat of mensenrechtenorganisatie, nuttige documenten kan opvragen, temeer er

sprake is van klachten bij de politie, een ziekenhuisopname en een krantenartikel. Zelfs indien haar

echtgenoot deze documenten zou meegenomen hebben, quod non demonstrandum en waarbij de Raad

evenmin inziet waarom haar man en niet verzoekster zelf deze zou meegenomen hebben aangezien de

(asiel)feiten betrekking hebben op verzoekster, dan nog blijft verzoekster ernstig in gebreke alsnog
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(geauthentificeerde) kopieën te bekomen. Verzoeksters bewering dat haar man met de kinderen naar

België zou komen, kan haar niet beletten intussen contact te houden. Dit kan haar evenmin beletten aan

te tonen dat ze betrokken was bij gerechtelijke procedures in Mongolië, noch op de hoogte te blijven van

voor haar belangrijke onderzoeken en gerechtelijke procedures in Mongolië. Verzoekster blijft bij louter

ongestaafde beweringen.

3.5. Verzoekster geeft thans aan haar land op legale wijze verlaten te hebben en gekomen te zijn met

een toeristenvisum, waaruit kan blijken dat verzoekster niet gezocht wordt door de Mongolische

autoriteiten. Aldus is geenszins aannemelijk dat verzoekster in de negatieve belangstelling stond omwille

van de voorgehouden doodslag, temeer verzoekster verklaarde “ik moest wel af en toe meegaan naar

de ambassade” (gehoor p. 5) en dus diverse voorbereidingen heeft getroffen, wat eveneens het

onmiddellijk karakter van haar vlucht ondergraaft. Overigens heeft verzoekster wel degelijk verwezen

naar een smokkelaar (gehoor p. 4), zelfs indien zij daarmee enkel een tussenpersoon bedoelde.

3.6. Conform artikel 48/5, §1 van de Vreemdelingenwet, kan ernstige schade in de zin van artikel 48/4

van de Vreemdelingenwet uitgaan van of veroorzaakt worden door niet-overheidsactoren, indien kan

worden aangetoond dat noch de staat, noch de partijen of organisaties die de staat of een aanzienlijk

deel van zijn grondgebied beheersen, met inbegrip van internationale organisaties, bescherming kunnen

of willen bieden tegen ernstige schade. § 2 van dezelfde bepaling stelt dat er bescherming in de zin van

de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet wordt geboden wanneer de actoren als bedoeld in

lid 1 redelijke maatregelen treffen tot voorkoming van het lijden van ernstige schade, onder andere door

de instelling van een doeltreffend juridisch systeem voor de opsporing, gerechtelijke vervolging en

bestraffing van handelingen die ernstige schade vormen en wanneer de verzoeker toegang tot een

dergelijke bescherming heeft.

3.6.1. Dat de daders beweerdelijk alsnog niet gevat werden, kan bezwaarlijk aantonen dat verzoekster

geen beroep kan doen op nationale bescherming, temeer verzoekster klacht heeft ingediend tegen

onbekenden (vragenlijst 3.5). Verzoeksters bewering dat “Verzoekster weet niet of er werkelijk een

zoekactie gestart is. Men heeft dat zo tegen haar man gezegd maar of dat werkelijk zou gebeurd is,

weten zij niet met zekerheid. Feit is alleszins dat verzoekster niet gevonden werd en dat ze zelf is

moeten ontsnappen. Noch haar echtgenoot, noch verzoekster zelf hebben het gevoel gehad dat zij

geholpen werden. Ze kregen eerder het gevoel dat er gewoon niets gedaan werd, dat ze werden

afgescheept, omdat zij toch "maar " een vrouw was. Verzoekster is dan ook als vrouw anders behandeld

geweest”, blijft bovendien een loutere bewering, temeer verzoekster geenszins aantoont dat de feiten

zich überhaupt hebben voorgedaan. Verzoekster informeerde diverse malen bij de politie en “ze zeiden

dat ze aan het onderzoeken waren” (gehoor p. 8). Bijgevolg kan geenszins gesteld worden dat de

Mongolische autoriteiten onwillig of onkundig waren om verzoekster bescherming te bieden. Het is

immers niet omdat er geen onmiddellijke resultaten zijn, dat de onderzoeken niet gevoerd worden. De

bescherming die de nationale overheid biedt, moet daadwerkelijk zijn. Zij hoeft echter niet absoluut te

zijn en bescherming te bieden tegen elk feit begaan door derden, noch is ze resultaat gebonden. De

door verzoekster aangebrachte feiten zijn dan ook niet voldoende om het ontbreken van nationale

bescherming te kunnen aantonen.

3.6.2. Daar waar verzoekster nog verwijst naar “een niet-gouvernementele organisatie (…) of één of

andere dienst slachtofferhulp”, gaat zij er aan voorbij dat deze organisaties wel degelijk kunnen

aangeven waar bescherming kan gezocht worden of ook zelf tijdelijke opvang bieden. Immers zij kunnen

naast juridisch en praktisch advies, bijstand en begeleiding geven en zich tevens betrokken partij stellen

bij politionele en gerechtelijke procedures. Verzoeksters nalaten dergelijke organisaties in te schakelen,

is een bijkomende indicatie dat zij geen vervolging vreesde.

3.7. Daar waar verzoekster inzake het vestigingsalternatief nog meent dat “Verzoekster kan enkel

afgaan op hetgeen haar verteld werd. Een andere vrouw die uit de klauwen van haar belagers ontsnapt

was, is daarna vermoord, aangereden door een wagen. Verzoekster stelt ook vast dat haar ontvoerders

ook haar adres wisten en dat ze wisten dat ze klacht had ingediend. Verzoekster weet dat er binnen de

politiediensten heel wat corruptie bestaat en dat het gemakkelijk is voor een criminele bende om door

omkoping een adres te achterhalen. In die zin is ze in heel Mongolië onveilig”, gaat zij er volledig aan

voorbij dat ze de voorgehouden asielfeiten geenszins aangetoond heeft terwijl ze dit wel kon, ze wel

degelijk nationale bescherming kan vragen en dat het evenmin aannemelijk is dat de criminele bende,
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voor zover waarachtig, quod non, dermate machtig en wraakzuchtig is dat ze haar nog in andere delen

van Mongolië zouden kunnen en willen vervolgen.

3.8. Verzoekster onderneemt in dit verzoekschrift geen ernstige poging om de in de bestreden beslissing

gedane vaststellingen te weerleggen noch brengt zij thans argumenten, gegevens of tastbare stukken

aan die een ander licht kunnen werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekster beperkt zich aldus tot het

herhalen van het asielrelaas en het negeren van de motieven en de conclusies van de bestreden

beslissing, het formuleren van boute beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en

excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de

bestreden beslissing kunnen weerleggen. Verzoekster weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het administratieve

dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Derhalve blijven de

motieven van de bestreden beslissing overeind.

3.9. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

3.10. Verzoekster meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan

de criteria van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van

de subsidiaire bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoeksters

verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

3.11. Waar verzoekster vraagt om minstens de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de Raad erop

dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, §1, 2° van de Vreemdelingenwet.

Verzoekster toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing

die door de Raad niet kan worden hersteld, noch dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden

dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot

vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

3.12. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.
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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 zeventien december tweeduizend dertien

door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


