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nr. 124 632 van 23 mei 2014

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 Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 5 maart 2014

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

staatlozen van 13 februari 2014.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 9 april 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 mei 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. DE DECKER 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 verklaart een Gambiaans staatsburger te zijn van Mandinka origine, afkomstig uit Brufut,

Kombo North, Western division. U werd geboren op 12 februari 1972 te Brufut, waar u steeds woonde

met uw familie. U volgde lagere school in Brufut en middelbare school in Banjul, waarna u naar

Brufut terugkeerde. Na een stage kon u in 1994 aan de slag bij het Woman’s Bureau in een project dat

‘Woman in Development’ heette. U werkte als supervisor van de vrouwengroepen in de dorpen Sintet,

Bondali, Mayork, Wassadung en Kampasa. U had een goede vriendin in uw dorp waarvan u vermoedde

dat ze lesbisch was. U vond het onthutsend hoe homoseksuelen in uw land behandeld werden en

besloot in februari 2013 om het lot van homoseksuelen ter sprake te brengen in de vrouwengroepen die

u superviseerde. U raadde vrouwen aan om verdraagzaam te zijn tegenover homoseksuelen, om hen

niet uit te sluiten, hen het leven niet moeilijk te maken. U probeerde na te gaan of u mensen kon vinden
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die homoseksuelen wilden steunen, of er mensen waren die met u campagne wilden voeren voor hen.

Op 20 juli 2013 werd u na een bijeenkomst in Sintet aangevallen toen u op weg was naar uw auto. U

werd meegenomen, bedreigd en mishandeld door drie mannen, die erg kwaad waren omdat

u homoseksualiteit zou aanmoedigen onder de vrouwen. Ze zeiden dat u gedood zou worden indien u

hier niet meer zou ophouden. Na deze beproeving bleef u een week thuis van uw werk, maar nadien

besloot u toch verder te gaan met het sensibiliseren van de vrouwen waarmee u werkte, omwille van

de lesbische vrouwen die u kende. In de ochtend van 10 september 2013 kwamen drie agenten van

het ‘National Intelligence Agency’ (NIA) het huis waar u met uw familie woonde doorzoeken. U was op

dat moment op bezoek bij (M.), een vriendin die in Brusbi woonde. Uw broer kwam u waarschuwen

dat u gezocht werd. U vertrok dezelfde dag naar Senegal, waar u ongeveer vier dagen bleef. Op

15 september 2013 ging u over land naar Marokko, waar u van 17 tot 28 september 2013 verbleef.

Vanuit Marokko reisde u per vrachtwagen naar België, waar u op 29 september 2013 aankwam. U

vroeg op 30 september 2013 asiel aan.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw 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 aannemelijk te maken.

U verklaart de vrouwen waarmee u werkte als supervisor voor het Woman’s Bureau, Project ‘Woman

in Development’, bewust gemaakt te hebben van de problemen die homoseksuelen ervaren en gepoogd

te hebben hun verdraagzaamheid tegenover homoseksuelen te verhogen (zie gehoorverslag CGVS

p.9, 11, 14, 15).

Volgende opmerkingen kunnen echter gemaakt worden bij uw asielrelaas.

U houdt voor dat u erg gedreven was om de situatie van homoseksuelen in uw land aan te kaarten,

u besprak deze situatie immers openlijk met verschillende vrouwen, in de dorpen waar u supervisor

was (zie CGVS p.9, 14, 15). Ook nadat u mishandeld en bedreigd werd, ging u verder met het

bewustmaken van vrouwen, omdat u zo meevoelde met al die lesbische vrouwen (CGVS p.9, 18). Het is

dan ook bijzonder eigenaardig dat u slechts twee vrouwen bij naam kan noemen, van wie u wist dat ze

lesbisch waren (CGVS p.13, 19). U stelt dat deze twee vrouwen uw vriendinnen waren, en dat zij wel

nog meer lesbische vrouwen kenden, en u er over vertelden (CGVS p.19). Opvallend is bovendien dat

u aanvankelijk verklaart dat één van uw twee lesbische vriendinnen (M.J.) heet en dat zij in Kampasa

woont (CGVS p.9). De andere vriendin woonde in uw dorp en heette (A.J.) (CGVS p.9). Later verklaart u

echter dat de vriendin die niet in uw dorp woonde (B.B.) heette en in Bondali woonde (CGVS p.13). Ook

verklaart u geen andere lesbische vrouwen gekend te hebben in de andere dorpen [dan de vrouw die u

net noemde: (B.B.) uit Bondali] (CGVS p. 19). Deze verklaringen zijn manifest strijdig met uw eerdere

verklaringen over de naam en woonplaats van uw twee lesbische vriendinnen (CGVS p.9). De

vaststelling dat u één van uw twee lesbische vriendinnen nu eens de ene en dan weer de andere

naam en woonplaats toedicht, is onverenigbaar met uw voorgehouden bekommernis en grote

inzet voor homoseksuele vrouwen in uw omgeving. Zeker aangezien u verklaart juist op vraag van

uw lesbische vriendinnen verder gegaan te zijn met het aankaarten van homoseksualiteit, ook nadat u

mishandeld was omwille van uw openlijke bekommernis voor homoseksuelen (CGVS p.9).

In datzelfde verband kan opgemerkt worden dat u slechts summier op de hoogte bent van

de situatie van homoseksuelen in uw land. Gevraagd naar de wetgeving in uw land met betrekking

tot homoseksualiteit, stelt u dat u de wet niet kent, maar dat de mensen [homoseksuelen] in de

gevangenis zitten en dat men niet weet of ze nog leven of gedood zijn (CGVS p.16). Gevraagd naar

recente voorbeelden van arrestaties in verband met homoseksualiteit, verklaart u dat de president zei

dat hij geen homoseksuelen in het land wil. Gevraagd wanneer hij dit zei, stelt u dat het in 2012 was, ten

tijde van de arrestaties (CGVS p.16). Gevraagd naar meer uitleg over deze arrestaties, verklaart u

vaagweg dat er mensen op hotel betrapt werden in 2012 en dat er sindsdien veel mensen het land

verlieten (CGVS p.16). U kan niet zeggen of er in Gambia ooit mensen voor de rechtbank gebracht zijn

om wille van hun homoseksualiteit, u stelt niet te weten wat er met de mensen [die gearresteerd werden

in 2012] gebeurde (CGVS p.17). U voegt er aan toe dat niemand sinds hun arrestatie nog iets van hen

hoorde (CGVS p.21). Deze vage verklaringen tasten de geloofwaardigheid van uw

vermeende bewustmakingsactiviteiten verder aan. Volgens de informatie waarover het CGVS beschikt

zijn er in Gambia wel degelijk wetten met betrekking tot homoseksualiteit. Homoseksuele daden kunnen

er bestraft worden met gevangenisstraffen van vijf tot veertien jaar. Van iemand die beweert dat de

situatie van homoseksuelen hem na aan het hart ligt en met gevaar voor eigen veiligheid in hun

voordeel stelt gepleit te hebben, mag verwacht worden dat hij beter op de hoogte is van de huidige

wetgeving met betrekking tot homoseksualiteit. De uitspraken van president Jammeh veroorzaken

bovendien al opschudding sinds 2008. Zaken die te maken hebben met homoseksualiteit worden in de

media uitgebreid belicht. Zo deed in 2012 de arrestatie van 15 tot 20 homoseksuelen (afhankelijk van de
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bron) op een verjaardagsfeest in de Gambiaanse hoofdstad veel stof opwaaien. De arrestanten werden

voor de rechter gebracht en zijn uiteindelijk vrijgesproken, hoewel velen onder hen het land verlieten

(zie informatie administratief dossier.) Dat u voorhoudt dat er van de arrestanten waarover u in 2012

hoorde nooit meer iets vernomen werd komt dan ook bijzonder onwaarschijnlijk over. Gezien uw

opleiding en voorgehouden profiel, had u zeker in staat moeten zijn om meer informatie te vergaren met

betrekking tot de wetgeving en met betrekking tot de lotgevallen van gearresteerde homoseksuelen in

uw land.

Uw klaarblijkelijke desinteresse op dit vlak is niet verenigbaar met uw voorgehouden

bekommernis over de situatie van homoseksuele vrouwen en uw beweerde activiteiten om de

vrouwen in Gambia te sensibiliseren.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt dat in uw hoofde geen vermoeden van

het bestaan van een 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 vastgesteld.

U legt geen documenten voor om uw identiteit, asielrelaas of reisweg te ondersteunen.

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

2.1.1. Verzoekster stelt in het feitenrelaas in haar verzoekschrift dat het Engels slechts haar derde taal

is en niet als haar moedertaal mag worden beschouwd. Dit moet in ogenschouw worden genomen nu

het interview in het Engels werd afgenomen.

2.1.2. Verzoekster voert, in wat zich aandient als een enig middel, de schending aan van “de algemene

rechtsmiddelen der zorgvuldigheid (o.m. het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel) en de

materiële motiveringsplicht”. Zij acht deze geschonden door de vluchtigheid en de materiële onjuistheid

waarmee de aanvraag werd afgewezen. De bestreden motivering voldoet volgens haar niet naar recht.

De stelling dat zij slechts twee lesbische vrouwen bij naam kon noemen berust op een onjuiste

interpretatie en notering en een onjuist inzicht van haar antwoorden tijdens het gehoor bij het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS). Zij gaf minstens drie namen,

met name M.J., A.J. en B.B. De eerste twee betreffen vriendinnen van verzoekster en de derde is een

vrouw waarmee zij sprak. Naast haar twee vriendinnen, kent zij dus ook een derde lesbische. Naast

deze materiële vergissing, hanteert verweerder tevens een verkeerde logica. Verzoekster volgde nooit

aangepaste studies voor haar strijd om gelijke rechten en wenste geen wijdverspreide boodschap te

verkondigen. Zij voelde zich vanuit haar functie als supervisor echter verplicht om het probleem lokaal

aan te kaarten. Haar werkveld was beperkt tot een aantal rurale dorpen waarin de grootte van de

vrouwengroep nooit meer dan 135 vrouwen betrof. Het is dus logisch dat zij geen tientallen namen kon

geven. Haar boodschap moest immers in hoofdzaak naar heteroseksuele vrouwen worden uitgedragen.

Daarnaast berust verweerders veronderstelling op een oppervlakkige en westerse manier van denken.

Verweerder gaat er gemakkelijk vanuit dat verzoekster door haar positie het vertrouwen won van alle

vrouwen en veel lesbische vrouwen kent. Zij gaf echter aan dat haar boodschap niet door de hele groep

werd ondersteund. Tevens wijst zij op het taboe en de gevangenisstraffen die in Gambia heersen inzake

homoseksualiteit en naar de uitspraken van de president. Personen houden hun geaardheid aldus

verborgen, zelfs voor mogelijke vertrouwenspersonen. Verzoekster verwees meermaals met klem naar

het stigma ten aanzien van homoseksuelen en de godsdienst in Gambia staat afkerig tegen

homoseksualiteit. Contact met tientallen lesbische vrouwen kon dan ook niet van verzoekster worden

verwacht, gezien zij vooral tot doel had het thema bespreekbaar te maken.

Verzoekster ontkent tegenstrijdige verklaringen te hebben afgelegd over haar lesbische vriendinnen.

Een en ander berust op een materiële vergissing en een verkeerde gevolgtrekking door verweerder.

Verzoekster verwijst naar en citeert uit de nota’s van haar raadsman, genomen tijdens het gehoor. Zij

leidt hieruit af dat zij geen fout maakte. Zij maakte het onderscheid tussen vriendinnen en een vrouw die

zij gaf als voorbeeld van een persoon die steun bij haar zocht. Verweerder suggereerde door de

vraagstelling zelf dat deze laatste vrouw, afkomstig van Bondai, een vriendin zou zijn. Wanneer daarna

werd gevraagd of verzoekster nog vriendinnen had, gaf zij aan er slechts twee te hebben. Verweerder
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gaat ervan uit dat zij hiermee B.B. bedoelde doch bij de eerste vraagstelling maakte zij een duidelijk

onderscheid tussen B.B. en haar twee vriendinnen.

Verzoekster betoogt dat haar onafgebroken inspanningen om lokaal een maatschappelijk debat te

proberen voeren over homorechten niet inhouden dat zij ook juridisch onderlegd was. Zij had hierover

geen specifieke opleiding gekregen die enige expertise doet vermoeden. Daarnaast verwees zij

veelvuldig naar de uitspraken van de president en naar de arrestaties in 2012.

Verzoekster stelt dat zij dreigt te worden blootgesteld aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM

en verwijst naar de situatie in haar land. Zij geeft een algemene uiteenzetting inzake de bewijslast in het

kader van voornoemd artikel en stelt, gelet op haar relaas en haar hoger uiteengezette argumentatie,

aan deze bewijslast te hebben voldaan.

2.2.1. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.2.2. Inzake verzoeksters voorafgaande opmerking dat rekening moet worden gehouden met het feit

dat de tijdens het interview gebruikte taal, met name het Engels, niet haar moedertaal is, dient te

worden opgemerkt dat zulke algemene en niet nader uitgewerkte opmerking niet dienstig is. Verzoekster

toont niet aan het Engels niet of onvoldoende machtig te zijn om in deze taal een gehoor af te leggen,

preciseert op generlei wijze dat, waar of op welke wijze dit van invloed zou zijn geweest op haar

verklaringen en toont evenmin aan dat of op welke wijze dit de behandeling van haar asielaanvraag en

de bestreden motivering of beslissing zou hebben beïnvloed. Daarenboven verklaarde verzoekster bij

de aanvang van haar procedure Engels te spreken, verzocht zij om de bijstand van een tolk Engels en

gaf zij uitdrukkelijk aan deze taal voldoende te beheersen om haar problemen uiteen te zetten en om

hierover vragen te beantwoorden (administratief dossier, stuk 11, verklaring betreffende procedure; stuk

13). Er werd verzoekster bij de aanvang van het gehoor bij het CGVS voorts gevraagd of zij de

ambtenaar begreep en er werd verduidelijkt dat zij eventuele problemen – betreffende de vertolking of

andere – diende te melden. Verzoekster gaf aan de ambtenaar van het CGVS te begrijpen en maakte

nergens enige melding van problemen inzake vertaling of communicatie. Integendeel verklaarde zij aan

het einde van het gehoor dat zij alles goed had verstaan. Ook verzoeksters advocaat formuleerde

tijdens het gehoor geen specifieke opmerkingen inzake de vertaling of communicatie, met uitzondering

van de opmerking dat verzoekster mogelijk de vragen naar arrestaties niet goed begreep. Deze vragen

werden haar echter vervolgens opnieuw gesteld (administratief dossier, stuk 5, p.1-2, 19-22).

2.2.3. 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.

2.2.4. Dient vooreerst te worden opgemerkt dat verzoekster niet het minste begin van bewijs bijbrengt

ter staving van haar voorgehouden identiteit en herkomst. Nochtans mocht dit van haar worden

verwacht aangezien zij verklaarde dat zij haar identiteitskaart gewoon achterliet in Gambia

(administratief dossier, stuk 11, verklaring, nr.26b) en aangaf nog contacten te onderhouden met haar

familie aldaar (administratief dossier, stuk 5, p.5). Dat verzoekster geen begin van bewijs bijbrengt ter

adstructie van haar voorgehouden identiteit en herkomst, vormt een negatieve indicatie voor de algehele

geloofwaardigheid van haar verklaringen.

Ondanks de voormelde contacten met haar familie in haar thuisland, brengt verzoekster bovendien niet

het minste begin van bewijs bij ter staving van haar jarenlange activiteiten voor het vrouwenbureau voor
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ontwikkeling (ibid., p.2-3). Zij zou nochtans in het kader van deze activiteiten, die zij reeds uitoefende

sedert 1994, de aangevoerde problemen hebben ondervonden.

Verzoekster baseert haar problemen op haar gedrevenheid om in het kader van haar activiteiten de

situatie van homoseksuelen in haar land aan te kaarten, deze bespreekbaar te maken en hierover een

debat op gang te brengen. Deze gedrevenheid berustte op haar sterk meevoelen met en een

bekommernis over lesbische vrouwen in het algemeen en over haar twee lesbische vriendinnen in het

bijzonder (ibid., p.9). Uit verzoeksters verklaringen, zoals terecht aangehaald in de bestreden beslissing,

blijkt echter dat zij omtrent de naam en de woonplaats van één van deze twee vriendinnen frappant

tegenstrijdige verklaringen aflegde. Verzoekster tracht deze vaststelling aan de hand van de nota’s die

haar raadsman nam tijdens het gehoor af te doen als een materiële vergissing en als een verkeerde

gevolgtrekking door verweerder. Deze nota’s kunnen echter niet volstaan om aan te tonen dat hetgeen

is neergeschreven in het gehoorverslag van het CGVS niet overeenstemt met haar gezegden. Vooreerst

dient te worden vastgesteld dat de passages in het gehoorverslag van het CGVS waarnaar verzoekster

verwijst en inzake dewelke zij de nota’s van haar advocaat aanhaalt een uitgebreidere en

gedetailleerdere weergave van haar gezegden bevatten dan de nota’s van haar advocaat, zodat

aangenomen moet worden dat de weergave in het gehoorverslag van het CGVS correct is. Hoe dan ook

kan verzoekster niet worden gevolgd aan de interpretatie die zij geeft aan de nota’s van haar advocaat.

Ook uit deze nota’s blijkt immers dat zij tegenstrijdige verklaringen aflegde. Aanvankelijk noemde zij

blijkens deze nota’s als lesbische vriendin buiten haar dorp spontaan M.J. uit Kampassa (p.5), terwijl zij

later, nadat de namen van haar lesbische vriendin in haar dorp en in Bondali werden gevraagd en nadat

vervolgens werd gevraagd of zij nog andere lesbische vriendinnen had, M.J. niet meer noemde doch

louter aangaf dat zij slechts twee lesbische vriendinnen had (p.7).

Uit de gezegden en de informatie die terecht worden aangehaald in de bestreden beslissing, blijkt

daarenboven dat verzoekster een manifest gebrek aan kennis en aan interesse vertoonde omtrent de

(juridische) situatie van homoseksuelen in haar land van herkomst. Verzoekster betwist de

dienaangaande gedane vaststellingen niet doch laat uitschijnen dat deze kennis van haar niet mocht

worden verwacht. Verweerder repliceert in deze echter met recht dat, indien de verklaringen op de

waarheid zouden berusten dat zij dermate gedreven was, bekommerd was over de situatie van

homoseksuelen in haar land, zich inzette voor lesbische vrouwen in haar omgeving en de situatie voor

homoseksuelen openlijk aankaartte in de vrouwengroepen waarvan zij supervisor was, van verzoekster

wel degelijk redelijkerwijze kon worden verwacht dat zij beter op de hoogte zou zijn van de situatie van

homoseksuelen in haar thuisland. Dergelijke kennis veronderstelt immers noch een juridisch

doorgedreven scholing, nog enige bijzondere expertise. Indien verzoekster, zoals zij andermaal doet

gelden in het verzoekschrift, onafgebroken inspanningen voerde om lokaal een maatschappelijk debat

over homorechten op gang te brengen, had zij gelet op haar opleiding en profiel zeker in staat moeten

zijn om meer informatie te vergaren in het kader van de onafgebroken inspanningen om lokaal een

maatschappelijk debat over homorechten op gang te brengen. Het ontbreken van deze kennis in

verzoeksters hoofd, mede gelet op het ontbreken van enig stuk om dit voorgehouden publiek profiel te

staven, ondermijnt haar vermeend profiel van activiste.

Uit de stukken van het dossier blijkt bovendien dat verzoekster tegenstrijdige verklaringen aflegde

omtrent één van de kernelementen in haar asielrelaas, met name omtrent het incident waarbij zij door

drie mannen zou zijn belaagd, meegenomen, geslagen, bedreigd en vrijgelaten. In de vragenlijst

verklaarde zij over haar vrijlating: “Tegen 20u waren ze klaar met mij en werd ik uit de kamer gegooid. Al

huilend raakte ik tot bij de hoofdweg en zo kon ik naar huis gaan” (administratief dossier, stuk 11,

vragenlijst, p.2). Tijdens het gehoor bij het CGVS verklaarde zij hierover echter: “Ze namen me in de

auto mee naar de hoofdweg en smeten me er daar uit” (administratief dossier, stuk 5, p.9).

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan het door

verzoekster aangevoerde asielrelaas.

De bij het verzoekschrift gevoegde foto’s kunnen niet volstaan om de teloorgegane geloofwaardigheid

van dit relaas te herstellen. Uit deze foto’s kan immers geheel niet worden afgeleid waar, wanneer of

onder welke omstandigheden verzoekster de hierop afgebeelde letsels zou hebben opgelopen

(rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 5).

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.



RvV X - Pagina 6

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.5. Verzoekster beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen

andere elementen dan deze ten grondslag van haar asielrelaas. Gelet op de sub 2.2.4. vastgestelde

ongeloofwaardigheid van dit relaas, toont zij, de overige elementen in het dossier mede in acht

genomen, niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een

terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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 drieëntwintig mei tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


