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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 14.578 van 29 juli 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van 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 Oegandese nationaliteit te zijn, op 5 mei
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 15 april 2008.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 6 juni 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 juli
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. MBOG en van
attaché B. BETTENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.  Het feitenrelaas luidt volgens de bestreden beslissing als volgt:
“U verklaart een Oegandees staatsburger van Acholi-origine te zijn afkomstig van
Palabek, district Kitgum in Noord-Oeganda. U studeerde aan de meisjesschool in
Aboke, district Apac. U zat in het tweede jaar toen u door de rebellen werd ontvoerd.
De nacht van 9 oktober 1996 kwamen de rebellen van Lord's Resistance Army (LRA)
naar de school en braken in. Ze vielen de slaapzalen van het eerste en tweede jaar
binnen en sloegen de studenten. Er werden 139 meisjes meegenomen en de
voedselvoorraad. ’s Ochtends ging de directrice Rachelle (F.) samen met twee leraren,
Tom en Bosco naar jullie op zoek. Ze kwam tot aan de plaats Ikeme en vroeg de
commandant Marino Ocaya om jullie vrij te laten. De commandant weigerde alle
meisjes vrij te laten; er werden 109 meisjes vrijgelaten en 30 meisjes bleven bij de
rebellen. U behoorde tot de 30 meisjes die ontvoerd werden door de rebellen. U diende
de rebellen door het woud te volgen naar Zuid-Soedan. Onderweg werden er aanvallen
op dorpen gepleegd en geplunderd. Na enige tijd kwamen jullie aan in een kamp te
Owiny Kibul in Zuid-Soedan. U werkte er voor de rebellen en verzorgde de gewonden. U
werd veelvuldig door de rebellen misbruikt. In de periode 2005-2006 werd het kamp in
Owiny Kibul aangevallen door het Oegandese leger. Het Oegandese leger werd
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verslagen en trok zich terug. In 2006 probeerde u weg te lopen en u deed alsof u naar
het toilet ging. Een rebel-bewaker volgde u en dus keerde u terug naar het kamp. U
bleef de hele tijd in het kamp, ook wanneer de rebellen ‘op missie’ gingen.
In juli 2007 was er een groep van een vijftigtal die ‘op missie’ gingen naar Pader en u
diende mee te gaan. U liep aan de kant van de groep en kon weglopen. Niemand
volgde u en u bleef enige tijd verstopt in het woud. Na drie dagen alleen in het woud
zag u een dame en u vroeg haar hulp. Ze toonde u de weg naar Palabek. U kwam aan
in uw dorp en stapte naar een oude vrouw Adong. Adong vertelde u over de dood van
uw familie. Uw ouders en zus werden in 2003 gedood door de rebellen. Adong zei u
zich te gaan melden bij de ‘local council’ omdat u lange tijd was weggeweest. Een
buurman Saduk had u opgemerkt en ging naar de barakken van Acholi Pii. Hij vertelde
de soldaten dat er een rebel bij de oude vrouw was. De soldaten van het Oegandese
leger kwamen langs bij Adong en u werd meegenomen. U had de kans niet om uw
situatie uit te leggen. U werd door de soldaten ondervraagd en moest hen vertellen over
de LRA-rebellen. U antwoordde niet veel te weten en bij de rebellen gevangen te
hebben gezeten. U werd misbruikt door de soldaten. Op 27 november 2007 nam een
soldaat u mee tot aan de poort van het kamp en hij wilde u misbruiken. Een
commandant riep de soldaat en u kon van dat moment gebruik maken om weg te
lopen. U bleef lopen tot u uiteindelijk  aan een grote baan kwam. De volgende ochtend
kwam er een wagen aangereden. U had genoeg van uw leven en u wilde dat de wagen u
zou raken. De chauffeur remde en u vertelde David, de blanke man die in de wagen zat
uw verhaal. David antwoordde dat hij u zou helpen en u reed mee naar Kampala. David
bracht u naar een hotel op Entebbe Road, waar u een week verbleef. David regelde uw
vertrek. Op 4 december 2007 hebt u Oeganda per vliegtuig verlaten en op 5 december
2007 in België asiel gevraagd.”

2. 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). De
verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in
beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te
brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een
aannemelijke verklaring dient te geven. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden
verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de
geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères
à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 204). De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (R.v.St., nr.
43.027, 19 mei 1993) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering
van de vreemdeling op te vullen (R.v.St., nr. 173.197, 5 juli 2007). De ongeloofwaardigheid
van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage,
incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

3.1. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:
“(…) U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten nadat u door de
rebellengroepering Lord's Restistance Army (LRA) werd ontvoerd en jaren werd
misbruikt, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het
Commissariaat- generaal te worden gemaakt:
Vooreerst kunnen volgende vaststellingen worden gedaan bij uw verklaring afkomstig
te zijn van Palabek in Noord-Oeganda: Wanneer u wordt gevraagd naar de buurdorpen
van Palabek, noemt u Lokung, Agora – waarmee u waarschijnlijk  Agoro bedoelt – ,
Padibe, Madi Opoy – waarmee u waarschijnlijk  Madi Opei bedoelt – Panyinge en
Lamwo (zie gehoor CGVS, p.1). Het is opmerkelijk  dat u de correcte namen niet kent
en plaatsen opnoemt die op een zekere afstand van Palabek gelegen zijn (zie
informatie administratieve dossier). De plaatsen Kapeta en Ogili zijn u niet bekend,
hoewel deze in de onmiddellijke omgeving van Palabek liggen (zie gehoor CGVS, p.29)
(zie informatie administratief dossier). Wanneer Pangira wordt vernoemd, herkent u dit
niet en stelt u dat er wel een Panyinga is (zie gehoor CGVS, p.29). Het is tevens
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opmerkelijk  dat u niet meer plaatsen in de directe omgeving van Palabek kan
opnoemen (zie gehoor CGVS, p.2). De kennis die u wel tentoon spreidt, komt hierdoor
ingestudeerd over.
Daarbij kunnen volgende bedenkingen worden gemaakt bij uw verklaringen over
uw ontvoering. U stelt dat u na de lagere school in Palabek naar ‘Aboke girls’ ging in
Apac (zie gehoor CGVS, p.4). U gebruikt echter niet de naam van de school namelijk
St Mary College, maar u hebt het over ‘Aboke girls’ zoals de ontvoerde meisjes
internationaal bekend zijn geraakt in de media en literatuur na de ontvoeringen (zie
informatie administratieve dossier), waardoor uw verklaringen opnieuw een eerder
ingestudeerd karakter hebben.
Hoewel u de gebeurtenis grotendeels kan weergeven, dient te worden opgemerkt dat
uw verklaringen over bepaalde momenten niet overeenstemmen met de beschikbare
informatie. Zo stelt u dat Sister Rachelle samen met Tom en Bosco op zoek ging naar
de ontvoerde meisjes (zie gehoor CGVS, p.7), terwijl Sister Rachelle enkel met Bosco
op zoek ging (zie informatie administratieve dossier). U verklaart dat de groep Sister
Rachelle zag nabij het treinstation aan het dorp Ikeme (zie gehoor CGVS, p.7),  terwijl
uit de informatie blijk t dat Sister Rachelle de groep van rebellen en ontvoerde meisjes
volgde tot aan het kamp nabij de spoorweg in Acokara (zie informatie administratieve
dossier).
U stelt dat de meesten van de meisjes zijn overleden, waaronder Judith (zie gehoor
CGVS, p.9). Deze verklaring stemt niet overeen met de informatie dat vijf van de dertig
meisje in gevangenschap overleden (zie informatie administratieve dossier). Later in
hetzelfde gehoor vertelt u hoe een ander meisje Jennifer trachtte te ontsnappen, maar
ze werd betrapt. Jullie dienden stenen naar haar te gooien en de bewakers sloegen
haar, waardoor ze stierf (zie gehoor CGVS, p.26). Het is bevreemdend dat u precies
deze twee incidenten (over Judith en Jennifer) vermeldt, te meer daar het overlijden van
deze twee meisjes ook werd teruggevonden in de ruim verspreide beschikbare
informatie over de gebeurtenissen die u aanhaalt, onder andere op Wikipedia (zie
informatie administratieve dossier). Ook de andere informatie die u (soms verkeerd)
reproduceert is trouwens terug te vinden in deze ruim verspreide bronnen. Bovendien
dient te worden opgemerkt dat er verder getwijfeld kan worden aan de
geloofwaardigheid van uw verklaringen gezien de door u afgelegde verklaringen over uw
ontvoering immers weinig doorleefd zijn. De vaststelling dat uw verklaringen met
betrekking tot bepaalde essentiële punten tegenstrijidg zijn met de informatie
bevestigen deze opmerking.
Verder dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk maakt gedurende een
periode van 1996 tot 2007 bij de rebellen van LRA te hebben verbleven. U legt
vage verklaringen af wanneer u vragen gesteld worden over het kamp in Owiny Kibul
waar u volgens uw verklaringen een tiental jaren heeft verbleven (zie gehoor CGVS,
p.12). U blijk t het kamp van Owiny Kibul in Zuid-Soedan niet te kunnen situeren. De
plaatsen Juba en Aru Junction zijn u niet bekend (zie gehoor p. en p.30). U kent enkel
Nimule in de omgeving van Owiny Kibul (zie gehoor CGVS, p.17 en p.18).
Daarbij verklaart u dat Vincent Otti van 1996 tot 2007 de ‘vice’ of rechterhand was van
Kony. U stelt de voorganger van Vincent Otti niet te kennen (zie gehoor CGVS, p.13).
De beschikbare informatie op het Commissariaat-generaal stelt daarentegen dat
Vincent Otti pas in 2001, nadat John Okello Matata ernstig ziek werd, werd gekozen
als ‘second in command’ of rechterhand van Kony (zie informatie administratieve
dossier). De namen van Otti Lagony en John Okello Matata blijken u niets te zeggen
(zie gehoor CGVS, p.32), hoewel u gedurende de meer dan 10 jaren bij de rebellen
toch zou moeten gehoord hebben van deze prominente strijders binnen het LRA.
Vervolgens maakt u niet aannemelijk  dat u na al wat u zou hebben meegemaakt niet
kon rekenen op bescherming. U geeft zelf aan dat er kampen van het Rode Kruis en
de Verenigde Naties zijn en u bevestigt dat ontvoerde meisjes die terugkeren in de
samenleving amnestie krijgen (zie gehoor CGVS, p.33 en p.38). U verklaart dat men
via de 'local council' en het district naar de organisatie Human Rights kan worden
doorverwezen voor hulp en amnestie (zie gehoor CGVS, p.38). Het is dan ook weinig
aannemelijk  dat u de kans niet zou hebben gekregen om zich te melden bij de ‘local
council’. Het is trouwens uiterst merkwaardig dat u, die rechtstreeks van bij de rebellen
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opgesloten werd door het Oegandese leger, van heel deze procedure tot amnestie
reeds op de hoogte was.
Al deze elementen tasten de geloofwaardigheid van uw verklaringen op
fundamentele wijze aan.
Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees
voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft
verlaten of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een
‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van
subsidiaire bescherming zou lopen.
U bent ten slotte niet in het bezit van enig reis- of identiteitsdocument dat uw
asielrelaas zou kunnen staven.(…)”

3.2. In een eerste en enig middel beroept verzoekster zich op de schending van de
artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van bestuurshandelingen, een beoordelingsfout en de schending van artikel 1A van de
Vluchtelingenconventie.
Zij voert aan dat de bestreden beslissing ten onrechte opmerkt dat zij de buurdorpen van haar
dorp niet kent. Volgens verzoekster wist ze zes buurdorpen op te noemen en kan men in de
Afrikaanse context niet verwachten dat men alle buurdorpen kent, gezien de beperkte
verplaatsings- en communicatiemogelijkheden de interactie tussen de verschillende dorpen
bemoeilijkt. Dat verzoekster de spelling van de dorpen niet kent verklaart ze door de
verschillende dialecten.
Zij beweert verder dat St. Mary College in haar omgeving bekend staat als ‘Aboke Girl’. Ze
meent dat de Commissaris-generaal haar niet kan verwijten de westerse benaming van de
school niet te hebben gebruikt.
Aangaande haar verklaringen met betrekking tot de tussenkomst van Sister Rachelle stelt
verzoekster dat zij de informatie van de media over de ontvoering aanvulde tijdens het
gehoor. Ze zou niet hebben gesteld dat sister Rachelle niet tot aan het kamp kwam en
bevestigt dat sister Rachelle de groep aan het dorp Ikeme heeft gezien. Dat enkel Bosco
wordt vermeld in de informatie wijdt zij aan het feit dat Tom passief was tijdens de
onderhandelingen. Verzoekster voert aan dat de Commissaris-generaal niet heeft
aangetoond dat haar verklaring verkeerd zou zijn.
Ook omtrent de overleden meisjes verwijt verzoekster de Commissaris-generaal geen
objectief bewijs aan te brengen van de ongeloofwaardigheid van haar verhaal. Ze meent
duidelijke en gedetailleerde antwoorden te hebben gegeven op de vragen en werpt op dat in
de bestreden beslissing geen voorbeelden worden aangebracht van de verklaringen die
gereproduceerd werden. Het feit dat het verhaal van ontvoerde meisjes werd gepubliceerd en
dat dit met de meeste van haar verklaringen overeenstemt is volgens haar geen objectief
bewijs van de ongeloofwaardigheid van haar verhaal.
Met betrekking tot de situering van het kamp, argumenteert verzoekster niet over de vrijheid te
hebben beschikt rond te wandelen. Ze zou slechts aan een paar missies hebben
deelgenomen. Er kan dan ook niet van haar worden verwacht dat zij de namen kent van de
omliggende dorpen. Aangezien ze geen contact had met de leiders van de rebellen kan
volgens haar evenmin worden verwacht dat zij de namen van de leiders kent.
Inzake de beschermingsmogelijkheid stelt verzoekster de kans niet te hebben gekregen de
hulp in te roepen van de “local council” omdat een buurman haar aan de Oegandese politie
had aangegeven als zijnde een rebel. Ze betoogt dat ze wel bescherming zou gezocht
hebben en misschien ook verkregen indien ze niet was gearresteerd.
Wat de kennis van de procedure tot het bekomen van amnestie betreft, verwijst verzoekster
naar haar verklaring dat ze na de ontsnapping uit het kamp terug naar haar dorp was gegaan,
waar haar grootmoeder haar verteld had over de “local council” en haar aangeraden had zich
de volgende dag daar aan te melden.

3.3. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de
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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 administratieve overheid dient in de akte de juridische en feitelijke
overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een
“afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in
feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (R.v.St., nr. 100.628, 7
november 2001; R.v.St., nr. 159.298, 30 mei 2006; R.v.St., nr. 166.608, 12 januari 2007;
R.v.St., nr. 167.848, 15 februari 2007; R.v.St., nr. 172.777, 26 juni 2007). Verzoekster brengt
kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële
motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.
De Raad stelt vast dat verzoekster geen begin van bewijs bijbrengt aangaande haar identiteit,
reisweg en de aangebrachte vervolgingsfeiten, hetgeen een negatieve indicatie inhoudt voor
haar geloofwaardigheid.
De Raad volgt de redenering van verweerder waar deze opmerkt dat verzoekster
merkwaardig genoeg wel dorpen kan opnoemen die op enige afstand van Palabek gelegen
zijn, terwijl ze namen van nabij gelegen plaatsen niet herkent, waardoor de aangevoerde
moeilijkheden op het vlak van communicatie en verplaatsing in Afrika, alsook het feit dat ze
een dialect zou spreken, geenszins volstaan ter weerlegging van de bestreden motivering, die
op goede grond oordeelt dat verzoeksters geografische kennis een ingestudeerd karakter
vertoont en er geen geloof kan worden gehecht aan haar voorgehouden afkomst uit Palabek,
Noord-Oeganda.
Verzoeksters bewering omtrent de naam van de school kan niet worden aangenomen gezien
“Aboke Girl” een begrip is dat naar aanleiding van de ontvoering is ontstaan en dus nog niet
gebruikt werd toen zij daar nog school liep, waardoor redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij de naam “St. Mary College” gebruikt.
Met betrekking tot de vaststelling van de bestreden beslissing dat haar verklaringen omtrent
de tussenkomst van Sister Rachelle op verschillende punten niet overeenstemmen met de
informatie in het administratief dossier, beperkt verzoekster zich tot het herhalen van haar
eerdere verklaring dat zij Sister Rachelle aan het dorp Ikeme heeft gezien, hetgeen niet
dienstig is om de bestreden motivering te ontkrachten gezien uit de informatie in het
administratief dossier blijkt dat de onderhandelingen plaatsvonden nabij Acokara. De
bewering dat Tom passief was tijdens de onderhandelingen kan evenmin worden
aangenomen daar dezelfde informatie duidelijk stelt dat Sister Rachelle slechts één leraar
aanduidde om met haar mee te gaan, namelijk de jongste van de twee, Bosco (stuk 10, doc.
2, p.3; doc. 3, p.2). Verzoekster brengt geen gegevens bij die de informatie waarop de
bestreden motivering is gesteund kan weerleggen. Deze blijft derhalve onverminderd
overeind.
Waar verzoekster aanvoert dat het Commissariaat-generaal geen objectief bewijs levert van
de ongeloofwaardigheid van haar verhaal, dient te worden opgemerkt dat de bewijslast in
beginsel bij de kandidaat-vluchteling rust en het derhalve aan verzoekster zelf is om
aannemelijk te maken dat zij een gegronde vrees voor vervolging heeft. Deze grief volstaat
derhalve geenszins om de bestreden motivering omtrent de overleden meisjes te
weerleggen, waarin overigens duidelijk wordt aangegeven op welke punten verzoeksters
verklaringen niet overeenstemmen met de beschikbare landeninformatie. Deze motivering is
pertinent, vindt steun in het administratief dossier en wordt door de Raad overgenomen.
Verzoeksters verweer ten aanzien van de bestreden motivering aangaande de situering van
het kamp, waarbij zij slechts één dorp in de omgeving kan benoemen, wordt door de Raad
als niet afdoende beschouwd gezien van iemand die beweert gedurende meer dan tien jaar in
een kamp te hebben verbleven, redelijkerwijs kan verwacht worden dat zij toch enige kennis
heeft over de omgeving, te meer daar uit haar verklaringen blijkt dat ze zich wel buiten het
kamp begaf, het kamp verliet om dingen te gaan kopen en ook zonder toestemming wegging
en terugkeerde (administratief dossier, stuk 3, p.14, 17-18, 21).
Dat zij geen persoonlijk contact had met de leiders van de rebellen, vormt geen afdoende
verklaring voor het feit dat zij de namen van enkele belangrijke figuren binnen het LRA niet
herkende. Gelet op het vermeende langdurige verblijf in het kamp, wordt het terecht weinig
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geloofwaardig geacht dat zij hiervan niet beter op de hoogte is. Bovendien weerlegt ze de
bestreden motivering niet aangaande haar foutieve verklaringen omtrent Vincent Otti.
Gelet op het voorgaande, slaagt verzoekster er aldus niet in de vastgestelde
ongeloofwaardigheid van haar ontvoering en verblijf in het LRA kamp te herstellen. De
bestreden motivering blijft onverminderd overeind en wordt door de Raad tot de zijne
gemaakt.
Verder moet worden opgemerkt dat, indien verzoeksters voorgehouden asielrelaas
geloofwaardig zou worden geacht, quod non, zij nagelaten heeft bescherming te zoeken in
haar land van herkomst. Uit haar verklaringen blijkt nochtans dat ze wel op de hoogte was van
de amnestieprocedure en opvangmogelijkheden door de Verenigde Naties en het Rode Kruis
(Ibid., p.33). Waar zij omtrent haar kennis van deze amnestieprocedure in het verzoekschrift
verwijst naar het feit dat zij pas na haar ontsnapping uit het LRA kamp door haar grootmoeder
werd ingelicht over de mogelijkheid om naar de “local council” te gaan, merkt de Raad op dat
deze beweringen geen steun vinden in het administratief dossier, waaruit blijkt dat zij (i) nooit
eerder haar grootmoeder vermeldde, maar sprak over “een oude vrouw” en tevens verklaarde
dat haar grootouders lang geleden overleden (administratief dossier, stuk 7, p.2; stuk 3, p.4,
33 e.v.) (ii) reeds voor het gesprek met de vrouw kennis had van de
beschermingsmogelijkheden gezien verzoekster aan haar zou gevraagd hebben of haar
ouders zich in één van de kampen van bovenvermelde organisaties bevonden (administratief
dossier, stuk 3, p.33). Dat zij bescherming zou gezocht hebben indien zij niet zou zijn
gearresteerd door het leger, vormt geen dienstig verweer ten aanzien van de vaststelling dat
zij na haar ontsnapping uit de legerbarakken evenmin een poging ondernam om zich te
melden bij de “local council”, waardoor zij niet aannemelijk maakt de
beschermingsmogelijkheden in haar land van herkomst te hebben uitgeput.
Gelet op het voormelde, kan niet worden aangenomen dat verzoekster voldoet aan de
voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.
Het middel is ongegrond.

4.1. Verzoekster meent in aanmerking te komen voor de subsidiaire beschermingsstatus
en verwijst naar de elementen die zij aanhaalde ter ondersteuning van haar asielverzoek.

4.2. De Raad stelt vast dat verzoekster zich voor haar vraag om subsidiaire bescherming
op geen andere elementen baseert dan deze ten grondslag van haar asielrelaas. Derhalve
kan haar, gelet op haar ongeloofwaardige verklaringen (zie sub 3.3), de subsidiaire
beschermingsstatus niet worden toegekend.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 29 juli 2008 door:

dhr. W. MULS,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,
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dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 R. SANEN. W. MULS.


