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nr. 160 787 van 26 januari 2016

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 Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 10 juli 2015

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

staatlozen van 26 juni 2015.

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 15 september 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

13 oktober 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. GEBRUERS verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Sierra Leoons staatsburger te zijn, geboren op 29 oktober 1990 te Kenema en van

Mende ethnie.

In 1996 besloot uw moeder om u naar Freetown te brengen, naar een vriendin van haar, C.D., om dat u

anders zou geïnitieerd worden in Bundu. Uw moeder wilde niet dat u besneden zou worden, waardoor

ze haar voorzorgen nam. U bleef bij Charlotte wonen en ging er naar school. U vatte er tevens uw

hogere studies in de verpleegkunde aan. U deed uw eindexamen in mei 2013 en behaalde uw diploma.

Toen C.D. overleed kon u niet langer in het huis blijven en moest u terug naar uw familie in Kenema. In

januari 2014 keerde u terug. U zocht werk in ziekenhuizen in Kenema. U kon alleen aan de slag als

vrijwilligster in het Kenema Government hospital. Daar werkte u in de Ebola-unit. Naast uw
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vrijwilligerswerk in het ziekenhuis begon u ook kinderen te sensibiliseren over FGM (Vrouwelijke

Genitale Verminking) en ging u naar scholen en naar naamgevingsceremonies om hierover te spreken.

Uw familie, voornamelijk uw stiefvader en de gemeenschap, wilden dat u besneden zou zijn, zoals

de traditie het voorschrijft. Uw stiefvader kon uw moeder zelfs overtuigen om u in april 2014 naar het

bundu huis te brengen (de plek waar de besnijdster (sowei) de besnijdenis uitvoert). U kon echter

vluchten en zocht hulp bij mister N., een man die u leerde kennen omdat u hem had kunnen overtuigen

om zijn dochters niet te laten besnijden. Hij zorgde dat u onafhankelijk van uw familie kon wonen. Deze

hadden u immers uit het huis gezet.

Op 23 maart 2015, wanneer u van het werk naar huis ging, werd u plots meegenomen door drie

mannen. Ze namen u mee naar het bundu huis. U ontmoette er uw stiefvader en de sowei die u

vertelden dat u de volgende dag zou besneden worden. Tijdens de nacht zag u de kans om het huis te

verlaten en vluchtte u naar mister N.. Aanvankelijk stond hij weigerachtig om u opnieuw te helpen, maar

hij besloot om u uiteindelijk naar mister Tony te brengen. Mister Tony zorgde er vervolgens voor dat u

het land kon verlaten. U nam op 1 april 2015 het vliegtuig naar België. Op 3 april 2015 vroeg u asiel aan

bij de Belgische asielinstantie.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de

zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaart dat uw enige vrees is (zie gehoor CGVS, p 18) dat uw familie, voornamelijk uw stiefvader, en

uw gemeenschap u zullen besnijden omdat u niet besneden bent en omdat u zicht tegen FGM kant. (zie

gehoor CGVS, p 16-17)

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u een zelfstandige vrouw van vijfentwintig jaar bent die

op heden niet besneden is.

Omdat uw moeder u wilde beschermen tegen besnijdenis, stuurde ze u naar de hoofdstad, Freetown.

Ze had al een zus van u verloren aan de gevolgen van FGM en wilde niet dat u hetzelfde lot zou

ondergaan (zie gehoor CGVS, p 6). U kreeg er onderdak bij een vriendin van haar. U kreeg de kans om

na uw middelbare studies, een diploma in de verpleegkunde te behalen. U bent in het bezit van een

diploma van hoger onderwijs, wat u in staat moet stellen om op een zelfstandige, onafhankelijke

manier door het leven te gaan. Toen u in Freetown woonde, tot januari 2014, ondervond u er geen

problemen omwille van het feit dat u niet besneden bent. U geeft aan dat u niet de enige was die er niet

besneden was (zie gehoor CGVS, p 20). Ook uw familie heeft u er niet lastiggevallen omdat ze in

Kenema woonden (zie gehoor CGVS, p 6). Uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier

blijkt dat ‘een meisjes met een baan, die in Freetown woont, in staat is om FGM te weigeren’ (zie COI

Focus, Sierra Leone – De genitale vrouwenverminkingen binnen de Bondo gemeenschap, p 19).

Aangezien u reeds van uw zes tot uw vierentwintig jaar (zie gehoor CGVS, p 5) in Freetown heeft

gewoond en er ook heeft gestudeerd – en er dus al véél langer heeft verbleven dan in Kenema- zal u er

over een uitgebreider netwerk beschikken dan in Kenema. In Kenema heeft uw familie zich immers van

u afgekeerd en kan u alleen rekenen op de steun van mijnheer N., die u wenst te beschermen tegen

FGM. Bovendien dient te worden opgemerkt dat u voldoende zelfstandig en initiatiefrijk bent om naar

Europa te reizen en u in een vreemde gemeenschap te vestigen, waarmee u aantoont dat het voor u

niet onmogelijk of onredelijk is om u te vestigen in Freetown, waar u bovendien al haast héél uw leven

heeft gewoond. Met uw diploma ‘nursing’ en uw opgebouwde ervaring als vrijwillige verpleegster in de

Ebola unit te Kenema, moet het voor u mogelijk zijn om ook in Freetown werk te vinden. Aangezien u

een zelfstandige en ondernemende vrouw bent, die hogere studies heeft gedaan, kan tevens

redelijkerwijze verwacht worden dat u zich in Freetown kan vestigen, op een plaats waar u zich

tegen vrouwenbesnijdenis kan beschermen.

Verder dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk kan maken dat u daadwerkelijk

campagne voerde tegen besnijdenis in Kenema. Wanneer de protection officer (verder PO) u vraagt

om uit te leggen hoe u de mensen ging overtuigen om hun dochters niet te besnijden, kan u dit slechts

zeer summier argumenteren. Wanneer de PO u vraagt om te zeggen wat u mijnheer N. heeft gezegd

zodat hij zijn twee dochters niet heeft besneden, zegt u, na de vraag nogmaals te hebben herhaald ’Ik

heb hem gezegd dat het slecht is. Dat de kans dat de kinderen sterven ongeveer 90% is. De risicofactor

is zeer hoog.’. Wanneer de PO vraagt wat u nog heeft gezegd, zegt u dat u hem daarmee heeft kunnen

overtuigen. Wanneer de PO in detail wenst te weten wat u allemaal heeft gezegd aan mijnheer N.,

herhaalt u opnieuw de vraag. Vervolgens zegt u ’Ik zei hem ten eerste dat als hij de meisjes in de

society zou initiëren. De risicofactor dat ze sterven, 90% is’ Wanneer de PO u opnieuw aanport en

wenst te weten wat u nog heeft gezegd, zegt u ’ Ik heb hem gezegd dat hij zijn dochters niet moet laten

initiëren.’. Zelfs na herhaaldelijk aandringen slaagt u er niet in om andere argumenten aan te halen om

af te zien van FGM, dan het risico op overlijden bij een besnijdenis. (zie gehoor CGVS, p 11) Het is

uiterst opmerkelijk dat u verklaart dat 90% van de meisjes die FGM zouden ondergaan zouden
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overlijden. Uit een studie van 1986 blijkt immers dat er van de 100 besneden meisjes 1 meisje overleed

en dat er 12 meisjes naar het hospitaal moesten gaan. (zie informatie toegevoegd aan het administratief

dossier) Deze shockende cijfers zijn echter beduidend lager dan de 90 % die volgens u zouden

overlijden. De informatie die u geeft is dus incorrect. U geeft aan dat meisjes pijn kunnen hebben in hun

onderbuik, dat ze zullen afzien tijdens de bevalling en dat de wonde van de FGM moeilijk te genezen is

(zie gehoor CGVS, p 14). Wanneer de PO hierop verder gaat en vraagt welke gevolgen er nog kunnen

zijn na FGM, begrijpt u de vraag aanvankelijk niet en zegt u vervolgens; ’Er is een groot ding dat je niet

mag vergeten; De kans dat je dochter de besnijdenis zal overleven is niet hoog.’ (zie gehoor CGVS, p

14). Het is niet aannemelijk dat u niet in staat bent om meerdere, doordachte elementen aan te

halen die tegen FGM pleiten. Indien u werkelijk naar scholen trok om er meisjes te informeren

over FGM (zie gehoor CGVS, p 9) of indien u met ouders ging praten bij een

naamgevingsceremonie (zie gehoor CGVS, p 22), is het niet geloofwaardig dat u niet meerdere

argumenten kan aanhalen waardoor er geen geloof kan gehecht worden aan uw activiteiten die u

zou hebben gedaan tegen FGM.

Tot slot kan u ook niet aannemelijk maken dat u daadwerkelijk vreest om besneden te worden

door uw familie en de gemeenschap. U verklaart dat u in april 2014 voor de eerste keer werd

meegenomen naar de bundu bush om u te laten besnijden. U kon toen ontsnappen en kreeg

bescherming van mijnheer N.. U werd vervolgens uit het huis gezet door uw stiefvader. (zie gehoor

CGVS, p 19) Indien u daadwerkelijk in april 2014 werd geconfronteerd met een mogelijke besnijdenis en

waarna u het huis werd uitgezet, is het niet aannemelijk dat u ervoor opteert om in Kenema te blijven.

Weliswaar heeft u de steun van mijnheer N., doch zou u, indien men daadwerkelijk probeerde om u te

besnijden in april 2014, de constante vrees hebben dat men u opnieuw zou besnijden. Het feit dat u

gewoon doorgaat met uw vrijwilligerswerk in het ziekenhuis en dat u blijft actie voeren tegen

FGM, dat u klaarblijkelijk uw leven gewoon verderzet, maakt uw vrees niet geloofwaardig. U werd

een tweede keer geconfronteerd met uw nakende besnijdenis op 23 maart 2015, bijna een jaar na de

eerste poging. Indien uw stiefvader en uw gemeenschap u werkelijk wilden besnijden, is het niet

aannemelijk dat ze haast een jaar wachten alvorens ze u opnieuw proberen te

besnijden. Bovendien kunnen er vragen gesteld worden bij de motivatie van uw stiefvader en de

bundu-gemeenschap om u daadwerkelijk te besnijden aangezien u er tot tweemaal toe in slaagde weg

te lopen voor uw besnijdenis.

U slaagt er niet in om aannemelijk te maken dat u actie voert tegen FGM in uw gemeenschap en u

slaagt er tevens niet in om uw vrees te concretiseren daar de pogingen om u te besnijden niet

geloofwaardig zijn. Aangezien u tot op heden niet besneden bent, u hoogopgeleid bent en de

nodige zelfstandigheid voor de dag brengt, kan u in Sierra Leone in Freetown gaan wonen, toch

de stad waar u gedurende uw leven het meest verbleef, zonder dat er kans is dat u er effectief zal

besneden worden.

Gelet op voorgaande kan 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, worden

vastgesteld.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten voor: een certificaat uitgegeven door

het ‘Ministery of Health and sanitation – nurses & midwives board’ op 4 april 2014 met nr 6234. U

legt tevens uw licentie voor van de ‘nurses & midwives board’, geldig van 2/06/2014 tot 1/06/2017.

Uit deze documenten blijkt dat u ingeschreven bent bij de ‘nurses en midwives board’ en dat u dus uw

diploma als verpleegster heeft behaald. Daarnaast legt u ook een personeelskaart van de ‘Kenema

Government Hospital’ voor, geldig tot 2015. Hieruit kunnen we afleiden dat u daadwerkelijk in het

ziekenhuis werkzaam was, maar wordt er geen vermelding gemaakt dat u dit op vrijwillige basis deed.

Tot slot legt u een medisch attest voor, ingevuld door Firas Cha’ban op 26/05/2015 dat u niet

besneden bent. Hieruit blijkt dat u de traditionele praktijk van vrouwen besnijdenis niet heeft ondergaan.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert een schending aan “van art. 48/3 en 48/4 juncto art. 62 van de wet van 15

december 1980 op de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de huisvesting van de

vreemdelingen.

Schending van art. 1 A (2) van de internationale conventie op het statuut van de vluchtelingen van

28.07.1951, goedgekeurd door de wet van 26.06.1953.

Schending van art. 1 (2) van het Protocol op het statuut van de vluchtelingen van 31.01.1967,

goedgekeurd door de wet van 27.02.1967.

Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Schending van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen”.

Verzoekster licht als volgt toe: “Betreffende het motief dat verzoeker een zelfstandige vrouw is die zich

kan vestigen op een plaats waar zij zich tegen vrouwenbesnijdenis kan beschermen” : “Kort samengevat

meent het CGVS dus dat verzoeker vanuit haar opleiding over voldoende mogelijkheden beschikt om de

kans op besnijdenis te ontwijken (‘kan beschermen’). Het CGVS geeft zelf aan dat de kans op het

ondergaan van besnijdenis niet valt uit te sluiten. Het ‘kunnen beschermen’ wijst er op dat er een

aanzienlijk risico op besnijdenis zal blijven bestaan. Zolang dit risico niet volledig valt uit te sluiten, kan

het geciteerde weigeringsmotief geen wettige weigeringsgrond vormen”.

“Betreffende het motief van het niet aannemelijk maken van de activiteiten” : “Samenvattend gesteld

vindt het CGVS het ongeloofwaardig dat verzoeker niet meerdere argumenten kan aanhalen die tegen

FGM pleiten, waardoor er volgens het CGVS geen geloof kan worden gehecht aan de activiteiten van

verzoeker tegen FGM. (…) “Wat betreft dit argument moet worden opgemerkt dat de PO te veel

verwachtingen toedicht aan preventiecampagnes in Sierra Leone. Dergelijke campagnes worden

gebracht voor een dikwijls ongeschoold publiek. In dat opzicht hoeft het niet te verwonderen dat

verzoeker wetenschappelijke informatie kan debiteren. Tijdens het verhoor heeft verzoeker terecht

gewezen op de sterftegraad en de risicofactor. Deze informatie, op zichzelf staand, volstaat om een

preventiecampagne te ondersteunen. (…)

Betreffende het motief dat verzoeker er niet in slaagt om aannemelijk te maken dat verzoeker vreest om

besneden te worden door haar familie en de gemeenschap.(…) Kort samengevat meent het CGVS dat

verzoeker haar vrijwilligerswerk in het ziekenhuis en haar actie tegen FGM niet had moeten verder

zetten in de omstandigheid dat zij vreest een gedwongen besnijdenis te moeten ondergaan. In alle ernst

ziet verzoeker niet goed in hoe het CGVS tot deze gevolgtrekking kan komen? Het ontgaat het CGVS

volledig dat verzoeker op dat ogenblik de steun genoot van de heer N.. Verzoeker had op dat ogenblik

ook geen alternatief. Dat de familie van verzoeker 1 jaar heeft gewacht tussen de eerste en de tweede

poging tot besnijdenis, vormt evenmin een pertinent weigeringsmotief. Waarom het niet aannemelijk zou

zijn dat deze periode van 1 jaar zich heeft voorgedaan, wordt op geen enkele wijze geduid door de

CGVS”.

2.2. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133). Door de

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

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

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

Zoals ieder burger die om en 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.

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).

Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien de hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle
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relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

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.

Aangaande de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus

2.3. Verzoekster gaat eraan voorbij dat de bescherming die de nationale overheid biedt, daadwerkelijk

moet zijn. Zij hoeft echter niet absoluut te zijn en bescherming te bieden tegen elk feit begaan door

derden, noch is ze resultaat gebonden. Uit de door verzoeksters aangebrachte feiten kan blijken dat

haar moeder haar gedurende haar hele jeugd kon beschermen, wanneer ze als kind weinig weerwerk

had en desgevallend ook tegen haar stiefvader niet op kon. Verzoekster is thans een volwassen vrouw

van 25 jaar die noch financieel, noch anderzijds afhankelijk is en dus zoals uit de aan het administratief

dossier toegevoegde COI Focus, Sierra Leone – De genitale vrouwenverminkingen binnen de Bondo

gemeenschap (p. 19) blijkt in staat is om FGM te weigeren.

2.4. Er kan daarenboven niet worden ingezien waarom verzoekster zich niet zou kunnen weren tegen de

druk van haar stiefvader wanneer ze haar moeder aan haar kant heeft en ze geenszins verplicht was in

Kenema te blijven wonen maar naar de hoofdstad kon gaan waar ze bijna heel haar leven had

gewoond. Evenmin kan worden aangenomen dat haar stiefvader dermate fervent en publiek voor VGV

is. Immers indien hij een uitgesproken voorkeur voor besnijdenis had dan kon verwacht worden dat hij

dit niet plots zou manifesteren wanneer verzoekster 25 jaar is maar wel gedurende verzoeksters jeugd

en adolescentie. Ook verzoeksters verklaringen over haar stiefvader dat hij haar in april 2014 uit huis

zette omdat ze niet besneden wilde worden maar dan een jaar lang niets heeft ondernomen kan - in

zoverre al geloofwaardig, quod non - niet wijzen op een fanatieke mening. Dat hij beweerdelijk in maart

2015 toch opnieuw de Bundu zou hebben aangesproken om haar alsnog te laten besnijden kan dan ook

niet overtuigen te meer nu VGV een uitgesproken vrouwenkwestie is en verzoekster niet toelicht

waarom haar stiefvader - die nooit iets ondernam - zich plots in deze discussie zou mengen.

Verzoeksters verklaringen zijn ongerijmd en ongeloofwaardig.

2.5. Volgens verzoekster zou haar stiefvader tegen de anti-VGV informatiecampagne zijn die

verzoekster in Kenema organiseerde. Verzoekster maakt echter geenszins aannemelijk aan acties

tegen vrouwelijke genitale verminking (VGM) te hebben deelgenomen. Verzoekster kan niet gevolgd

worden wanneer ze poogt haar onwetendheid te verschonen door te wijzen op haar ongeschoold

publiek. Immers in elke maatschappij krijgen vooral niet-geschoolden medische, hygiënische opvoeding

en zijn preventieve gezondheidscampagnes bovendien vaak op deze doelgroep gericht. Uit

verzoeksters verklaringen kan enkel blijken dat ze niet of bijzonder weinig bekend is met VGV terwijl

verzoekster als verpleegster een meer dan gemiddelde kennis had moeten aantonen. Haar verklaringen

zijn dermate foutief (sterftecijfer van 90%, geen VGV in Guinee) dat hieruit slechts kan blijken dat ze

geen belangstelling had voor deze problematiek.

2.6. Nog daargelaten dat verzoekster in haar geval het ontbreken van nationale bescherming niet

aantoont zijn haar verklaringen ongeloofwaardig en komen voor als louter ingegeven voor onderhavige

procedure.

2.7. In acht genomen wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan de door verzoekster

voorgehouden herkomst en kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin 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, in aanmerking worden genomen.

2.8. 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 van de Vreemdelingenwet.
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Besluit

2.9. 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 de Vreemdelingenwet

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

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 zesentwintig januari tweeduizend zestien

door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME K. DECLERCK


