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nr. 182 094 van 10 februari 2017

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 Armeense nationaliteit te zijn, op 29 augustus 2016

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

staatlozen van 29 juli 2016.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 23 september 2016 met

refertenummer 64316.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 1 december 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 januari 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat F. HASOYAN verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Armeens staatsburger van Armeense origine afkomstig uit het dorp Dashtavan in de

provincie Ararat. Eind december 2009 kwam u als minderjarige samen met uw ouders G. S. (…) en S.

K. (…) (O.V. 6.550.400) naar België waar uw ouders een asielaanvraag indienden. In het kader van hun

aanvraag nam het CGVS op 07/12/2010 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Hun beroep hiertegen bij de RVV werd verworpen.
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Op 04/05/2016 diende u uw asielaanvraag in. U verklaart dat u bij terugkeer naar Armenië gearresteerd

en gestraft zal worden omdat u uw legerdienst niet heeft vervuld. U wil uw verplichte legerdienst niet

vervullen. U wil niet moorden of vermoord worden. Iedere dienstplichtige wordt naar het grensgebied

met Nagorno-Karabach gestuurd waar er een oorlogssituatie is met Azerbeidzjan. U weet ook niet

waarom uw ouders Armenië ontvlucht zijn, u herinnert zich enkel dat uw vader er een conflict had met

een persoon. U vreest dat u ook het slachtoffer zal worden van de problemen die uw ouders er kenden.

U heeft ondertussen uw leven opgebouwd in België. U heeft hier gestudeerd en heeft er uw vrienden. U

vreest bij terugkeer naar Armenië dat u zich er volledig terug zal moeten integreren. U zal er terug

moeten gaan studeren als u er een leven wil opbouwen wat voor u moeilijk zal gaan vermits u de

Armeense taal niet kan schrijven. U bent in het bezit van een kopie van uw internationaal paspoort en

uw geboorteakte.

B. Motivering

U werd tweemaal uitgenodigd door het Commissariaat-generaal, met name op 08/06/2016 en

05/07/2016. Telkens kon u zich niet aanbieden wegens medische redenen (zie medisch attest dd.

08/06/2016 en dd. 05/07/2016). Aldus moet worden vastgesteld dat het Commissariaat-generaal

overeenkomstig artikel 18 van het Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en

de rechtspleging voor het Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft

gehandeld. Dit artikel stelt ook dat de Commissarisgeneraal in dit geval een geldige beslissing kan

nemen zonder de asielzoeker opnieuw op te roepen. In uw geval is het Commissariaat-generaal van

oordeel dat op basis van de elementen aanwezig in uw administratief dossier duidelijke vaststellingen

gedaan kunnen worden met het oog op een beslissing waardoor het niet langer noodzakelijk wordt

geacht dat u zou worden gehoord in het kader van uw asielaanvraag.

Er moet vooreerst worden opgemerkt dat internationale bescherming omwille van weigering tot het

vervullen van verplichtingen als dienstplichtige slechts kan toegekend worden indien in casu sprake zou

zijn van een ernstige discriminatoire behandeling, een gegronde vrees voor het inzetten in een door de

internationale gemeenschap veroordeelde militaire actie, of onoverkomelijke gewetensbezwaren waarbij

de overheid in haar wetgeving of in de praktijk geen alternatief voorziet dat rekening houdt met de

gewetensbezwaren.

Welnu, in casu dient te worden geoordeeld dat door u geen overtuigende elementen worden

aangehaald om omwille van één van deze redenen internationale bescherming toe te staan.

Wat betreft uw vrees om uw legerdienst te moeten vervullen en uw vrees om naar het grensconflict

met Azerbeidzjan te worden gestuurd (vragenlijst pt. 3.4 & 3.5), dient vooreerst te worden gesteld dat

het een land toekomt de militaire dienstplicht, de organisatie van een militaire reserve en een eventuele

mobilisatie van deze reserve vrij te regelen; en dat vervolging of bestraffing van het ontduiken van de

dienstplicht, het ontduiken van een mobilisatie van reservisten of desertie, in het kader van regelgeving

waaraan alle onderdanen zijn onderworpen, in principe niet aanzien kan worden als vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie of als een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van de

subsidiaire bescherming. De regelgeving inzake militaire dienstplicht, het aanhouden van een militaire

reserve en de mobilisatie is er voorts op gericht over voldoende strijdkrachten te beschikken in geval de

nationale veiligheid bedreigd wordt. Dit impliceert dat bepaalde categorieën van onderdanen van een

land, zoals u aanhaalt iedere jonge man van 18 jaar (vragenlijst pt 3.5), bij een militair conflict zo nodig

de wapens opnemen en strijd leveren om de nationale veiligheid te waarborgen. Het loutere feit verplicht

te worden legitiem strijd te voeren kan evenmin beschouwd worden als vervolging in de zin van de

Conventie van Genève of als een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van

de subsidiaire bescherming.

Wat betreft uw vrees om gedood te worden (vragenlijst pt. 3.4 & 3.5) dient opgemerkt dat dit een motief

is dat ingegeven is vanuit een louter persoonlijke belang en daardoor niet als geldige reden kan worden

beschouwd om te verzaken aan een oproeping als dienstplichtige en zodoende geen aanleiding kan

geven tot internationale bescherming om redenen zoals bepaald in artikel 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet. Het ligt in de bevoegdheid van een staat om zijn troepen in te zetten in een conflict

en hiertoe de nodige manschappen te voorzien. De eventualiteit dat er slachtoffers vallen onder de

ingezette troepen is eigen aan een gewapend conflict en maakt dan ook geen vervolging uit in de zin

van de Vluchtelingenconventie, noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bedoeld in

de definitie van subsidiaire bescherming.

U verklaart (vragenlijst 3.4 & 3.5) dat u niet wil moorden. In zover u een diepgewortelde afkeer

en gewetensproblemen aangaande een mogelijke operationele inzet als dienstplichtige en/of gebruik

van geweld heeft, dient te worden opgemerkt dat uit de informatie toegevoegd aan uw administratief

dossier blijkt dat de Armeense autoriteiten hiermee rekening houden. Armenië voorziet zowel in een

ongewapende militaire dienst als een burgerdienst die thans op punt staat. Immers, Armenië had reeds

vanaf 2003 een alternatieve militaire dienst ingevoerd waarvan de praktische uitvoering te wensen

overliet daar deze in de praktijk volledig onder militaire bevoegdheid viel (hetgeen in strijd was met een
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echte burgerdienst). Daarnaast was de duur van 42 maanden (tegenover 24 maanden voor militaire

dienst) niet in overeenstemming met de aanbevelingen van de Raad van Europa op dit gebied.

Gedurende vele jaren drong de Raad van Europa er bij Armenië op aan, ingrijpende aanpassingen te

maken. Meerdere Armeense mensenrechtenorganisatie hebben deze situatie mede aangeklaagd. In

juni 2013 voerde de Armeense overheid dan de bovenvermelde wetswijzigingen met betrekking tot een

ongewapende militaire dienst en een burgerdienst in en bracht zo de Armeense alternatieve dienst in

overeenstemming met de Europese normen. Vanuit de betrokken partijen en groepen die

een alternatieve dienst beoogden (de vertegenwoordiger van de Getuigen van Jehova in Armenië, het

hoofd van de mensenrechtenorganisatie Armenian Helsinki Committee) blijkt dat zij de effectieve

uitvoering van deze nieuwe wetgeving hebben bevestigd en u brengt geen elementen aan waaruit blijkt

dat u niet in aanmerking zou komen voor een alternatieve dienstplicht.

Uit de informatie aanwezig op het CGVS waarvan een kopie aan uw administratief dossier werd

toegevoegd, blijkt dat het niet ondenkbaar is dat u bij de terugkeer naar Armenië wordt aangesproken

op uw dienstplichtontduiking. Indien u gerechtelijk vervolgd zou worden, dan nog kan een dergelijke

veroordeling niet worden aangenomen als een vervolging in de zin van het vluchtelingenverdrag. Een

soevereine staat heeft immers het recht om redelijke maatregelen te nemen om de in het land vigerende

(straf)wetgeving aangaande dienstplichtontduiking te handhaven. Uit de informatie vervat in het

administratief dossier, blijkt ook dat de voorziene straffen niet disproportioneel zijn en dat u, in de

situatie waarin u zich bevindt, met name een dienstplichtige die zich in het buitenland bevindt, bij

terugkeer hoogstens het risico loopt op een geldboete, waarna u bij een nieuwe oproeping de keuze kan

maken uw militaire dienstplicht te vervullen of een zwaardere, maar legitieme straf te

aanvaarden. Verder moet worden opgemerkt dat uit de voorhanden informatie (zie ook de internetsite

“Back to Armenia”), blijkt dat Armeense staatsburgers die in het buitenland verblijven en hun verplichte

legerdienst niet hebben vervuld, via de diplomatieke vertegenwoordiging van Armenië in het buitenland

zich in orde kunnen stellen met hun militaire verplichtingen. Bijgevolg kan ook u via de Armeense

ambassade in Brussel maken dat u bij terugkeer naar Armenië reglementair in orde bent met de

Armeense dienstplichtwet waardoor de Armeense autoriteiten geen aanleiding zullen hebben om u bij

aankomst in Armenië omwille van dienstplichtontduiking op te pakken. In het geval u een alternatieve

dienst zou willen vervullen kan u deze niet aanvragen bij de Armeense ambassade in Brussel daar een

dergelijke aanvraag moet geregeld worden bij het lokale militair commissariaat waar u geregistreerd

bent. Zoals hierboven werd vermeld bestaat dan de kans dat u bij aankomst in Armenië wordt

gearresteerd daar het mogelijk is dat u omwille van uw dienstplichtontduiking officieel gezocht wordt in

Armenië. Tijdens het hierop volgend gerechtelijk onderzoek zal uw zaak uitgeklaard worden waarna u

een aanvraag voor een alternatieve dienst kan indienen bij de bevoegde lokale autoriteiten. Het is

weinig waarschijnlijk dat u bij aankomst in Armenië daadwerkelijk voor uw dienstplichtontduiking zou

vervolgd worden. Immers, nadat de vigerende wetgeving op de alternatieve legerdienst in 2013 werd

ingevoerd, is er geen sprake meer van dat er in Armenië dienstplichtigen die gewetensbezwaren

hebben nog worden vervolgd, bestraft en gevangen gehouden. Bovendien brengt u geen enkel

bewijsstuk aan dat u reeds werd opgeroepen om uw militaire dienstplicht te vervullen en momenteel

gezocht wordt in uw land van herkomst wegens dienstplichtontduiking, zodat hier zomaar niet van uit

kan worden gegaan.

U voegde nog toe (vragenlijst pt. 3.5) dat het in Armenië al jarenlang onveilig is omwille van de

conflictsituatie met Azerbeidzjan omwille van Nagorno-Karabach. Er moet worden opgemerkt dat het

CGVS op de hoogte is van de sporadische schermutselingen in het grensgebied van Nagorno-Karabach

waarbij soms Armeense soldaten en burgers van Nagorno-Karabach om het leven komen, zoals dit voor

het laatst gebeurde in april 2016. U bent echter noch een Armeens soldaat noch een burger van

Nagorno-Karabach. Als dienstplichtige kan u zich aan de militaire legerdienst onttrekken door beroep te

doen op een van de twee mogelijkheden van alternatieve dienst die er in Armenië voorhanden zijn. Met

deze algemene verwijzing wordt aldus niet aangetoond dat u bij terugkeer naar uw land van herkomst

een persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zou kennen.

U verklaart verder (vragenlijst pt. 3.4 & 3.5) dat u uw leven heeft opgebouwd in België en dat u alles

opnieuw zal moeten doen als u terugkeert naar uw land van herkomst. U heeft hier gestudeerd en heeft

er uw vrienden. U vreest bij terugkeer naar Armenië dat u zich er volledig terug zal moeten integreren. U

zal er terug moeten gaan studeren als u er een leven wil opbouwen wat voor u moeilijk zal gaan vermits

u de Armeense taal niet kan schrijven. Er moet worden opgemerkt dat dit gegeven geen verband houdt

met asiel maar een puur sociaal probleem is dat gepaard gaat bij een re-integratie in een andere

samenleving zonder dat in deze sprake is van enige intentionele benadeling in de zin van een

bedreiging van uw vrijheid, leven of fysieke integriteit. Zodoende volstaan ook deze asielmotieven niet

om in uw hoofde een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade te concluderen.



RvV X - Pagina 4

U verwijst ten slotte (vragenlijst 3.4 & 3.5) naar de problemen die uw ouders G. S. (…) en S. K. (…)

(O.V. 6.550.400) in Armenië zouden gekend hebben en vreest dat u ook het slachtoffer zal worden van

de problemen die uw ouders er kenden. In het kader van hun aanvraag nam het CGVS op 07/12/2010

een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissing en beoordeling werd door de RVV bevestigd. Bijgevolg resten er

uw ouders geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot hun asielaanvraag en staat de

beoordeling ervan vast. U brengt geen elementen aan die op duidelijke wijze aantonen dat de uitkomst

van hun asielaanvraag incorrect is en uw ouders alsnog in aanmerking komt voor de erkenning van de

vluchtelingenstatus of de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bijgevolg kan ook wat u

betreft omwille van de beweerde problemen van uw ouders - waar u overigens geen weet van heeft -

niet besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Conventie van Genève, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming.

Bovenstaande vaststellingen zijn van die aard dat er in uw hoofde geen gegronde vrees voor vervolging

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, kan worden weerhouden. De door u neergelegde

documenten kunnen deze conclusie niet wijzigen. Uw geboorteakte en internationaal paspoort bevatten

louter identiteitsgegevens die niet worden betwist.

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. Verzoekende partij beroept zich in een enig middel op de schending van artikel 1 van het Verdrag

van Genève van 28 juli 1951, van de artikelen 48/3 en 62 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het evenredigheids- en het

redelijkheidsbeginsel en van de zorgvuldigheidsplicht.

2.2.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

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

vreemdelingenwet, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de 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 (RvS 2 februari 2007, nr.

167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Zij

maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke

juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor

niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt

vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel van

het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.2. Vooreerst wijst de Raad erop dat verzoekende partij de motivering van verwerende partij

aangaande de mogelijke integratieproblemen, zoals het volledig beheersen van de Armeense taal, en

aangaande het verwijzen naar de problemen van haar ouders ongemoeid laat waar deze als onbetwist

en vaststaand moet worden beschouwd.

2.2.3. Waar verzoekende partij in haar verweer op summiere wijze het door haar voorgehouden

asielrelaas deels herneemt, oordeelt de Raad dat het louter herhalen van de asielmotieven echter niet

van aard is om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr.

156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278). Het komt derhalve aan verzoekende partij toe om de

motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen, waar zij

op voormelde wijze in gebreke blijft.
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2.2.4.1. Betreffende het vervullen van haar militaire dienstplicht citeert verzoekende partij het artikel 362

van het Armeens Wetboek van Strafrecht waarin de strafmaat op desertie is bepaald en stelt zij onder

verwijzing naar het ‘Algemeen Ambtsbericht Armenië – april 2016’ dat er nog steeds een actief

vervolgingsbeleid wordt gevoerd door de Armeense autoriteiten met betrekking tot personen die

weigeren hun militaire dienstplicht te vervullen of uit de militaire dienst gedeserteerd zijn en dat nog

steeds gewelddelicten voorkomen bij ontgroeningspraktijken in het Armeense leger.

2.2.4.2. De Raad wijst erop evenwel op dat door verwerende partij nergens wordt ontkend dat desertie

uit het leger en het weigeren te vervullen van de militaire dienstplicht, inclusief een alternatieve

dienstplicht, nog steeds strafrechtelijk wordt vervolgd. Evenmin betreft het een punt van discussie dat bij

ontgroeningspraktijken in het leger zich mogelijks niet goed te praten gewelddelicten voordoen. Wel

motiveert verwerende partij uitvoerig, gesteund op informatie toegevoegd aan het administratief dossier

(stuk 14), dat voor gewetensbezwaarden de Armeense wetgeving voorziet in een alternatieve niet

gewapende dienstplicht en burgerdienst conform de Europese normen. Deze informatie wordt door

verzoekende partij in haar verzoekschrift bevestigd in de door haar geciteerde ‘Law of the Republic of

Armenia on Alternative Service’. Bovendien merkt de Raad op dat het door verzoekende partij

gehanteerde en geciteerde ‘Algemeen Ambtsbericht Armenië – april 2016’ duidelijk vermeldt dat

gewetensbezwaarden in Armenië niet langer worden vervolgd, bestraft en gevangen gehouden wanneer

zij weigeren in militaire dienst te gaan en wordt hen een alternatieve dienstplicht toegestaan, zoals

reeds gemotiveerd door verwerende in de bestreden beslissing. Verzoekende partij slaagt er niet in aan

te tonen dat zij, wanneer zij bij terugkeer naar Armenië zal worden opgeroepen om haar militaire

dienstplicht te vervullen, geen gebruik zal kunnen maken van de door de Armeense autoriteiten

geboden alternatieve dienstplicht waardoor zij zou kunnen ontsnappen aan het onder de wapens gaan

en aan de hieraan mogelijks gekoppelde ontgroeningspraktijken. Desbetreffende motivering van

verwerende partij blijft dan ook onverminderd overeind.

2.2.5. Uit het voorgaande dient te worden besloten dat verzoekende partij noch de vluchtelingenstatus,

noch de subsidiaire beschermingsstatus met toepassing van de artikelen 48/3 en 48/4, § 2, a en b van

de vreemdelingenwet kan worden toegekend.

De subsidiaire beschermingsstatus kan evenwel eveneens worden verleend indien het aannemelijk is

dat verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt met toepassing van artikel 48/4, § 2, c

van de vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont echter niet aan dat er in Armenië een situatie heerst

van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert. Waar verzoekende partij verwijst naar het

grensgebied met Nagoro-Karabach oordeelt de Raad dat verwerende partij desbetreffend terecht

motiveert dat verzoekende partij noch een Armeens soldaat, noch een burger van Nagorno-Karabach is

– wat door haar in het verzoekschrift respectievelijk niet wordt weerlegd en niet wordt ontkend.

2.2.6. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 13 en 14),

en dat verzoekende partij tijdens het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken van 10 mei 2016 de

kans kreeg om haar asielmotieven uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De

commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoekende partij op een individuele wijze

beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de

zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig

gehandeld.

2.2.7. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel wijst de Raad erop

dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid ingaat, doordat

de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt, in werkelijkheid een

kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Aangezien verwerende partij in haar

motivering op afdoende wijze aantoont dat verzoekende partij in haar land van herkomst duidelijk kan

opteren voor het vervullen van een alternatieve dienstplicht oordeelt de Raad dat de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De

opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden

bijgetreden.
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2.2.8. Waar verzoekende partij verwijst naar het evenredigheidsbeginsel stelt de Raad evenwel vast dat

verzoekende partij geen schending van het evenredigheidsbeginsel aannemelijk maakt. De Raad

oordeelt dat het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel niet is

geschonden daar de keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt

immers slechts het proportionaliteitsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de opgegeven

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen, wat in

casu niet het geval is.

2.2.9. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens of

tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en

draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van

verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet

worden aangenomen.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien februari tweeduizend zeventien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


