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nr. 187 484 van 23 mei 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 Ghanese nationaliteit te zijn, op 10 november 2016

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

staatlozen van 14 oktober 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 8 maart 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 april 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaten C. DESENFANS en A.L.

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

voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart dat u bent geboren op 12 november 1986 te Awutu Bontrase en dat u afstamt van Gumwa,

Fanti.

U woonde in Akwantu met uw drie biologische kinderen (Fredrick (N.Q.) (°20/04/2001), Hubert (E.N.)

(°30/05 2011) en Princes (E.N.) (°17/04/2013) en een jongen (Emanuel (D.), 14 jaar) die u in huis nam

om hem betere onderwijskansen te geven.

U had een relatie met de vader van uw twee jongste kinderen, die in Accra woonde. Toen u uw werk

verloor, had hij voor u een job gevonden in Accra.

U zou huishoudster kunnen worden bij MP Dawqwah Adu van de partij NPP. U liet uw kinderen bij uw

moeder en u ging naar Accra. Op 1 februari 2016 begon u te werken bij de MP.

Op 8 februari, in de nacht, werd de MP door gemaskerde mannen neergestoken en overvallen. U was

hiervan getuige. U bent vervolgens naar het huis van uw vriend gegaan. Op 11 februari werd u op straat
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tegengehouden door enkele mannen die u iets wilden vragen van in hun wagen. U ging hier niet op in

en liep door. Op 13 februari werd u opnieuw tegengehouden en probeerden ze u in de wagen te krijgen.

U slaagde erin om te ontkomen doordat u hard riep zodat de omstaanders u te hulp kwamen. U werd

door de mannen op de grond gesmeten waarna ze wegliepen. U en uw vriend begonnen te denken dat

dit wel eens het gevolg zou kunnen zijn van wat u had gezien in het huis van de overleden MP. Uw

vriend werd vervolgens ook meegenomen door de mannen en hij moest hen naar uw dorp brengen. Ze

dachten dat ze u daar zouden aantreffen. Omdat uw vriend vond dat u in gevaar was, bracht hij u naar

het dorp van zijn moeder. U bleef er tot wanneer hij alles had geregeld zodat u het land kon verlaten en

naar België kon komen. Op 9 april 2016 vertrok u uit Ghana. U vroeg asiel aan op 2 mei 2016.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een 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 dat u mensen vreest maar dat u deze mannen niet kan aanwijzen of beschrijven. U weet niet

precies waarom deze mannen achter u zitten maar u veronderstelt dat het is omdat u getuige was van

de moord op MP Dawqwah Adu.(zie gehoor CGVS, p 18).

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw volledige asielrelaas is opgebouwd uit boute beweringen

en veronderstellingen.

Zo verklaart u meermaals dat u denkt dat u wordt gezocht omdat u getuige zou zijn van de moord op de

MP (zie gehoor CGVS, p 14, 18). U heeft echter geen enkele zekerheid waarom u werd aangespoord

om in de auto te stappen of wie dit wilde.

U veronderstelt echter dat uw aanwezigheid tijdens de moord, de reden moet zijn daar u nog nooit iets

verkeerds heeft gedaan (zie gehoor CGVS, p 15). Van iemand die verklaart dat ze haar land van

herkomst heeft verlaten en haar kinderen en vriendje heeft achtergelaten is het niet aannemelijk dat u

helemaal niet op de hoogte bent van de nasleep van de moord op Dawqwah Adu. U heeft geen enkele

moeite gedaan om de berichtgeving hieromtrent te volgen en om u op de hoogte te stellen van

de ontwikkelingen van de zaak. U heeft geen idee of er mensen werden gearresteerd of beschuldigd

in de zaak (zie gehoor CGVS, p 19). Indien u echter van oordeel zou zijn dat uw problemen gelinkt

zijn aan de moord, is het ongeloofwaardig dat u zich hierover niet verder zou geïnformeerd

hebben. Deze informatie zou u immers kunnen toelaten om uw situatie beter in te schatten. Het feit dat

u zich niet terdege informeert over de stand van zaken doet op ernstige wijze afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Uw uitleg hiervoor, dat u in een klein dorp zat en dat u geen

toegang had tot informatie maar dat het uw vriendje was die dit dan had moeten doorspelen (zie gehoor

CGVS, p 19), is niet overtuigend. Indien u zich werkelijk in een precaire situatie zou bevinden,

kan immers worden verondersteld dat u alles in het werk zou stellen om hier meer informatie over te

bekomen. Dat u dit naliet, getuigt van een kennelijk gebrek aan interesse voor uw beweerde

asielmotieven en ondermijnt de ernst en de geloofwaardigheid van uw vrees.

Verder dient te worden opgemerkt dat u geen enkele poging heeft ondernomen om bescherming te

zoeken bij uw lokale autoriteiten (zie gehoor CGVS, p 19). U toont niet aan dat u bij eventuele ernstige

problemen geen beroep zou kunnen doen op de Ghanese autoriteiten om u te beschermen. Immers

internationale bescherming kan slechts worden verkregen bij gebrek aan nationale bescherming.

Dit vloeit voort uit artikel 1, A, 2 van het Vluchtelingenverdrag en uit artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Een asielzoeker moet alle mogelijkheden tot bescherming uitputten of aannemelijk

maken waarom hij geen enkel beroep deed op de nationale autoriteiten. Dat er, zoals u verklaart,

corruptie bestaat bij de politie (zie gehoor CGVS, p 21) is an sich geen verschoningsgrond, te meer u

geen enkele werkelijke poging tot nationale bescherming heeft ondernomen.

Gelet op het 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.

U legt geen documenten voor die uw identiteit, reisweg of asielrelaas kunnen 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. Het verzoekschrift

2.1.1. Verzoekster beroept zich in een eerste middel op de schending van “artikel 1A, §2, van het

Verdrag van Genève betreffende het statuut van de vluchtelingen, artikels 48, 48/2, 48/3, 48/4,
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48/5,48/7 en 62 van de Vreemdelingenwet, de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur,

waaronder meer bepaald, het redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, artikels 3 en 13 van

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna “EVRM”);”

Verzoekster verwijst naar het Verdrag van Genève en toetst haar situatie en problemen aan de hierin

opgenomen criteria. Voorts geeft zij een overzicht van de aangevoerde feiten.

Verzoekster wijst erop dat de beschikbare informatie over Danquash-Adu haar verklaringen bevestigt.

Zij vervolgt:

“Verzoekster had nooit over deze man gehoord vooraleer haar vriend haar voorstelde om als huisvrouw

bij hem te solliciteren. Verzoekster heeft geen interesse in politiek.

Verzoekster heeft bovendien amper kennis over wat er in haar land allemaal gebeurd, zowel op het

sociaal vlak, als op het politieke en economische vlak. Verzoekster leest de krant niet en heeft geen

toegang tot internet. Ze heeft altijd in een kleine dorp geleefd waar ze een werk had die haar in staat

zette haar kinderen op de te voeden. Zoals verklaard gedurende het interview is er amper een telefoon

verbinding in haar dorp!

Ten tweede bevestigd de beschikbare informatie ook dat er in Ghana een belangrijke "street crime" is.

Zo schrijft de United States Département of State, Bureau of Diplomatie Security dat in Ghana "One of

the greatest threats is street crime (...) Street crime is a seriousproblem, especially acute in Accra and

other larger cities"2.

Alhoewel verzoekster niet kan bevestigen waarom haar werkgever vermoord werd (is het voor politieke

redenen of het gevolg van deze street crime?), haar vermoedens dat de bedreigingen en

vervolgingsfeiten die ze in Ghana heeft ondergaan vlak na de moord van Dhr Danquah-Adu, hieraan

rechtstreeks gelinkt zijn, zijn gegrond.

Verzoekster heeft een gegronde vrees voor vervolging in Ghana omwille van haar hoedanigheid van

getuige van de moord van een prominente van haar land. De hoge graad van criminaliteit dat in Ghana

heerst, scherpen haar vrezen voor vervolgingen aan. Verzoekster vrees voor haar leven.

Prima facie heeft verzoekster een behoefte aan internationale bescherming.”

Verzoekster geeft vervolgens een algemene uiteenzetting omtrent de bewijslast in en de beoordeling

van asielaanvragen.

Verder verwijst zij naar artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet en doet zij gelden:

“Er dient te worden vastgesteld dat het CGVS deze vermoeden voortvloeiend uit artikel 48/7 van de

vreemdelingenwet niet op een draagkrachtige wijze tegenspreekt.” Verzoekster verwijt het CGVS dat

niet wordt aangetoond dat zij bij een terugkeer niet opnieuw riskeert slachtoffer te zijn van bedreigingen,

misbruiken en vervolgingen.

Verzoekster stelt minstens in aanmerking te komen voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, b) en/of c) van de Vreemdelingenwet. Zij wijst op de

inhoud van artikelen 2 en 3 EVRM en rechtspraak over deze artikelen.

Verzoekster wijst op de aangevoerde feiten, op het plaatsvinden van straatcriminaliteit in Ghana en op

de maatregelen getroffen door de overheid. Deze zijn onvoldoende nu de straatcriminaliteit niet daalt.

Verzoekster riskeert foltering en/of onmenselijke behandelingen en zelfs een executie in Ghana, en dit

door dezelfde personen als deze die haar eerder belaagden.

2.1.2. Verzoekster beroept zich in een tweede middel op de schending van “artikelen 1, 2 en 3 van de

wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikel 62 van

de vreemdelingenwet, algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, waaronder meer bepaald, de

redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag voor

de Rechten van de Mens (hierna "EVRM"), artikelen 4 en 41 van de Handvest van de Grondrechten van

de Europese Unie (hierna "Handvest")”

Zij betoogt dat haar relaas ten onrechte als geloofwaardig wordt bestempeld.

Voorts geeft zij een algemene theoretische uiteenzetting omtrent een aantal van de aangevoerde

bepalingen en omtrent de bewijslast in en de beoordeling van asielaanvragen. In dit kader wijst zij onder

meer uitdrukkelijk op de onderzoeksplicht in hoofde van verweerder.

Verzoekster betwist de conclusie dat haar relaas zou zijn opgebouwd uit boude beweringen en

veronderstellingen. Zij stelt duidelijk te hebben uitgelegd waarom zij vervolging vreest en waarom zij
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serieuze vermoedens had dat de moord op haar werkgever de reden voor haar vervolging vormt. Zij

kende voordien nooit problemen, was rechtstreekse getuige van de moord en vertoont geen specifiek

profiel dat een grond zou kunnen vormen voor haar problemen. Verder zijn er geen vaagheden en

tegenstrijdigheden in het relaas.

Verzoekster vindt het verwijt dat zij niet op de hoogte is van de ontwikkelingen van de zaak te streng. Zij

betoogt in dit kader:

“Ten eerste stelde de protection offcier van het CGVS geen enkel vraag omtrent eventuele

persberichten of andere bronnen van informatie die de moord van Dhr Danquash-Adu zouden hebben

gedekt. Noch vraagt de protection officer of verzoekster enig bewijs heeft van de moord van Dhr

Danquash-Abu.

Verzoekster verklaard, onveranderlijk, dat ze na het vermoorden van haar werkgeven volledig in paniek

was en zo snel mogelijk bij haar vriend is gegaan. Haar vriend heeft haar wat medicijnen gegeven zodat

ze zich zou kalmeren. Ze wist niets over de daders, noch over de redenen hiervan en wou zo ver

mogelijk blijven van die zaak voor haar eigen veiligheid.

Ten tweede bevestigd verzoekster dat ze niet op internet gaat en de pers zo goed als nooit leest. Ze

was dus niet op de hoogte van de een eventueel onderzoek en nog minder van eventuele gearresteerde

personen.

Verzoekster geniet niet over de zelfde gemakken dan wij, Westers, om aan informatie te geraken en is

in ieder geval niet gewend met het gebruiken van internet.

Haar verklaringen omtrent de redenen waarom het voor haar niet voor de hand liggend is om informatie

te verschaffen over een welbepaalde feit zijn coherent, logisch en eenduidig. Het zou zelfs tegenstrijdig

beschouwd kunnen worden dat verzoekster actief informatie tracht te verzamelen over de moordenaars

en de daders van de pogingen tot ontvoeringen van haar persoon. Het is, o.a., juist omwille haar

gegrond vrees tegenover deze personen dat ze niets heeft willen weten van de zaak en dat ze zich is

gaan verbergen bij de moeder van haar vriend. Het is in geen geval een kwestie van "kennelijke gebrek

aan interesse" maar degelijk omwille haar vrees tegenover deze personen die ze niet kent en dewelke

haar trachten te ontvoeren, dat ze zo discreet mogelijk is proberen te blijven en zo snel mogelijk uit de

stad is gevlucht.

De beweringen van verweerder zeggend dat "Indien u echter van oordeel zou zijn dat uw problemen

gelinkt zijn aan de moord, is het ongeloofwaardig dat u zich hierover niet verder zou geïnformeerd

hebben" is louter subjectief en op niets anders gestaafd dan een veronderstelling van de Commissaris

generaal. Deze redenering kan niet gevolgd worden en is in ieder geval onvoldoende om de bestreden

beslissing te staven.”

Verzoekster benadrukt dat verweerder haar tewerkstelling, de moord, haar aanwezigheid bij deze moord

en de pogingen tot ontvoering niet in vraag stelt.

Zij geeft vervolgens aan dat zij heeft uitgelegd waarom het voor haar niet mogelijk was om beroep te

doen op de politiediensten. Verder voegt zij een stuk bij het verzoekschrift omtrent de

onbeschikbaarheid van en de corruptie bij de politiediensten. Zoals de meerderheid van de bevolking

wantrouwt verzoekster de politie en het rechtssysteem. Zij heeft dus gegronde redenen om onwillig te

zijn om zich te beroepen op de bescherming van de eigen autoriteiten.

Verzoekster merkt nog op dat het CGVS geen onderzoek deed naar de omstandigheden waarin zij werd

vervolgd. Er is geen informatie over (de moord op) Danqua-Adu, over criminaliteit in Ghana en over de

beschermingsmogelijkheden en het rechtssysteem aldaar. Verzoekster vraagt zich dan ook af op welke

basis de bestreden beslissing is gesteund.

2.2. Ter staving van haar betoog, voegt verzoekster algemene informatie over corruptie in Ghana bij het

verzoekschrift (bijlage 3).

3. Beoordeling van de zaak

3.1. De door verzoekster aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid,

samen behandeld.

3.2. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoekster preciseert niet op welke wijze de
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artikelen 48 en 48/2 van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet), dewelke

overigens op louter algemene wijze bepalen welke vreemdelingen als vluchteling dan wel als persoon

die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming kunnen worden erkend, zouden (kunnen) zijn

geschonden. De schending van deze artikelen wordt bijgevolg niet dienstig aangevoerd.

3.3. Waar verzoekster de schending aanvoert van artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, dient te worden opgemerkt dat dit artikel enkel het

toepassingsgebied van deze wet bepaalt. Verzoekster duidt niet op welke wijze dit artikel geschonden

zou (kunnen) zijn. Bijgevolg wordt ook deze schending niet dienstig aangevoerd.

3.4. Verzoekster preciseert voorts op generlei wijze hoe artikel 13 van het EVRM, dat het recht op een

daadwerkelijk rechtsmiddel behelst, door de bestreden beslissing zou (kunnen) zijn geschonden.

Derhalve wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

3.5. 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, deel 2.1, nr. 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).

Daarnaast biedt artikel 3 EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in uitzonderlijke

omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is dat eenieder

die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt op

ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni

2011, § 226).

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de

vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest.

Een bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is dan ook niet aan de

orde.

3.6. Dezelfde redenering als deze sub 3.5. kan worden gevolgd inzake de beoordeling van artikel 4 van

het Handvest. Een bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van dit artikel is aldus niet aan

de orde.

3.7. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en artikelen 2

en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, 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. De motieven ten grondslag van de

bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is

het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert zij in wezen de schending aan van de

materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt

in dat de bestreden beslissing 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.

3.8. 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.

De Raad beschikt daarbij over volheid van rechtsmacht, hetgeen impliceert dat het geschil met alle

feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad die een onderzoek

voert binnen de lijnen van het rechtsplegingsdossier en rekening houdend met het verzoekschrift dat de
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grenzen van het gerechtelijke debat bepaalt. 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 gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund.

3.9. Verzoekster vestigt in het verzoekschrift de nadruk op het gegeven dat er door het CGVS geen

vaagheden of tegenstrijdigheden in haar relaas werden ontwaard. Uit de stukken van het dossier blijkt

echter dat verzoekster over de kernelementen van haar relaas meermaals frappant tegenstrijdige

verklaringen heeft afgelegd.

Zo legde zij tegenstrijdige verklaringen af over haar initiële reactie op het gebeurde wanneer haar baas

werd vermoord.

In de vragenlijst gaf zij aan: “Ik hoorde het gebeuren en verstopte mezelf bij de frigo” (administratief

dossier, vragenlijst, nr.3.5.).

Bij het CGVS verklaarde zij: “ik hoorde het lawaai. ik ging kijken en luisteren naar het probleem”. Tevens

gaf zij aan: “ik was een getuige. ik zag zijn vers vlees. ik heb me dan verstopt voor de mensen die hem

beroofden”. Even verder stelde zij nogmaals duidelijk dat zij ging kijken wanneer haar baas werd

neergestoken (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.8, 13-14).

Dat zij in de vragenlijst verklaarde dat haar onmiddellijke reactie eruit bestond om zich te verstoppen

terwijl zij bij het CGVS aangaf dat zij eerst ging kijken, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van

verzoeksters relaas.

Ook over de feiten waarvan zij nadien zelf slachtoffer zou zijn geworden legde verzoekster manifest

tegenstrijdige verklaringen af.

In de vragenlijst maakte zij slechts melding van één poging tot ontvoering op haar persoon. Zij gaf

daarbij duidelijk aan dat deze poging tot ontvoering reeds plaatsvond de dag na de moord op haar baas.

Tevens verklaarde zij dat er bij dit incident vier personen zaten in de wagen die haar benaderde. Voorts

gaf zij aan dat er bij dit incident ruzie werd gemaakt en dat zij op de grond werd gesmeten

(administratief dossier, vragenlijst, nr.3.5.).

Bij het CGVS maakte verzoekster echter melding van twee pogingen tot ontvoering op haar persoon. De

eerste zou daarbij slechts hebben plaatsgevonden drie dagen na de moord op haar baas en de tweede

vijf dagen na de moord op haar baas. Verder zouden er bij beide pogingen tot ontvoering maar drie

personen in de betrokken wagen hebben gezeten. Slechts bij de tweede poging zou er bovendien ruzie

zijn gemaakt en zou zij op de grond zijn gesmeten (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.11-

12, 14).

Met betrekking tot de feiten waarvan haar vriend slachtoffer zou zijn geworden, legde verzoekster

eveneens frappant tegenstrijdige verklaringen af.

In de vragenlijst situeerde zij deze drie dagen (twee dagen na de aanval die de volgende dag

plaatsvond) na de moord op haar baas. Verder verklaarde zij dat haar vriend haar op dat ogenblik

telefonisch op de hoogte bracht van het feit dat er personen naar haar kwamen zoeken (administratief

dossier, vragenlijst, nr.3.5.).

Bij het CGVS situeerde verzoekster de feiten ten aanzien van haar vriend echter vier, dan wel vijf dagen

na de moord op haar baas. Daarenboven zou haar vriend haar hiervan niet telefonisch, doch wel in

persoon op de hoogte hebben gebracht. Zij verklaarde immers: “ik kwam naar huis. ik zag hem niet. ik

dacht dat hij naar het werk was. Ik ging slapen; later kwam hij thuis. Hij kwam naar mij en ik stond op en

hij zei me dat de mensen naar hem waren gegaan om hem aan te vallen om na te gaan waar ik was”

(administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.13).

Dat verzoekster dermate veel en zodanig tegenstrijdige verklaringen aflegde over de essentie van haar

asielrelaas, volstaat om te besluiten dat aan dit relaas niet het minste geloof kan worden gehecht.

Zelfs indien verzoeksters relaas al enige geloofwaardigheid zou hebben, quod non, dan nog toont

verzoekster het wettelijk vereiste verband (artikel 48/3, § 3 van de Vreemdelingenwet) tussen de daden

van vervolging en een grond van vervolging (zoals omschreven in artikel 48/3, § 4 van de

Vreemdelingenwet) niet aan. Verzoekster slaagt er immers niet in om haar actoren van vervolging in de

zin van artikel 48/3 (conform artikel 48/5, § 1) concreet aan te duiden. Dit geldt des te meer aangezien

ze zelfs nog geen poging ondernomen heeft om bescherming te verkrijgen in de zin van artikel 48/5, § 2

van de Vreemdelingenwet.
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Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de Vreemdelingenwet.

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.

3.10. In zoverre verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op

haar asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Verzoekster toont ingevolge deze vaststellingen niet aan dat zij in aanmerking komt

voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, a) en b) van

de Vreemdelingenwet.

Verzoekster verwijst verder weliswaar naar artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet doch zij

preciseert op generlei wijze waarom de situatie in haar land en regio van herkomst aan de criteria in dit

artikel zou beantwoorden. Evenmin brengt zij enig begin van informatie bij waaruit dit zou kunnen

worden afgeleid. Bijgevolg kan aan verzoekster evenmin subsidiaire bescherming worden verleend op

basis van voormelde bepaling.

Verzoekster toont gelet op het voormelde 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.

3.11. Gelet op het voorgaande toont verzoekster niet aan dat zij vroeger vervolgd is geweest of

slachtoffer is geweest van ernstige schade. Derhalve kan zij zich niet beroepen op de toepassing van

artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet.

3.12. Gelet op het voorgaande, kan de aangevoerde schending van artikel 41 van het Handvest

evenmin worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig mei tweeduizend zeventien

door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


