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nr. 47 649 van 2 september 2010

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 Syrische nationaliteit te zijn, op 26 mei 2010 heeft

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

23 april 2010.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 7 juli 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 augustus 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. SOENEN, die loco advocaat I. MOHAMMAD verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1.1. X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het Rijk

binnengekomen op 26 oktober 2009 en heeft zich vluchteling verklaard op 27 oktober 2009. Aan

verzoekster werd op 26 oktober 2009 een bevel om het grondgebied te verlaten betekend.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 4

december 2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekster werd gehoord op 2 april 2010.

1.3. Op 23 april 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op 23 april 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Syrische nationaliteit te bezitten en een Koerdische te zijn afkomstig van Gre Rash (

Tel Aswad in het Arabisch) behorende tot Deriekh (al Malakiyeh in het Arabisch). U zou vier jaar

geleden religieus gehuwd zijn met G.(…) I.(…). Hij zou aan uw familie meegedeeld hebben dat hij met

zijn eerste vrouw F.(…), met wie hij vier kinderen had, gebroken had. U zou samen met hem in Deriekh

gewoond hebben. Hij zou wel nog van tijd tot tijd zijn kinderen zijn gaan bezoeken die samen met hun

moeder ook in Deriekh leefden. In juli - augustus 2009 echter zou uw man u meegedeeld hebben dat hij

de moeder van zijn kinderen nog steeds als zijn eigen vrouw beschouwt. U zou zich bedrogen gevoeld

hebben waarna u naar het dorp van uw ouders zou zijn gegaan. U zou er tot eind september 2009

verbleven hebben. Uw familie zou u gevraagd hebben of de geruchten kloppen dat uw man naar zijn

eerste vrouw terug was gekeerd waarop u dit ontkende om verdere problemen tussen uw familie en zijn

familie te vermijden. Eind september 2009 zou u samen met uw moeder uw zus in Damascus zijn gaan

bezoeken. Tijdens uw verblijf van negen dagen aldaar zou u uw vriendin W.(…) zijn tegengekomen die

u meedeelde dat ze het land ging verlaten waarop u haar meedeelde dat u ook naar het buitenland

wou gaan. W.(…) zou u uitgenodigd hebben met haar te vertrekken. U zou uw zus ingelicht hebben over

uw vertrek naar het buitenland. Zij zou uw familie hieromtrent hebben willen informeren maar u zou haar

dit verboden hebben. Op 27 september 2009 zou u Syrië verlaten hebben richting Turkije. U zou

hiervoor 450.000 Syrische lires betaald hebben. U zou uw Syrische identiteitskaart meegenomen

hebben. U zou vervolgens per boot zijn doorgereisd naar Griekenland. W.(…) zou u aangeraden

hebben om naar België door te reizen, zij en haar man zouden naar Duitsland doorreizen. U zou per

vliegtuig zijn doorgereisd naar België waar u op 26 oktober 2009, zonder in het bezit te zijn van enig

paspoort, van de Belgische luchtvaartpolitie een bevel om het grondgebied te verlaten - model B, had

gekregen. In de luchthaven zou u andere Koerden ontmoet hebben en de volgende dag heeft u hier op

27 oktober 2009 asiel aangevraagd. Sinds uw verblijf in België zou u via uw zus vernomen hebben dat

uw familie op de hoogte is van het feit dat uw man polygaam is en u het land alleen verlaten hebt.

B. Motivering

Er dient na het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt uw land van herkomst te hebben

verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging zoals begrepen onder de Conventie van Genève, noch

aannemelijk hebt gemaakt een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals begrepen

onder de definitie van subsidiaire bescherming en wel om volgende redenen.

Zo kan er aan uw asielrelaas geen geloof worden gehecht. Gedurende uw asielprocedure hebt

u dermate incoherente en tegenstrijdige verklaringen afgelegd waardoor er geen verder geloof kan

worden gehecht aan uw vrees voor vervolging, namelijk eremoord (zie Vragenlijst dd. 04/12/2009 punt

4). Het is vooreerst weinig geloofwaardig dat u en uw familie instemden met een religieus huwelijk louter

en alleen omdat G.(…) mondeling verklaarde met zijn eerste vrouw te hebben "gebroken", terwijl u en

uw familie zeer goed wisten dat hij wel nog met haar gehuwd was (gehoorverslag CGVS, pp. 4 en 5).

Uw verklaring dat u pas drie jaar later op de hoogte was van het feit dat hij nog steeds met zijn eerste

vrouw een relatie had, is weinig geloofwaardig aangezien u en deze dame in hetzelfde stadje Deriekh

woonden waardoor er toch van kan worden uitgegaan dat zulks al veel eerder aan het licht was

gekomen, temeer er ook van kan worden uitgegaan dat er binnen de Koerdische gemeenschap een

zekere mate van sociale controle bestaat. Uw verklaring dat hij aanvankelijk wel nog had aangegeven

dat hij sowieso zijn kinderen enkele keren per maand bij haar ging bezoeken doet hieraan geen afbreuk

(gehoorverslag CGVS, pp. 4 en 5). Het is ook enigszins opmerkelijk dat uw familie wraak zou willen

nemen op G.(…) omwille van zijn ‘polygamie’ (gehoorverslag CGVS, p. 12), dit terwijl u zelf aangeeft dat

het binnen de Koerdische cultuur heel normaal is dat een man meerdere vrouwen heeft. Zo haalt u zelf

aan dat uw vader en ooms met meerdere vrouwen gehuwd zijn (gehoorverslag CGVS, p. 13).

Het ongeloofwaardige karakter van uw asielrelaas wordt andermaal onderstreept door het feit dat

u tegenstrijdige verklaringen hebt afgelegd. Zo verklaarde u in het begin van het gehoor op de zetel

van het CGVS dat u in Griekenland uw zus gecontacteerd had waarbij zij u meedeelde dat uw familie op

de hoogte is van het feit dat uw man polygaam is en u daarom het land verlaten hebt

(gehoorverslag CGVS, p. 5 en 6). Later wijzigde u in hetzelfde gehoor uw eerdere verklaringen door te

stellen dat u in Griekenland met niemand van uw familie contact gehad hebt en dat u pas in België via

uw zus vernomen hebt dat uw familie op de hoogte is van uw reden tot vertrek, namelijk het feit dat uw

man polygaam is (gehoorverslag CGVS, pp. 8 en 9).

Verder hebt u in uw 'Vragenlijst', dd. 04/12/2009, ingevuld door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

ter voorbereiding van uw gehoor op het CGVS verklaard dat tijdens uw verblijf in Syrië uw familie

wel degelijk op de hoogte was van het feit dat uw man polygaam is en dat uw familie zelf eiste dat hij

van u zou scheiden. Hij weigerde dit echter waarna uw familie van plan was u te doden. U bleef nog één

jaar bij uw familie in afwachting van een oplossing. Uiteindelijk besloot u te vluchten aangezien u
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ervan overtuigd was ooit door uw familie gedood te zullen worden daar u een doorn in het oog was van

uw familie en dit omdat uw voortdurende aanwezigheid hen deed herinneren aan de problemen. Met

uw vertrek hoopte u dat de rust zou weerkeren bij beide families (Vragenlijst punt 5, p. 2). Echter tijdens

het gehoor op de zetel van het CGVS beweert u bij hoog en bij laag dat uw familie helemaal niet op

de hoogte was van dit probleem. U wilde hen hieromtrent niet informeren om geen problemen

te veroorzaken tussen beide families (gehoorverslag CGVS, pp. 5 en 7). Toen u echter tijdens het

gehoor op het CGVS geconfronteerd werd met uw eerdere verklaringen ten overstaan van DVZ,

namelijk het feit dat u toen verklaarde dat uw familie wel degelijk op de hoogte was van gans het

probleem en dat ze nota bene van uw man eiste van u te scheiden zoniet u te zullen doden, ontwijkt u

deze discrepantie door te stellen dat uw familie dit had horen zeggen van mensen en ze hem zouden

doden indien de informatie juist was, maar u ontkende alles (gehoorverslag CGVS, p. 11). Gezien u

zeer expliciet was in uw eerdere verklaringen kan dit niet overtuigen. In de marge dient daarenboven

nog aangestipt dat het ook niet kan overtuigen dat u, en zoals u ten overstaan van DVZ liet optekenen,

vreesde door uw familie te zullen worden gedood, toch nog een hele periode gewoon bij uw familie bleef

inwonen.

Tot slot hebt u ook tegenstrijdige verklaringen afgelegd met betrekking tot de wijze waarop u uw

reisweg geregeld hebt en hoe u dit alles betaald hebt. Zo verklaarde u ten overstaan van DVZ dat uw

moeder de reis betaald heeft en dat uzelf de prijs van de reis niet kent. U hebt wel al uw juwelen

verkocht voor het totale bedrag van 400.000 Syrische ponden waarna u het geld aan uw moeder

gegeven hebt om de reis te bekostigen (geheel of gedeeltelijk dat weet u niet; zie Verklaring DVZ dd.

04/12/2009, punt 33). Op de zetel van het CGVS echter beweerde u dat u zelf uw reis geregeld en

bekostigd heeft aangezien niemand van uw familie op de hoogte was van uw voornemen om te

vertrekken. U verzamelde zelf 450.000 Syrische lires: u had in het verleden van uw familie en van uw

man geld gekregen en had ook nog juwelen verkocht (gehoorverslag CGVS, pp. 7 en 8). Toen u

naderhand geconfronteerd werd met bovenstaande tegenstrijdige verklaringen beweert u dat u wel het

geld had en dat uw moeder wilde bijleggen indien u te weinig geld zou hebben. U bevestigt dat uw

mama op de hoogte was van uw reisplannen (gehoorverslag CGVS, p. 10). Niettemin is deze verklaring

niet afdoende om bovengenoemde discrepantie te vergoelijken, temeer u uw verklaringen aanpast na

confrontatie met de tegenstrijdigheid.

In het licht van bovenstaande vaststellingen kan er geen verder geloof worden gehecht aan

uw asielrelaas. U bent er met andere woorden niet in geslaagd om aan te tonen dat u in Syrië een

risico loopt zoals begrepen onder de Vluchtelingenconventie van Genève van 28 juli 1951 of in

aanmerking dient te komen voor de subsidiaire beschermingsstatus.

Het de door u neergelegde document, namelijk uw Syrische identiteitskaart, toont uw nationaliteit

en identiteit aan, gegevens die hier niet ter discussie staan. Er dient echter wel te worden aangestipt

dat u in het begin van uw asielprocedure het in bezit zijn van uw identiteitskaart hebt verzwegen.

Zo verklaarde u ten overstaan van DVZ dat u uw identiteitskaart in Syrië hebt achtergelaten (zie

Verklaring dd. 04/12/2009, punt 21), dit terwijl u op het CGVS beweerde dit document op zak te hebben

gehad toen u vanuit Syrië richting België reisde (gehoorverslag CGVS, p. 7). Toen er u gevraagd werd

waarom u niet direct tijdens uw verklaring op de DVZ dd. 04/12/2009 de waarheid verteld hebt,

argumenteerde u door te stellen dat uw vriendin W.(…), met wie u meereisde, u aangeraden had om dit

document aan niemand te tonen (gehoorverslag CGVS, p. 10). Deze vergoelijking is echter niet

aanvaardbaar aangezien u al op 27 oktober 2009 asiel hebt aangevraagd aan de Belgische autoriteiten,

hetgeen erop wijst dat u vertrouwen stelt in de Belgische asielinstanties aan wie u nota bene

bescherming vraagt.

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. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 47 van het Handvest van de

Grondrechten van de Europese Unie, de principes van het E.U.-procesrecht, het algemeen

rechtsbeginsel met name het redelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het beginsel van

gelijkheid der wapens, voert verzoekster aan dat onderhavig beroep geenszins voldoet aan de

waarborgen zoals vastgesteld in de vermelde rechten, dat de toepassing van artikel 47 van het

Handvest gewaarborgd dient te worden in alle zaken die de Europese Unie regelt waaronder het

asielrecht, de invulling van artikel 47 van het Handvest gelijklopend is met de invulling van artikel 6

EVRM met dit verschil dat het toepassingsgebied zich uitstrekt niet alleen over burgerlijke en
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strafrechtelijke materies maar alle materies die het Europees recht regelt en dus ook het asielrecht, en

de tekst van artikel 47 van het Handvest zowel artikel 13 EVRM als artikel 6 EVRM incorporeert zodat

de rechtspraak in verband met artikel 6 EVRM dan ook relevant is ter beoordeling van de vraag of

onderhavig beroep voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in het Europees Handvest. Voorts stelt

verzoekster dat uit het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij

absoluut geen rekening heeft gehouden met de gevolgen en risico’s van de vlucht zelf voor verzoekster

indien ze nu naar haar land zou terugkeren, wat een schending inhoudt van het vertrouwensbeginsel. Zij

verduidelijkt dat het voor haar familie onaanvaardbaar is dat zij gevlucht is samen met vreemde mannen

en meent dat als haar leven al niet in gevaar was, dit door haar vlucht nu zeker wel is. Tot slot klaagt

verzoekster aan dat er geen gelijkheid van wapens is nu de verwerende partij met haar

onderzoeksbevoegdheid wel de mogelijkheid beschikt om uitgebreide en objectieve informatie te vinden

inzake eremoord en inzake de positie van de Koerdische vrouw in Syrië en dit voor haar niet evident is.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (vreemdelingenwet), artikel 1, A 2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status

van vluchtelingen, de motiveringsverplichting van artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, onderneemt

verzoekster een poging om de verschillende motieven van de bestreden beslissing te verklaren of te

weerleggen.

2.3. In een derde middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en artikel

3 EVRM, herhaalt verzoekster dat uit het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat de

verwerende partij absoluut geen rekening heeft gehouden met de gevolgen en risico’s van de vlucht zelf

voor verzoekster indien ze nu naar haar land zou terugkeren, dat het immers voor haar familie

onaanvaardbaar is dat zij gevlucht is samen met vreemde mannen zodat, als haar leven al niet in

gevaar was, dit door haar vlucht nu zeker wel is. Zij meent dat haar derhalve in ondergeschikte orde

minstens de subsidiaire beschermingsstatus moet worden toegekend.

2.4. Artikel 47 van het Handvest omvat het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en het recht

op een onpartijdig gerecht. Voor zover deze bepaling uit het Handvest rechten bevat die corresponderen

met rechten die gegarandeerd zijn door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de

mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de

wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), zijn de inhoud en de reikwijdte ervan dezelfde als die welke er

door het laatste Verdrag aan worden toegekend (art. 52, lid 3 van het Handvest).

De eerste alinea van artikel 47 van het Handvest omvat het recht op een doeltreffende voorziening in

rechte: “Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn

geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit

artikel gestelde voorwaarden.”. Deze eerste alinea van artikel 47 van het Handvest stemt inhoudelijk

overeen met artikel 13 van het EVRM. De tweede alinea van artikel 47 van het Handvest omvat het

recht op een onpartijdig gerecht: “Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn

zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is

ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen.”.

Deze alinea stemt inhoudelijk overeen met artikel 6, lid 1 van het EVRM (Toelichtingen bij het Handvest

van de Grondrechten, Pb. C. 14 december 2007, afl. 303, 17).

Aangaande verzoeksters grief dat het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, ingesteld

ingevolge artikel 39/2 van de vreemdelingenwet, niet voldoet aan de waarborgen zoals vastgesteld in

artikel 47 van het Handvest, in de principes van het E.U.-procesrecht in het algemeen en in de artikelen

6 en 13 van het EVRM, wijst de Raad op wat volgt.

Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over

volle rechtsmacht beschikt wanneer hij optreedt op grond van artikel 39/2, §1 van de vreemdelingenwet

en dat de rechtszoekende niet van een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg is beroofd. Op grond van

artikel 39/2 van de voormelde wet kan de Raad de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen bevestigen, hervormen, of, in bepaalde gevallen, vernietigen. Het beroep

heeft een devolutieve werking en het geschil wordt in zijn geheel bij de Raad aanhangig gemaakt. De

Raad kan in voorkomend geval de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen hervormen, ongeacht op grond van welk motief deze werd genomen. In bepaalde gevallen

kan de Raad de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen



RvV X - Pagina 5

vernietigen: hetzij omdat aan de bestreden beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door

de Raad niet kan worden hersteld, hetzij omdat essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de

Raad niet kan komen tot de bevestiging of hervorming van de bestreden beslissing zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen. Bovendien heeft het beroep van rechtswege een

schorsende werking (artikel 39/70 van de vreemdelingenwet), met uitzondering van de beroepen tegen

de beslissingen tot niet inoverwegingneming bedoeld in het hiervoor aangehaalde artikel 39/2, §1, derde

lid. Ten slotte kan tegen elke eindbeslissing van de Raad een administratief cassatieberoep worden

ingesteld bij de Raad van State (GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008, r.o. B.15.2; zie ook GwH 30 oktober

2008, nr. 148/2008, r.o. B.6.1 e.v.).

Het hoofdzakelijk schriftelijke karakter van de rechtspleging, vergezeld van de mogelijkheid voor de

partijen en hun advocaat om hun opmerkingen mondeling voor te dragen op de terechtzitting, zoals

daarin is voorzien in artikel 39/60, tweede lid van de vreemdelingenwet doet geen afbreuk aan het recht

op een rechterlijke toetsing en aan het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel. Hieraan wordt evenmin

afbreuk gedaan door artikel 39/76, §1, tweede en derde lid van de vreemdelingenwet wanneer deze

bepalingen worden geïnterpreteerd in die zin dat zij de bevoegdheid met volle rechtsmacht van de Raad

niet beperken (GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008, r.o. B.28.1.). Uit het voormelde arrest van het

Grondwettelijk Hof blijkt eveneens dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die een volwaardig

administratief rechtscollege is, voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid (GwH 27

mei 2008, nr. 81/2008, r.o. B.19.3).

Gelet op de geciteerde rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, blijkt dat de Raad over volle rechtsmacht

beschikt wanneer hij optreedt op grond van artikel 39/2, §1 van de vreemdelingenwet en dat de

rechtszoekende niet van een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg is beroofd. De Raad stelt dat hij

aldus beschikt over een beroep dat voldoet aan alle waarborgen voorzien in artikel 47 van het Handvest

van de grondrechten van de Europese Unie (en in artikel 13 van het EVRM).

2.5. De Raad wijst er voorts op dat het niet volstaat op algemene wijze te beweren dat de beginselen

van het Europees procesrecht, voortvloeiende uit artikel 47 van het Handvest en uit de rechtspraak van

het Hof van Justitie, zelf geschonden zijn. In het middel moet dit in concreto worden toegelicht. Voor

zover verzoekster daarmee bedoelt dat het redelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het

‘beginsel van gelijkheid der wapens’ werden geschonden, wijst de Raad op hetgeen volgt.

Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan 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). Na lezing van het

administratief dossier, concludeert de Raad dat de schending van het redelijkheidsbeginsel niet kan

worden volgehouden, aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat

tot de motieven waarop zij is gebaseerd, zoals blijkt uit hetgeen volgt.

Het vertrouwensbeginsel houdt in dat de door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd. Voor de toepassing van dit

beginsel dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan: er moet sprake zijn van een vergissing van een

overheidsorgaan, er dient ten gevolge van die vergissing een voordeel te zijn verleend aan een

rechtsonderhorige en er mogen geen gewichtige redenen zijn die het afnemen van dit voordeel door de

overheid zouden rechtvaardigen. (RvS, 26 februari 2007, nr. 168 263). Verzoekster toont met geen

enkel concreet element aan dat in casu aan de opgesomde voorwaarden is voldaan. Zij maakt een

schending van het vertrouwensbeginsel dan ook niet aannemelijk.

Zo verzoekster stelt dat er geen gelijkheid van wapens is nu de verwerende partij met haar

onderzoeksbevoegdheid wel de mogelijkheid beschikt om uitgebreide en objectieve informatie te vinden

inzake eremoord en inzake de positie van de Koerdische vrouw in Syrië, en dit voor haar niet evident is,

benadrukt de Raad dat met toepassing van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de bewijslast

in de eerste plaats rust bij de eisende partij, het aldus in de eerste plaats aan de kandidaat-vluchteling

toekomt aan te tonen dat er een gegronde vrees voor vervolging bestaat. De kandidaat-vluchteling moet

zélf een begin van bewijs aanbrengen waaruit blijkt dat zij mogelijks onder de criteria van de

vluchtelingenconventie valt. Het behoort vervolgens tot de bevoegdheid van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen het relaas te controleren op zijn geloofwaardigheid.

2.6. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters asielaanvraag verworpen omdat zij gedurende

haar asielprocedure dermate incoherente en tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd waardoor geen
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verder geloof kan worden gehecht aan haar vrees voor vervolging, namelijk eremoord. Dit besluit steunt

inzonderheid op de overwegingen dat (i) het weinig geloofwaardig is dat verzoekster en haar familie

instemden met een religieus huwelijk louter en alleen omdat G. mondeling verklaarde met zijn eerste

echtgenote te hebben “gebroken”, terwijl verzoekster en haar familie zeer goed wisten dat hij wel nog

met haar gehuwd was, (ii) ook haar verklaring dat zij pas drie jaar later op de hoogte was van het feit dat

hij nog steeds met zijn eerste vrouw een relatie had weinig geloofwaardig is aangezien verzoekster en

deze dame in hetzelfde stadje Deriekh woonden waardoor er toch van kan worden uitgegaan dat zulks

al veel eerder aan het licht was gekomen, temeer er ook van kan worden uitgegaan dat er binnen de

Koerdische gemeenschap een zekere mate van sociale controle bestaat, (iii) het opmerkelijk is dat haar

familie wraak zou willen nemen op G. omwille van zijn ‘polygamie’, terwijl verzoekster zelf aangeeft dat

het binnen de Koerdische gemeenschap heel normaal is dat een man meerdere vrouwen heeft en ook

haar vader en ooms met meerdere vrouwen gehuwd zijn, (iv) zij tegenstrijdige verklaringen aflegt over

het feit of zij in Griekenland dan wel pas in België haar zus gecontacteerd had waarbij deze haar

meedeelde dat haar familie op de hoogte is van het feit dat haar man polygaam is en zij daarom het

land heeft verlaten, (v) zij in de ‘Vragenlijst’ ingevuld door de Dienst vreemdelingenzaken verklaarde dat

haar familie tijdens haar verblijf in Syrië wel degelijk op de hoogte was van het feit dat haar man

polygaam is en dat haar familie zelf eiste dat hij van verzoekster zou scheiden, hetgeen hij weigerde

waarna verzoeksters familie van plan was haar te doden, terwijl zij tijdens het gehoor op het CGVS bij

hoog en bij laag beweert dat haar familie helemaal niet op de hoogte was van dit probleem, (vi) het niet

kan overtuigen dat verzoekster, zoals zij ten overstaan van DVZ liet optekenen, vreesde door haar

familie te zullen worden gedood en toch nog een hele periode gewoon bij haar familie bleef inwonen,

(vii) zij ook tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot de wijze waarop zij haar reisweg

geregeld heeft en hoe zij dit alles betaald heeft, zoals omstandig wordt toegelicht, (viii) de door haar

neergelegde Syrische identiteitskaart enkel haar nationaliteit en identiteit aantoont, gegevens die niet ter

discussie staan en (ix) zij in het begin van de asielprocedure het in het bezit zijn van haar identiteitskaart

heeft verzwegen en de vergoelijking die zij hiervoor geeft, namelijk dat W., met wie zij meereisde, haar

had aangeraden om dit document aan niemand te tonen, niet aanvaardbaar is aangezien zij al op 27

oktober 2009 asiel heeft aangevraagd aan de Belgische autoriteiten, hetgeen erop wijst dat zij

vertrouwen stelt in de Belgische asielinstanties aan wie zij nota bene bescherming vraagt.

De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari

2007, nr. 167 477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164 298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163 358; RvS 10

oktober 2006, nr. 163 357; RvS 21 september 2005, nr. 149 149; RvS 21 september 2005, nr. 149 148).

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen

derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent,

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169

217). Het tweede middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoekster 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 beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 23 april 2010 (CG nr. 0917992), 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. Het tweede middel zal dan ook onder meer vanuit

dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133 153).

2.7. De Raad benadrukt dat van een asielzoeker mag worden verwacht dat zij voor de diverse

asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt, en dat zij de feiten die de

aanleiding vormden voor haar vlucht uit haar land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de

beoordeling van haar asielrelaas, op een zorgvuldige, nauwkeurige, coherente en geloofwaardige wijze

weergeeft in iedere fase van het onderzoek, zodat op grond ervan kan worden nagegaan of er met

betrekking tot de asielzoeker aanwijzingen zijn om te besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, dan

wel tot het bestaan van een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de



RvV X - Pagina 7

vreemdelingenwet, hetgeen in casu niet het geval is zoals blijkt uit de motieven van de bestreden

beslissing.

2.8. Zo verzoekster betreffende haar religieus huwelijk aanvoert dat, in tegenstelling tot de westerse

samenleving, de zakenwereld of de juridische wereld, binnen de Koerdische gemeenschap “het woord

geven” sterker is dan een contract, vandaar de grote (agressieve) gevolgen wanneer dit woord wordt

gebroken, en stelt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heel

onrealistisch is in zijn verwachtingen daar er mannen zijn die hun hele leven een minnares(sen) hebben

en niemand ervan weet of erover wordt gezwegen, er zoveel huishoudens zijn waar de vrouw

psychologisch en/of fysisch wordt mishandeld en niemand die het weet of als de “gemeenschap” het wél

weet, er niets over gezegd wordt omdat het iets is tussen man en vrouw, in casu verzoeksters man een

onschuldige reden had om contact te hebben met zijn eerste echtgenote, namelijk zijn kinderen, en juist

omdat haar vader en ooms meerdere vrouwen hebben, zij weten wat de positie is van een tweede

vrouw in huis en verzoekster dan ook niet inziet waarom het ongeloofwaardig is dat zij het beter willen

voor hun dochter, en zij betoogt dat de “argumenten” van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen geenszins zijn ingegeven door objectieve informatie, bewijzen of feiten,

doch louter subjectieve bedenkingen zijn van de ondervrager waarmee op geen enkele wijze rekening

mag worden gehouden, kan zij de Raad niet overtuigen. Zij komt met haar betoog immers niet verder

dan het uiten van blote beweringen, het herhalen van een aantal eerder afgelegde verklaringen en het

tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, verweer dat niet dienend is om de motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot

haar huwelijk te ontkrachten. Verder benadrukt de Raad dat bij het onderzoek naar de eerbiediging van

de motiveringsplicht rekening dient te worden gehouden met het geheel van de motivering en niet met

de diverse onderdelen van de motivering op zich aangezien één onderdeel misschien niet voldoende

draagkrachtig is om de beslissing te dragen maar dit wel is in samenhang met de andere motieven. Uit

de lezing van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat op basis van het geheel van verzoeksters

incoherente, onwaarschijnlijke en tegenstrijdige verklaringen werd besloten tot de ongeloofwaardigheid

van haar relaas.

2.9. Voorts onderneemt verzoekster een poging om de in de bestreden beslissing aangehaalde

tegenstrijdigheden te verklaren. Zij meent dat of zij al in België was of nog in Griekenland op het

ogenblik dat zij haar zus contacteerde en van deze vernam dat haar familie op de hoogte is van het feit

dat haar man polygaam is en zij daarom het land heeft verlaten, niet een dermate ernstige

tegenstrijdigheid is die haar geloofwaardigheid kan aantasten. Het gaat hier volgens verzoekster immers

om een detail in het asielrelaas dat geen blijvende herinnering achterlaat en tevens minstens in haar

ogen niet als van groot belang ervaren wordt.

Het louter minimaliseren van de tegenstrijdigheid in haar verklaringen doet geen afbreuk aan de

pertinente vaststelling in de bestreden beslissing dat verzoekster in het begin van het gehoor op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verklaarde dat zij in Griekenland haar

zus gecontacteerd had, om later in haar gehoor haar verklaringen te wijzigen door te stellen dat zij in

Griekenland met niemand van haar familie contact heeft opgenomen en zij pas in België via haar zus

heeft vernomen dat haar familie op de hoogte is van haar reden tot vertrek. In tegenstelling tot wat

verzoekster voorhoudt in het verzoekschrift betreft deze tegenstrijdigheid geen detail doch gaat het om

een essentieel element ter beoordeling van de geloofwaardigheid van haar asielrelaas zodat van

verzoekster redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij zich dergelijke feiten duidelijk herinnert en dat zij

hieromtrent coherente verklaringen aflegt.

2.10. Met betrekking tot haar verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken – meer in het bijzonder dat

haar familie tijdens haar verblijf in Syrië wel degelijk op de hoogte was van het feit dat haar man

polygaam is en dat haar familie zelf eiste dat hij van verzoekster zou scheiden, hetgeen hij weigerde

waarna haar familie van plan was om haar te doden – merkt verzoekster op dat de raadsman op het

einde van het gehoor aanhaalde dat deze verklaringen met een korrel zout dienden te worden

genomen, gelet op de onzorgvuldige wijze waarop het gehoor wordt afgelegd en de onnauwkeurigheid

waarmee het wordt vastgelegd, waarop volgens verzoekster de ondervrager instemmend knikte.

Verzoekster voert aan dat zelfs volgens de interne richtlijn van het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, de verklaringen afgelegd bij de Dienst Vreemdelingenzaken slechts

kunnen gebruikt worden om een algemeen beeld te krijgen van het asielrelaas en tegenstrijdigheden

slechts mits toestemming en in uitzonderlijke gevallen gebruikt kunnen worden. Verder bevestigt

verzoekster haar verklaringen zoals afgelegd voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen en stelt zij dat zij, gelet op het feit dat zij haar familie kon overtuigen dat het maar
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geruchten betroffen, niet onmiddellijk vreesde voor haar leven. Zij kon dit echter niet lang meer

volhouden aangezien ze toch ooit ofwel naar haar man terug moest ofwel alles aan haar familie moest

vertellen met alle gevolgen van dien, aldus nog verzoekster.

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing werd vastgesteld dat verzoekster in de vragenlijst

ingevuld door de Dienst Vreemdelingenzaken ter voorbereiding van het gehoor op het CGVS verklaard

heeft dat tijdens haar verblijf in Syrië haar familie wel degelijk op de hoogte was van het feit dat haar

man polygaam is en dat haar familie zelf eiste dat hij van haar zou scheiden. Hij weigerde dit echter

waarna haar familie van plan was haar te doden. Zij bleef nog één jaar bij haar familie in afwachting van

een oplossing. Uiteindelijk besloot zij te vluchten aangezien zij ervan overtuigd was ooit door haar

familie gedood te zullen worden daar zij een doorn in het oog was van haar familie en dit omdat haar

voortdurende aanwezigheid hen deed herinneren aan de problemen. Met haar vertrek hoopte zij dat de

rust zou weerkeren bij beide families (vragenlijst punt 5, p. 2). Echter tijdens het gehoor op de zetel van

het CGVS beweerde zij bij hoog en bij laag dat haar familie helemaal niet op de hoogte was van dit

probleem. Zij wilde hen hieromtrent niet informeren om geen problemen te veroorzaken tussen beide

families (gehoorverslag CGVS, pp. 5 en 7). Toen zij tijdens het gehoor op het CGVS geconfronteerd

werd met haar eerdere verklaringen ten overstaan van DVZ, namelijk het feit dat zij toen verklaarde dat

haar familie wel degelijk op de hoogte was van gans het probleem en dat ze nota bene van verzoeksters

man eisten van haar te scheiden zoniet zouden zij haar doden, ontweek verzoekster deze

discrepantie door te stellen dat haar familie dit had horen zeggen van mensen en ze hem zouden doden

indien de informatie juist was, maar ontkende zij verder alles (gehoorverslag CGVS, p. 11). Gezien zij

zeer expliciet was in haar eerdere verklaringen, oordeelde de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen dat deze uitleg niet kan overtuigen. In de marge werd daarenboven nog

aangestipt dat het ook niet kan overtuigen dat verzoekster, zoals zij ten overstaan van DVZ liet

optekenen, vreesde door haar familie te zullen worden gedood, maar toch nog een hele periode gewoon

bij haar familie bleef inwonen. De Raad wijst er in deze op dat aan de kandidaat-vluchteling tijdens het

invullen van de vragenlijst wordt gevraagd een kort overzicht te schetsen van de belangrijkste feiten en

dat in casu de op dat moment voorgehouden feiten diametraal tegenover de weergegeven feiten staan

bij het Commissariaat-generaal. Zo de vragenlijst een “instrument ter voorbereiding van het gehoor en

het onderzoek” is, wordt van de asielzoeker verwacht dat hij/zij “nauwkeurig, maar in het kort, weergeeft

waarom (zij/hij) bij (…) terugkeer problemen vreest of riskeert, dat (hij/zij) in het kort de voornaamste

elementen of feiten weergeeft”.

De in de bestreden beslissing aangehaalde tegenstrijdigheden vinden steun in het administratief

dossier. Het louter bevestigen in het verzoekschrift van één versie van de tegenstrijdige verklaringen is

niet afdoende om de tegenstrijdigheden te herstellen. De Raad herhaalt dat van verzoekster, die

beweert te vrezen voor haar leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten

vraagt, redelijkerwijs mag worden verwacht dat zij alle essentiële elementen ter ondersteuning van haar

asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker die elementen die de directe

aanleiding van haar vertrek of vlucht uit haar land van herkomst zouden geweest zijn. Zij dient dit zo

volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview daar op haar de

verplichting rust om haar volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Niettegenstaande

het feit dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of

feiten te geven, kon redelijkerwijs van verzoekster worden verwacht dat zij een dermate essentieel

element in het vluchtrelaas correct zou vermelden. Er kan dan ook niet worden ingezien waarom de

vastgestelde flagrante tegenstrijdigheid in verzoeksters opeenvolgende verklaringen niet gebruikt zou

mogen worden ter onderbouwing van de bestreden beslissing. Volledigheidshalve merkt de Raad op dat

verzoekster nalaat in concreto te verduidelijken waarom haar verklaringen voor de Dienst

Vreemdelingenzaken op onzorgvuldige wijze zouden zijn afgelegd en waarom zij van oordeel is dat

deze verklaringen op onnauwkeurige wijze zouden zijn vastgelegd.

2.11. Met betrekking tot de aangehaalde tegenstrijdigheid met betrekking tot haar reisweg, verwijst

verzoeker naar hetgeen zij hoger heeft uiteengezet en herhaalt zij dat haar moeder niet geloofde dat zij

werkelijk het land zou verlaten (gehoorverslag CGVS, p. 11).

De Raad benadrukt te dezen dat, naast de identiteit, de reisweg een belangrijk aspect is in de

asielprocedure. De vlucht uit het land van herkomst is bovendien een dermate belangrijke en ingrijpende

gebeurtenis dat van verzoekster kan verwacht worden dat zij ook hieromtrent coherente verklaringen

aflegt. In casu dient echter te worden vastgesteld dat verzoekster tegenstrijdige verklaringen heeft

afgelegd met betrekking tot de wijze waarop zij haar reisweg geregeld heeft en hoe zij dit alles betaald

heeft. De bestreden beslissing stelt in dit verband het volgende: “Zo verklaarde u ten overstaan van DVZ
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dat uw moeder de reis betaald heeft en dat uzelf de prijs van de reis niet kent. U hebt wel al uw juwelen

verkocht voor het totale bedrag van 400.000 Syrische ponden waarna u het geld aan uw moeder

gegeven hebt om de reis te bekostigen (geheel of gedeeltelijk dat weet u niet; zie Verklaring DVZ dd.

04/12/2009, punt 33). Op de zetel van het CGVS echter beweerde u dat u zelf uw reis geregeld en

bekostigd heeft aangezien niemand van uw familie op de hoogte was van uw voornemen om te

vertrekken. U verzamelde zelf 450.000 Syrische lires: u had in het verleden van uw familie en van uw

man geld gekregen en had ook nog juwelen verkocht (gehoorverslag CGVS, pp. 7 en 8). Toen u

naderhand geconfronteerd werd met bovenstaande tegenstrijdige verklaringen beweert u dat u wel het

geld had en dat uw moeder wilde bijleggen indien u te weinig geld zou hebben. U bevestigt dat uw

mama op de hoogte was van uw reisplannen (gehoorverslag CGVS, p. 10). Niettemin is deze verklaring

niet afdoende om bovengenoemde discrepantie te vergoelijken, temeer u uw verklaringen aanpast na

confrontatie met de tegenstrijdigheid.”. Deze overwegingen worden in het verzoekschrift niet weerlegd,

noch ontkracht zodat deze staande blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

2.12. Ter verschoning van het feit dat zij bij het indienen van haar asielaanvraag niet onmiddellijk haar

identiteitskaart heeft afgegeven, haalt verzoekster aan dat zij gedurende twee dagen op de luchthaven

heeft verbleven met bijna geen eten, zij geen enkele andere taal spreekt dan het Syrisch Kurmanji

(communicatie met Kurmanji sprekenden uit andere landen gaat bijna niet), zij heel de reisweg heeft

afgelegd met niemand anders die ze kon vertrouwen dan de smokkelaars en als zij zeggen dat zij

absoluut haar identiteitspapieren niet mag geven, zij zal doen wat haar wordt opgedragen tot een

vertrouwenspersoon iets anders zegt. Dergelijk verweer kan geenszins worden aanvaard als

overtuigende verklaring voor verzoeksters handelen. De Raad stelt vooreerst vast dat de uitleg in het

verzoekschrift haaks staat op wat verzoekster voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen verklaarde, waar zij immers beweerde dat haar vriendin W. met haar meereisde en dat

zij haar had aangeraden om haar identiteitskaart aan niemand te tonen (gehoorverslag CGVS, p. 10).

Voorst wijst de Raad erop dat het indienen van een asielaanvraag op zich een uiting van vertrouwen

impliceert in de autoriteiten van het gastland en in de bescherming die deze bieden. Bovendien blijkt uit

het administratief dossier dat verzoekster bij haar eerste contact met de Belgische asielinstanties, met

name bij het invullen van de vragenlijst door de Dienst vreemdelingenzaken, er uitdrukkelijk op werd

gewezen dat zij zo mogelijk documenten moet voorleggen die haar identiteit, herkomst, reisweg en de

door haar aangehaalde feiten aantonen, zij alle stukken die zij in haar bezit heeft moet voorleggen en

geen documenten mag achterhouden, er werd haar uitgelegd dat zij steeds de waarheid moet vertellen,

zij niet diegenen mag geloven die haar aanraden om feiten toe te voegen, uit te vinden of anders voor te

stellen en dat het afleggen van valse of onjuiste verklaringen tot gevolg kan hebben dat haar

asielaanvraag wordt verworpen (administratief dossier, stuk 10).

2.13. Waar verzoekster zich nog beroept op het voordeel van de twijfel, wijst de Raad erop dat dit

slechts speelt wanneer na onderzoek van alle elementen het relaas van de aanvraagster als waarachtig

overkomt, waarbij nog dient te worden benadrukt dat de ongeloofwaardigheid van een asielrelaas niet

alleen kan worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen, zoals in casu het geval is zoals blijkt uit wat voorafgaat.

2.14. Uit het administratief dossier blijkt ontegensprekelijk dat de verzoekster op meerdere vlakken

incoherente, onwaarschijnlijke en tegenstrijdige verklaringen aflegde.

De Raad benadrukt tot slot dat om als vluchteling te worden erkend de vreemdeling dient aan te tonen

dat hij/zij vervolgd wordt omwille van één van de in 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 (Vluchtelingenverdrag), vermelde redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit,

het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. De Raad stelt vast dat zo de

feiten al op enige waarheid zouden berusten verzoekster ook niet aantoont dat de oorzaak van de

beweerde problemen met haar familie, het gemeenrechtelijke karakter overstijgen, noch maakt zij het

aannemelijk dat de overheid geen bescherming zou hebben kunnen bieden. In de mate dat verzoekster

nog aanvoert dat geen rekening werd gehouden met de risico’s van haar vlucht en dat als haar leven al

niet in gevaar was dit door haar vlucht nu zeker wel is, is de Raad van oordeel dat dit blote beweringen

zijn die niet kunnen overtuigen vermits uit verzoeksters verklaringen blijkt dat haar moeder op de hoogte

was van haar “vlucht” en zelfs zou bij schieten indien er geld tekort was (gehoor CGVS, p. 10).

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen besluit dan ook dat het asielrelaas van verzoekster

ongeloofwaardig is en het gemeenrechtelijk karakter niet overstijgt zodat in hoofde van verzoekster
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geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van

de vreemdelingenwet in aanmerking kan worden genomen.

2.15. Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2,

§1 van voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel 3 EVRM inhoudelijk overeen met

artikel 48/4, §2, b) van voormelde wet van 15 december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van

verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie,

2009, http://curia.europa.eu).

Om voor de subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking te komen moet verzoekster het bestaan van

zwaarwegende gronden op een reëel risico op ernstige schade aantonen bij terugkeer naar haar land

van herkomst, wat zij in casu niet aantoont. Waar zij aanvoert dat het voor haar familie onaanvaardbaar

is dat zij samen met vreemde mannen is gevlucht, zodat als haar leven al niet in gevaar was, dit door

haar vlucht nu zeker wel is, herhaalt de Raad dat zij zich beperkt tot blote beweringen die niet met het

minste begin van bewijs worden gestaafd. Mede gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar

vluchtrelaas, kan aan verzoekster derhalve de subsidiaire beschermingsstatus niet worden toegekend.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

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 twee september tweeduizend en tien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


