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nr. 59 605 van 13 april 2011

in de zaak RvV X/ IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 24 januari 2011

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

staatlozen van 20 december 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 15 maart 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 april 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VAN DEN BROECK loco

advocaat M. VERRELST en van attaché E. MAES, 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 verklaarde de Sierraleoonse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in het dorp Mabanta. U

bent van gemengde Limba/Temne-afkomst en christen.

Toen u 5 jaar was verhuisde u met (Y.D.S.), uw tante langs vaderszijde, naar Freetown. Na er 1 jaar

school te hebben gelopen, begon u samen met uw tante vis en andere levensmiddelen te verkopen op

de Bombay-markt. Uw vader overleed 5 jaar geleden en uw moeder 3 jaar geleden. Uw ouders hadden

u dikwijls gevraagd om u te laten besnijden in de Bundo Society, maar u had dit telkens geweigerd.

Vorig jaar ging u met uw tante naar het dorp Mabanta. Bij aankomst kreeg u te horen dat u geïnitieerd

zou worden in de Bundo Society en dat u in dat kader besneden zou worden. U werd met geweld

meegenomen naar het Bundo-bos, waar de besnijdenis plaatsvond en waar jullie 2 weken verbleven om

te bekomen en op krachten te komen. U zei nadien tegen uw tante dat u christen was, dat u geen
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affiniteit had met de Society en dat de initiatie een slechte ervaring voor u was geweest. U liet uw tante

in het dorp achter en keerde naar Freetown terug, waar u uw handelsactiviteiten voortzette. In januari

2010 kreeg u de boodschap dat uw tante in Mabanta overleden was. U ging niet naar de begrafenis.

Een week later zouden de families samenkomen om een ceremonie te vervullen rond het overlijden van

uw tante. U werd daarvoor uitgenodigd en begaf zich naar Mabanta. Toen u in Mabanta aankwam

vernam u dat u uw tante in de hoedanigheid van hoofd (soweh) van de Bundo Society in Mabanta

diende op te volgen. U zei dat u dit niet wilde, maar de leden van de Society zeiden dat uw weigering er

toe zou leiden dat de duivel u de kleren van het lijf zou scheuren en dat u zou sterven. U werd onder

dwang meegenomen naar het Bundo-bos door de leden van de Bundo Society, waar u moest toekijken

hoe een meisje werd besneden. Na de besnijdenis van het eerste meisje werd u verondersteld zelf

andere nog wachtende meisjes te besnijden. De besnijdenis van het eerste meisje liep echter slecht af;

ze kreeg een bloeding en overleed en in de opschudding die daarop volgde kon u ontkomen en keerde

u terug naar Freetown. U verliet het huis waar u met uw tante had gewoond en ging bij uw vriendin Mary

in Devilhoe wonen. U ontmoette Raymond, een Nigeriaan, aan wie u vertelde wat u was overkomen. Hij

zei dat hij u kon helpen, maar dat u hiervoor naar het buitenland moest reizen met hem. U stemde toe

en hij reisde met u naar België. Hier aangekomen bracht hij u onder in een huis. Na een tijd dwong hij u

om seks te hebben met mannen die hij meebracht. Toen hij u op een dag naar een klant had gebracht,

slaagde u erin om te ontsnappen. Op 28 juli 2010 vroeg u asiel aan in België.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘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.

Vooreerst zijn uw verklaringen dat u voorbestemd was om uw tante als hoofd van de Bundo Society

( soweh) op te volgen niet geloofwaardig.

Op de vraag of uw tante u ooit gezegd heeft dat u haar moest opvolgen als hoofd van de

Bundo, antwoordde u ontkennend (gehoor CGVS, p. 11). Dit is uiterst merkwaardig, gezien de

grote verantwoordelijkheid en sociale status die verbonden zijn aan de functie van soweh, die uw

tante vervulde (gehoor CGVS, p. 13 en zie informatie in het administratief dossier) en vermits u wel wist

dat zij deze functie binnen de Bundo Society bekleedde (gehoor CGVS, p. 11). Het ligt toch binnen

de verwachtingen dat – teneinde de continuïteit van de gangbare praktijken, voorschriften en

tradities binnen de Bundo Society te garanderen - de persoon die verondersteld wordt de soweh op te

volgen niet alleen zou worden ingelicht over haar toekomstige rol, maar daar ook grondig zou op worden

voorbereid. Uw onwetendheid om uw tante op te volgen is des te merkwaardiger omdat uit uw

verklaringen blijkt dat u voorbestemd was om uw tante binnen de Bundo Society op te volgen, vermits

het (althans volgens uw verklaringen) altijd de dochter van de oudste broer van de persoon in kwestie is

die de plaats inneemt van het hoofd van de Society (gehoor CGVS, p. 12). Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat deze verklaring weliswaar niet overeenstemt met

de werkelijkheid. De functie van soweh wordt immers in de regel van moeder op dochter overgedragen

(zie informatie in het administratief dossier), hetgeen dus ingaat tegen uw verklaringen dat de functie

de dochter van de oudste broer van de soweh toekomt. Vermits u beweerde dat uw tante geen

kinderen had (gehoor CGVS, p. 3) is het wel begrijpelijk dat uw tante binnen de Bundo Society door

iemand anders dan een dochter zou worden opgevolgd, maar vreemd genoeg haalde u nergens aan dat

de reden waarom precies ú haar moest opvolgen erin bestond dat ze geen dochter had, die - volgens

de traditie van de Bundo - verondersteld werd haar op te volgen. Immers, toen u gevraagd werd

waarom precies ú uw tante moest opvolgen en niet iemand anders, verklaarde u achtereenvolgens

‘Omdat ik met mijn tante werkte. Mijn tante had mijn naam al genoemd om mij op te volgen.’ ‘We waren

familie en tante kon niet naar andere familie gaan.’ (gehoor CGVS, p. 12). In het licht van uw bewering

dat u voorbestemd was om uw tante in de hoedanigheid van soweh op te volgen is het ook

uiterst merkwaardig dat u pas vorig jaar – op 32-jarige leeftijd – zelf in de Bundo Society geïnitieerd

en besneden zou zijn geweest (gehoor CGVS, p. 8), vooral omdat u al sinds uw 5de levensjaar met

uw tante in Freetown leefde en werkte (gehoor CGVS, p. 2-3 en 5). Van een meisje dat sinds haar

geboorte voorbestemd was om haar tante in de Bundo Society op te volgen zou men toch verwachten

dat zij zelf op vroege leeftijd in de Society zou worden opgenomen. Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt blijkt immers dat de voorbereiding van de toekomstige soweh op

jonge leeftijd begint (zie informatie in het administratief dossier). Uw bewering dat u - na het

gedwongen toekijken bij de besnijdenis van 1 meisje tijdens een sessie van de Bundo Society dit jaar-

verondersteld werd om zelf al meisjes te besnijden tijdens dezelfde sessie (gehoor CGVS, p. 12-13)

strookt evenmin met de informatie dat de toekomstige soweh pas na 7 à 10 jaar opleiding en toekijken

zelf – en dan nog onder supervisie - besnijdenissen mag uitvoeren (zie informatie in het administratief

dossier). Tot slot kan men zich ook afvragen hoe de belangen van de Bundu Society zouden gediend

zijn met een soweh die – zoals u - besnijdenis verwerpt (gehoor CGVS, p. 10), en die – om religieuze



RvV X- Pagina 3

redenen en omwille van de nare gevolgen van uw eigen besnijdenis - (gehoor CGVS, p. 10) volstrekt

geen besnijdenissen wil uitvoeren bij andere meisjes (gehoor CGVS, p. 12). Het is weinig aannemelijk

dat de Bundo Society iemand die zich uitdrukkelijk tegen de voorschriften en tradities van deze Society

afzet aan het hoofd zou willen plaatsen van de Society.

Daarenboven zijn uw verklaringen over uw vervolging en vervolgers niet overtuigend.

U stelde dat u ongeveer een week na de begrafenis van uw tante, ter gelegenheid van

een rouwceremonie, naar Mabanta ging en dat u daar vernam dat u de plaats van uw tante binnen de

Bundo Society moest innemen (gehoor CGVS, p. 6). Op de vraag wie besloot dat u uw tante moest

opvolgen, was u niet in staat om deze mensen bij naam te noemen (gehoor CGVS, p. 11 en 14).

Bovendien bracht u tijdens uw asielrelaas geen aanwijzingen aan dat u buiten Mabanta zou worden

opgespoord door mensen van de Bundo Society, met het oog op uw gedwongen aanstelling als soweh

binnen de Bundo Society van Mabanta. U verklaarde uitdrukkelijk dat u vrij was in Freetown en dat u

enkel problemen had als u naar het dorp [Mabanta] ging (gehoor CGVS, p. 14). Op de vraag of u veilig

zou zijn in Freetown als u uit het dorp wegbleef, antwoordde u bevestigend (gehoor CGVS, p. 14).

Gevraagd waarom u dan besloot om Freetown te verlaten, antwoordde u ‘Omdat ik weigerde [mijn] tante

op te volgen’ (gehoor CGVS, p. 14), hetgeen nog geen aanwijzing inhoudt van enige vervolging. U

stelde na uw vlucht uit Mabanta het huis waar u voordien in Freetown woonde te hebben verlaten en

naar Devilhoe te zijn verhuisd (nabij Freetown), waar u onderdak kreeg van uw vriendin Mary (gehoor

CGVS, p. 6). U bleef daar gedurende 2 maanden wonen (gehoor CGVS, p. 14). Op de vraag of u in

Devilhoe enig probleem had, stelde u dat u er zat ondergedoken (gehoor CGVS, p. 14). Dit is echter in

strijd met uw eerdere bewering dat u in Devilhoe business deed (gehoor CGVS, p. 6). Wanneer u er

door de interviewer op attent werd gemaakt dat het feit dat u handel dreef niet verenigbaar is met uw

bewering dat u ondergedoken zat, antwoordde u dat degenen die u zochten niet wisten waar u was

(gehoor CGVS, p. 14), hetgeen bevestigt dat Devilhoe u een relatief veilig onderkomen bood. Gevraagd

of u dan niet in Devilhoe kon blijven, antwoordde u ontkennend en zei u dat de mensen van de Bundo

Society u zouden traceren (gehoor CGVS, p. 14). Uit uw eerdere verklaring dat ze niet wisten waar u

was blijkt echter dat u uw verklaring dat ze u zouden traceren uitsluitend baseert op vermoedens en

veronderstellingen.

Voor wat betreft de door u aangehaalde problemen met Raymond, met name dat hij u dwong om u

te prostitueren nadat u in België was aangekomen (gehoor CGVS, p. 7), kan het volgende

worden opgemerkt.

Zonder afbreuk te doen aan de ernst van deze feiten, kan worden opgemerkt dat deze zich

afspeelden in België en niet in uw land van oorsprong. U haalde ook geen elementen aan dat u omwille

van hetgeen u hier in België is overkomen problemen zou hebben bij een eventuele terugkeer naar uw

land van oorsprong. U haalde immers enkel uw weigering om uw rol op te nemen binnen de Bundo

Society aan als reden voor het verlaten van uw land (gehoor CGVS, p. 5) en als element dat u ervan

weerhoudt om naar Sierra Leone terug te keren (gehoor CGVS, p. 15). Uit uw verklaringen blijkt

evenmin dat u Raymond nog heeft teruggezien nadat u uit de wagen van één van zijn klanten ontsnapte

(gehoor CGVS, p. 7).

Uit dit alles blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u uw tante in de hoedanigheid

van soweh in Mabanta diende op te volgen en evenmin heeft aangetoond dat u omwille van

uw weigering om dit te doen zou worden vervolgd. Bijgevolg kan u bezwaarlijk stellen dat u uw

land uit ‘vrees voor vervolging’ heeft verlaten of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land

van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zou lopen, zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming.

Voor wat uw reis vanuit Sierra Leone betreft, verklaarde u niet te weten welk traject u aflegde. U stelde

2 vliegtuigen te hebben genomen, maar kan niet preciseren waar u het 2de vliegtuig nam (gehoor

CGVS, p. 7). Bovendien stelde u op geen enkel moment tijdens de reis, ook niet bij aankomst in België,

uw reisdocumenten te hebben getoond (gehoor CGVS, p. 7). Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt blijkt nochtans dat iedereen die uit een niet-EU-land op de

luchthaven van Zaventem aankomt persoonlijk zijn of haar identiteitsdocumenten moet tonen (zie

informatie in het administratief dossier), hetgeen dus in strijd is met uw verklaringen dat Raymond alle

formaliteiten in uw plaats vervulde. De vaststelling dat u hierover verklaringen aflegt die niet

beantwoorden aan de realiteit, vormt een bijkomende indicatie voor ongeloofwaardigheid van uw

verklaringen.

Uit het door u voorgelegde attest van Dr. (S.C.) (dd. 16 november 2010) blijkt dat u besnijdenis heeft

ondergaan, maar er wordt geen uitsluitsel gegeven over het tijdstip waarop dit gebeurde. U legde geen

documenten voor om uw identiteit of reisweg van Sierra Leone naar België te staven.

C. Conclusie
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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. Verzoekster beroept zich op een schending van de artikelen 48/2 tot en met 48/5, 52 §2, 57/6,

tweede lid van de voormelde wet van 15 december 1980 (verder: vreemdelingenwet), artikel 77 van de

wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980; schending van artikel 1 van

het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, de algemene

motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel, als beginselen van behoorlijk bestuur,

en een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen.

Verzoekster stelt dat de verklaringen van een asielzoeker voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid

als vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, plausibel en oprecht zijn. Verzoekster stelt ook dat het

Commissariaat-generaal de enige asielinstantie is met onderzoeksbevoegdheid en dat op haar dan ook

een zeker onderzoeksplicht rust.

Verzoekster herhaalt haar asielrelaas en stelt dat ze niet kan verklaren waarom haar tante haar gekozen

heeft om haar op te volgen als nieuwe ‘soweh’ van de Bundo Society.

Verzoekster weet evenmin waarom ze pas op late leeftijd zelf is besneden.

Verzoekster voert aan dat het feit dat zij haar vervolgers niet bij naam kan noemen, geen afbreuk doet

aan de gegrondheid van haar vrees. De vervolgers zijn namelijk de actieve leden van de Bundo Society

en ze hoeft niet te weten hoe ze heten om te weten welke bedreiging ze voor haar vormen.

Verzoekster poneert dat haar verklaringen over haar reisweg niets te maken hebben met de

gegrondheid van haar vrees in Sierra Leone en ze meent dat de twijfels die de tegenpartij hierover heeft

niet relevant zijn.

Verzoekster meent dat uit haar verklaringen blijkt dat ze een coherent en geloofwaardig asielrelaas dat

niet tegenstrijdig is met algemeen bekende gegevens uiteen heeft gezet. Verzoekster meent dat de

tegenpartij hoogstens twijfel had kunnen weerhouden maar zeker niet tot de ongeloofwaardigheid had

kunnen besluiten.

2.2.1. Krachtens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet dient het verzoekschrift de

middelen te bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. De uiteenzetting van

een “middel” vereist dat zowel de geschonden geachte rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel

wordt aangeduid, als de wijze waarop die regel of dat beginsel door de bestreden rechtshandeling wordt

geschonden. Verzoekster omschrijft niet concreet op welke wijze de bestreden motivering een

schending vormt van de artikelen 52 § 2 en 57/6, tweede lid van de vreemdelingenwet en van artikel 77

van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de Wet van 15 december 1980, zodat deze

onderdelen van het middel niet dienstig worden aangevoerd.

Wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, heeft de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in

de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij of zij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen

die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem of haar verschaft. Uit het verzoekschrift

blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke

motiveringsplicht in casu is bereikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van

de vreemdelingenwet. Verzoekster voert bijgevolg de schending aan van de materiële motiveringsplicht,

zodat het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

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

zelf. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat

zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden
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onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen 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 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.

Verzoekster brengt geen begin van bewijs bij inzake haar identiteit en reisroute, hetgeen een negatieve

indicatie is voor haar geloofwaardigheid.

Uit de landeninformatie in het administratief dossier omtrent de opvolging en sociale status van de

‘sowei’, de besnijdster binnen het Bundo genootschap, blijkt dat deze functie erfelijk is, een jarenlange

opleiding vergt en een hoog maatschappelijk aanzien heeft. Verzoeksters pertinente onwetendheid

inzake haar voorbestemming voor deze functie, evenals haar besnijdenis op vermeende latere leeftijd

ter initiatie in de Bundo gemeenschap, is niet te verzoenen met deze landeninformatie. Gelet op

voormelde informatie is verzoeksters verweer “(…) dat haar tante deze wens had uitgesproken voor

haar overlijden, en dat zij noch de leden van de Bundo Society deze keus konden betwisten” niet

plausibel. Het is immers niet in te zien welk belang de Bundo genootschap heeft met een besnijdster die

nagenoeg niet werd opgeleid in de tradities en de gebruiken van deze besloten genootschap.

Tevens dient te worden opgemerkt dat, omwille van de jarenlange opleiding, het niet geloofwaardig is

dat verzoekster zonder enige opleiding en voorgeschiedenis binnen het Bundo genootschap aangeduid

zou worden om een besnijdenis uit te voeren zodat haar aangevoerd feitenrelaas te dezen

ongeloofwaardig is.

Het feit dat verzoekster onwetend is over de identiteit van de personen die haar vervolgen, door haar in

het verzoekschrift omschreven als “actieve leden van de Bundo Society”, is een verdere indicatie voor

de ongeloofwaardigheid van haar asielmotieven daar aangenomen moet worden dat zij, vooraleer haar

toevlucht te nemen tot een vlucht naar het buitenland, zich kon en diende te informeren naar deze leden

teneinde een eventuele oplossing voor haar vermeende problemen in het land van herkomst te

bekomen.

Voormelde vaststellingen leiden tot het besluit dat verzoeksters asielrelaas geloofwaardigheid ontbeert.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

3. Verzoekster voert geen argumentatie inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op de

vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar relaas (zie sub 2.2.) en de elementen in het administratief

dossier toont verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij een

reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissing op

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

beslissing blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het

administratief dossier en dat verzoekster de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te

zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag
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van verzoekster op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van

alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.

Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding bestaat

tussen de motieven en de inhoud van de beslissing. De schending van het redelijkheidsbeginsel kan

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

staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

5. Het enige middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien april tweeduizend en elf

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


