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nr. 63 323 van 17 juni 2011

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 18 april 2011 heeft

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

18 maart 2011.

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 23 mei 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juni 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. VAN CUTSEM, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché P. WALRAET, 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 verklaart een Armeens staatsburger te zijn, van Armeense origine, en afkomstig uit

Jerevan. Ongeveer vijf of zes jaar geleden stierf uw echtgenoot, S.R. (…) , aan een hartaanval. Pas na

zijn overlijden vernam u dat hij problemen had met bepaalde personen. Deze personen kwamen vroeger

regelmatig bij jullie thuis langs. Een maand na het overlijden van uw echtgenoot vernam u van uw

schoondochter dat uw zoon Marat ontvoerd werd. Zijn ontvoerders kwamen u enkele dagen later thuis

opzoeken. Ze dreigden ermee om uw zoon te vermoorden als u uw huis niet aan hen zou

afstaan. Daarop ging u samen met uw schoondochter naar de bevoegde diensten om uw huis officieel

aan deze personen over te dragen. De volgende dag werd uw zoon vrijgelaten. Jullie verbleven daarna

nog enige tijd bij familieleden en vrienden. Uw zoon besloot echter om het land te verlaten. Samen met

uw zoon en zijn gezin vertrok u naar Moskou waar jullie bij de broer van uw schoondochter gingen

wonen. Uw zoon kreeg daar opnieuw problemen met bepaalde personen. Op een dag was u alleen
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thuis met de kinderen toen er enkele onbekende mannen langskwamen die op zoek waren naar uw

zoon. Ze bedreigden u en gooiden u tegen de grond. Na dit incident kreeg u ernstige

gezondheidsproblemen. Uw zoon vond het daarom beter dat u het land zou verlaten en regelde uw reis

naar België met een minibus. U kwam op 20 september 2010 in België aan en vroeg op dezelfde dag

asiel aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u een kopie voor van enkele bladzijden uit uw

Armeens paspoort, en een medisch attest d.d. 14/02/2011 opgesteld door Dr. LE Huu-Loc.

B. Motivering

U verklaarde uw land van herkomst ontvlucht te zijn omwille van problemen met enkele

onbekende personen die uw zoon ontvoerd hadden en u gedwongen hadden om aan hen uw huis af te

staan in ruil voor zijn vrijlating.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u onaannemelijk weinig informatie kon geven met

betrekking tot de identiteit van uw vervolgers en hun motieven. U verklaarde de personen te vrezen met

wie uw echtgenoot en uw zoon problemen hadden. U beweerde dat uw echtgenoot deze personen

vroeger regelmatig bij jullie thuis ontving. Slechts van twee van hen kon u de voornaam opgeven en van

één van deze twee wist u dat hij een cognacfabriek had. U kon echter geen verdere informatie

verschaffen aangaande deze personen. Zo kon u niet zeggen om hoeveel personen het ging. U

beweerde weliswaar dat het allemaal personen waren met veel macht, maar u wist niet of ze al dan niet

een officiële functie bekleedden. U veronderstelde slechts dat ze actief waren in de zakenwereld. Verder

kon u niet zeggen hoe uw echtgenoot deze personen kende noch welke banden hij eigenlijk met hen

had. U bleek niet te weten wat de reden of oorzaak van zijn problemen was (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal, d.d. 16/02/2011, p. 9-11). Aanvankelijk verklaarde u dat de ontvoering van uw

zoon het gevolg was van de problemen van uw echtgenoot met deze personen (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal, d.d. 16/02/2011, p. 8). Later bleek u er echter niet zeker van te zijn of er wel

een verband bestond tussen de ontvoering van uw zoon en de problemen van uw echtgenoot. U

verklaarde dan niet te weten of uw zoon ontvoerd werd door dezelfde personen met wie uw echtgenoot

problemen had en ook niet wat de reden van zijn ontvoering was (zie gehoorverslag Commissariaat-

generaal, d.d. 16/02/2011, p. 11). U kon voorts niet zeggen of uw zoon na zijn vrijlating nog problemen

heeft gehad met zijn ontvoerders (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 16/02/2011, p. 13).

Ook betreffende de problemen van uw zoon in Moskou wist u evenmin of deze problemen al dan niet te

maken hadden met jullie problemen in Armenië (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d.

16/02/2011, p. 9). Dergelijke vage verklaringen aangaande uw vervolgers betreffen toch de kern van uw

asielrelaas en ondermijnen bijgevolg de algemene geloofwaardigheid van uw verklaringen ernstig.

Verder legde u vage en incoherente verklaringen af met betrekking tot het moment waarop u samen

met uw zoon en zijn gezin uit Armenië vertrokken bent. U verklaarde niet meer te weten in welk jaar u

uit Armenië vertrokken bent, maar beweerde wel dat u vóór uw komst naar België, met name in

september 2010, nog een jaar in Moskou verbleven hebt bij de broer van uw schoondochter (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 16/02/2011, p. 2-3, 6). U stelde voorts dat uw echtgenoot

vijf of zes jaar geleden overleden is (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 16/02/2011, p. 3).

U kon niet preciseren wanneer uw zoon ontvoerd werd en enkele dagen vastgehouden werd, maar

verklaarde dat het een maand na de dood van uw echtgenoot gebeurde (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal, d.d. 16/02/2011, p. 11). Toen u daarop gevraagd werd hoelang jullie na de

vrijlating van uw zoon nog in Armenië gebleven zijn, beweerde u dit aanvankelijk niet te weten. Later

stelde u dat het enkele maanden was (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 16/02/2011, p.

13). Toen de interviewer vervolgens opmerkte dat deze verklaringen toch niet overeenstemden met uw

eerdere verklaring dat u na uw vertrek uit Armenië slechts een jaar in Moskou verbleven hebt alvorens u

naar België kwam, beweerde u dan weer dat u na het overlijden van uw echtgenoot en de ontvoering

van uw zoon nog een jaar in Armenië hebt verbleven (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d.

16/02/2011, p. 14). Deze vage en incoherente verklaringen brengen de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas nog meer in het gedrang.

U verklaarde weliswaar aan geheugenstoornissen te lijden waardoor u zich bepaalde zaken niet

meer zou kunnen herinneren (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 16/02/2011, p. 2, 5, 13).

Ter staving van deze problemen legde u een medisch attest voor. Ofschoon er begrip kan

worden opgebracht voor de eventuele psychische moeilijkheden die u zou hebben, dient er echter op

gewezen te worden dat dit attest geenszins van die aard is dat het een verklaring kan bieden voor de

vastgestelde vaagheden en incoherenties. Het attest bevat namelijk geen enkel objectief medisch
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en/of neuropsychologisch onderzoek dat de door u aangehaalde geheugenproblemen kan

ondersteunen. Dit document vermag bijgevolg niet om de geloofwaardigheid van uw verklaringen te

herstellen.

Daarenboven dient te worden opgemerkt dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw

verklaringen aangaande uw illegale binnenkomst in de Europese Unie. U verklaarde vanuit Moskou met

een minibus naar België gereden te zijn. U wist niet langs welke landen of plaatsen u gereisd bent noch

via welk land u de Europese Unie bent binnengekomen. U hebt wel gemerkt dat u ergens een grens

bent overgestoken en dat de minibus toen gestopt is voor een controle. Tijdens deze controle hebt u

zelf geen documenten moeten tonen en u kon niet zeggen of de chauffeurs toen enige documenten

hebben getoond. U wist niet eens of er voor u al dan niet reisdocumenten gebruikt werden.

Bovendien verklaarde u dat er geen afspraken gemaakt waren met de chauffeurs wat u moest zeggen

of doen in het geval er wel een persoonlijke identiteitscontrole zou gebeurd zijn (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 16/02/2011, p. 6-7). Dergelijke verklaringen betreffende uw

binnenkomst in de Europese Unie kunnen echter niet geloofwaardig genoemd worden. Uit informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt immers dat aan buitengrenzen van de Europese Unie en de Schengenzone

zeer strikte en persoonlijke paspoortcontroles uitgevoerd worden. Gelet op het grote risico dat u liep op

een mogelijk individuele identiteitscontrole is het bijgevolg onwaarschijnlijk dat u hierop niet voorbereid

zou zijn door de smokkelaars en kan redelijkerwijs toch verwacht worden dat u minstens ervan op de

hoogte zou zijn of er enige reisdocumenten voor u gebruikt werden. Deze vaststelling van een gebrek

aan geloofwaardigheid van uw verklaringen over uw illegale binnenkomst in de Europese Unie

is zwaarwichtig. Behalve dat de werkelijke omstandigheden van uw reis naar België onbekend zijn,

wijst deze vaststelling er mogelijk ook op dat u de reisdocumenten die u bij uw ware reis naar België

zou hebben gebruikt, verborgen houdt.

Bovenstaande vaststellingen zijn niet van die aard dat er in uw hoofde 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, kan worden weerhouden.

De door u voorgelegde documenten zijn niet van die aard dat ze afbreuk kunnen doen

aan bovenstaande vaststellingen. Aan de kopie van enkele bladzijden uit uw Armeens paspoort kan

geen enkele bewijswaarde gehecht worden, aangezien dergelijke documenten gemakkelijk te vervalsen

zijn. Het medisch attest waarnaar reeds werd verwezen in bovenstaande argumentatie bevat verder

enkel informatie met betrekking tot uw medische toestand en kan uw asielrelaas niet staven.

Met betrekking tot de door u aangehaalde medische problemen (zie gehoorverslag Commissariaat-

generaal, d.d. 16/02/2011, p. 3, 5, 7-8, 13), kan er nog op gewezen worden dat deze door u

aangehaalde problemen als dusdanig geen verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2)

van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet van 15 december

1980, noch met de criteria inzake subsidiaire bescherming vermeld in artikel 48/4 van dezelfde wet. U

dient voor de beoordeling van medische elementen dan ook een aanvraag voor een machtiging van

verblijf te richten aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op basis van artikel 9

ter van voornoemde wet van 15 december 1980.

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 enig middel voert verzoekster de schending aan van de Vluchtelingenconventie van 1951 te

Genève ondertekend, van de artikelen 48/3, 48/4 en 57/7bis van de wet van 15 december 1980

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

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van de motiveringsplicht, meer bepaald de artikelen 2 en

3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

(hierna: de wet van 29 juli 1991), alsmede de schending van het artikel 62 van de vreemdelingenwet.

Tot slot voert verzoekster aan dat er sprake is van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, van

het artikel 3 van het EVRM en stel zij dat er sprake is van een beoordelingsfout.
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Verzoekster verwijst naar de conclusie van de commissaris-generaal en wijst er op dat zij aan

geheugenstoornissen lijdt waardoor zij zich bepaalde zaken niet meer kan herinneren. Zij wijst er op dat

zij eveneens een medisch attest neerlegt. Zij verwijst naar de redenering van de commissaris-generaal

hieromtrent in de bestreden beslissing en stelt hier niet mee akkoord te gaan. Zij beklemtoont dat zij

verschillende examens heeft ondergaan en zij door verschillende artsen werd onderzocht. Zij verwijst

concreet naar een medisch attest van Dr. L.H. (…) van 23 maart 2011. Zij citeert de aandoeningen die

in het voormelde attest worden vermeld en licht toe dat “cavernomes” als gevolg kunnen hebben dat

men, onder meer, aan hoofdpijn, geheugenstoornissen en neurologische stoornissen kan lijden.

Verzoekster wijst er op dat zij ook tijdens het gehoor uitgelegd heeft dat zij geneesmiddelen nam, onder

andere om te slapen. Vervolgens verwijst zijn naar het medische attest van 25 maart 2011 en de

geneesmiddelen die er op vermeld staan die zij dient in te nemen. Zij argumenteert dan ook dat de

impact van hoofdpijn en de geheugenstoornissen gecombineerd met het nemen van meerdere

geneesmiddelen op het vertellen van een verhaal in acht genomen moet worden. Zij wijst er verder op

dat men tijdens het verhoor dat twee uur duurt veel vragen stelt en ook details en dat sommige

gebeurtenissen vragen betreffen die bovendien al heel lang geleden zijn gebeurd.

Naast haar medische redenen beroept verzoekster zich op het feit dat zij een vrouw is en dat het

moeilijk is voor haar om bepaalde feiten te reconstrueren daar haar zoon en haar man haar

waarschijnlijk niet op de hoogte hebben gebracht van hun problemen, te meer haar

gezondheidstoestand in Armenië al niet goed was. Verzoekster beroept zich aldus op deze twee

redenen om de moeilijkheden omtrent haar geheugen te verklaren. Wat betreft het feit dat er geen

geloof wordt gehecht aan haar verklaringen aangaande haar illegale binnenkomst in de Europese Unie

wijst zij er op dat zij zich niet goed voelde en dat zij veel geneesmiddelen tijdens de reis heeft genomen

waardoor zij zich veel elementen niet meer herinnert.

Verzoekster concludeert dan ook dat zij wel heeft aangetoond dat zij over de bescherming van de

Conventie van Genève moet kunnen genieten en voert zij op subsidiaire wijze aan dat de bestreden

beslissing een motivatie bevat dit niet als een voldoende motivatie kan worden beschouwd daar de

beslissing de impact van haar gezondheidstoestand en van haar behandeling op haar capaciteit om

informatie te kunnen weergeven en zich details te herinner niet genoeg in acht werd genomen door de

commissaris-generaal.

2.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en

artikel 3 van de 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 administratieve overheid dient in de akte de

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op

een “afdoende” wijze.

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn

aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628; RvS 30 mei 2006 nr.

159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007 nr. 167.848; RvS 26 juni 2007 nr.

172.777).

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

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is bereikt.

Verzoekster brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële

motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

De materiële motiveringsplicht houdt in dat een administratieve rechtshandeling 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.

Artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchteling heeft

geen directe werking. Artikel 48/3 van de vreemdelingenwet verwijst echter uitdrukkelijk naar dit artikel

en neemt het op in de Belgische rechtsorde. In het kader van de toetsing van dit artikel en de materiële

motiveringsplicht wordt ook artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de

status van vluchteling onderzocht.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM dient te worden opgemerkt dat,

daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, §1 van
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de vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS

24 juni 2008, nr. 184.647), artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, §2, b van de

vreemdelingenwet. 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/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C-465/07 ).

Wat betreft de aangevoerde schending van het artikel 57/7bis van de vreemdelingenwet wijst de Raad

op het artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet. Krachtens die artikel moet het

verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en de middelen bevatten die ter

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder ‘middel’ in de zin van deze bepaling moet

worden verstaan de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze

waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 1 oktober 2006, nr.

135.618). Verzoekster voert de schending aan van het artikel 57/7bis van de vreemdelingenwet in de

aanhef van haar middel doch zet zij nergens uiteen op welke wijze de bestreden beslissing het

voormelde artikel schendt. Dit onderdeel van het enige middel van verzoekster is dan ook

onontvankelijk.

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

Zoals ieder burger die om en erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

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

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

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

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

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (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

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.

2.4. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen geen geloof heeft gehecht aan de verklaringen van verzoekster daar zij weinig informatie kon

geven met betrekking tot de identiteit van haar vervolgers en hun motieven, zij vage en incoherente

verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot het moment waarop zij samen met haar zoon en haar

gezin uit Armenië is vertrokken. Ook de verklaringen van verzoekster aangaande haar binnenkomst in

de Europese Unie werden niet geloofwaardig geacht.

De motivering moet als geheel worden gelezen en niet als samenstelling van componenten die elk op

zich een beslissing kunnen dragen. Het is immers het geheel van de vastgestelde tegenstrijdigheden en

onwetendheden op grond waarvan de commissaris-generaal oordeelde dat de geloofwaardigheid van

het asielrelaas wordt ondermijnd (RvS 9 december 2005, nr. 138.319).

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissingen op

een zorgvuldige wijze voor te bereiden, wat inhoudt dat hij zijn beslissingen moet stoelen op een

correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 16 februari 2011 op het

Commissariaat-generaal werd gehoord, waarbij zij de mogelijkheid kreeg om haar asielmotieven

omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. Tijdens het volledige gehoor

was zij in het gezelschap van een tolk die het Armeens machtig is en heeft zij zich laten bijstaan door

een raadsman. De bestreden beslissing is grotendeels gesteund op het verslag van dit gehoor.

Aangaande de geheugenproblemen van verzoekster heeft de commissaris-generaal het volgende

gemotiveerd in de bestreden beslissing:
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“(…)

U verklaarde weliswaar aan geheugenstoornissen te lijden waardoor u zich bepaalde zaken niet

meer zou kunnen herinneren (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 16/02/2011, p. 2, 5, 13).

Ter staving van deze problemen legde u een medisch attest voor. Ofschoon er begrip kan

worden opgebracht voor de eventuele psychische moeilijkheden die u zou hebben, dient er echter op

gewezen te worden dat dit attest geenszins van die aard is dat het een verklaring kan bieden voor de

vastgestelde vaagheden en incoherenties. Het attest bevat namelijk geen enkel objectief medisch

en/of neuropsychologisch onderzoek dat de door u aangehaalde geheugenproblemen kan

ondersteunen. Dit document vermag bijgevolg niet om de geloofwaardigheid van uw verklaringen te

herstellen.

(…)”

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster melding heeft gemaakt van haar

geheugenproblemen tijdens haar verhoor en een attest van 16 februari 2011 heeft neergelegd van Dr.

L.H (…) aangaande haar medische behandeling. Uit het verhoor blijkt aldus dat men rekening heeft

gehouden met de gemelde medische problemen en het attest dat werd neergelegd. De Raad schaart

zich tevens achter het oordeel van de commissaris-generaal dat het voormelde medische attest geen

enkel objectief medische en/of neuropsychologisch onderzoek bevat en dus de aangehaalde

geheugenproblemen van verzoekster niet kan ondersteunen.

Wat betreft de overige stukken die verzoekster neerlegt bij haar verzoekschrift met name het medische

attest van 25 maart 2011 van Dr. L.H. (…) stelt de Raad vast dat er inderdaad vermeld staat bij het

onderdeel “diagnostic”: “HTA, Diabète de type II, Thyroidite de Hashimoto, Cavernomes cerebraux,

arthrose” en er tevens ook vermeld staat welke geneesmiddelen voor deze aandoeningen noodzakelijk

zijn.

Verzoekster voegt ook een informatieblad over “Cavernomes” toe bij haar verzoekschrift waaruit zou

blijken dat dit als gevolg kan hebben dat verzoekster last krijgt van hoofdpijn, geheugenstoornissen en

in generaal neurologische stoornissen.

De Raad benadrukt dat uit de attesten die verzoekster neerlegt bij haar verzoekschrift blijkt dat er wel

medische onderzoeken werden gedaan, doch kan uit geen enkel stuk worden afgeleid dat verzoekster

lijdt aan geheugenproblemen. Een verwijzing naar een informatiedocument over de diagnose

“cavernomes” en de mogelijkheid dat dit kan leiden tot geheugenstoornissen is uiteraard niet afdoende,

daar dit uiteraard geen individuele medische diagnose is van verzoekster dat zij daadwerkelijke lijdt aan

geheugenproblemen al dan niet door de aandoening “cavernomes”.

Elk interview brengt stress met zich mee en verzoekster heeft een aantal geneeskundige aandoeningen,

maar verzoekster toont niet aan dat dit het haar niet mogelijk maakte op effectieve wijze deel te nemen

aan haar interview. Dit blijkt ook niet uit het gehoorverslag, temeer zij antwoordde dat zij de tolk goed

heeft begrepen en ook alle vragen heeft begrepen. De commissaris-generaal neemt zijn beslissing op

grond van de feitelijke elementen die hem werden aangereikt door de asielzoeker. Van verzoekster kan

dan ook worden verwacht dat zij, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van hun asielaanvraag,

de feiten die de aanleiding waren voor hun vlucht op een geloofwaardige en coherente manier zouden

kunnen weergeven aan de overheden, bevoegd om kennis te nemen van hun asielaanvraag, zodat op

grond van dit relaas kan worden nagegaan of er in hoofde van de asielzoekers aanwijzingen bestaan

om te besluiten tot het bestaan van een gevaar voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève

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

vreemdelingenwet. Aldus kan niet worden vastgesteld dat de commissaris-generaal hier onzorgvuldig

heeft gehandeld.

De argumentatie van verzoekster dat het feit dat zij een vrouw is en haar echtgenoot en haar zoon haar

waarschijnlijk niet op de hoogte brachten van hun problemen als verklaring voor het verschaffen van

vage informatie kan de Raad geenszins overtuigen. Deze zwakke verschoningsgrond ligt bovendien niet

in de lijn van de bewijslast die rust bij verzoekster. Er kan redelijkerwijze worden verwacht van

verzoekster dat zij coherente en duidelijke verklaringen aflegt aangaande de essentiële elementen van

haar asielrelaas.

De Raad stelt bovendien vast dat verzoekster de concrete motieven van de bestreden beslissing op zich

niet betwist doch louter verschoningsgronden aanvoert omtrent de vaststelling dat verzoekster vage en

incoherente verklaringen heeft afgelegd. De voormelde verschoningsgronden van verzoekster worden,
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gelet op wat reeds is uiteengezet, niet aangenomen door de Raad zodat de motvering onverkort

gehandhaafd blijft. Er is geen sprake van een beoordelingsfout. Het komt aan verzoekster toe om de

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

verzoekster in gebreke blijft.

Verzoekster heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de door verzoekster aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoekster brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken

dat er in haar land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen in het

rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel

48/4 vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Het verzoek van verzoekster om de bestreden beslissing te hervormen, haar de hoedanigheid van

vluchteling toe te kennen en haar de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen of het dossier terug

te verwijzen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen wordt niet ingewilligd.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.

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 zeventien juni tweeduizend en elf door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

mevr. S. QUINTENS toegevoegd griffier

De griffier, De voorzitter,

S. QUINTENS G. de MOFFARTS


