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nr. 72 575 van 23 december 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 Russische nationaliteit te zijn, op 17 oktober 2011

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

staatlozen van 7 oktober 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 november 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 december 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VANDEVOORDE, die verschijnt voor de verzoekende partij,

en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas als volgt:

“Volgens uw verklaringen bent u een Russisch staatsburger van Russische origine. U werkte op de

markt van St-Petersburg.

In 2001 of 2002 leerde u er S. D. (…) kennen, een Tsjetsjeen die leren jassen verkocht op de markt. S.

D. (…) wou zich bekeren tot het Christendom en u moedigde hem daarin aan.

Hij liet zich in 2003 of 2004 dopen. Zijn familie ging hier niet mee akkoord. S. D. (…) diende zijn

ouderlijke woonplaats te verlaten. S. D. (…) had ook twee broers die werkten op de markt en die jullie

nu begonnen te terroriseren.

Ongeveer twee maanden na zijn doopsel verdween S. D. (…).
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Hierna werd u aan de deur voor uw appartement door de twee broers aangevallen. U diende voor

ongeveer twee weken te worden gehospitaliseerd. De wijkagent kwam er uw klacht noteren. Hierna

werd u nog eens op de markt door deze twee broers geslagen en bedreigd.

De twee broers slaagden er ook in om uw appartement af te nemen. Ze konden documenten voorleggen

waaruit bleek dat u het appartement aan hen had geschonken maar deze documenten waren vervalst.

U diende klacht in bij de politie maar die konden u niet helpen. U stelt dat ze werden omgekocht door de

twee Tsjetsjeense broers.

U diende klacht in bij het Openbaar Ministerie maar die konden u niet helpen omdat de twee broers een

document hadden waaruit bleek dat het appartement hen toebehoorde.

U vluchtte naar België waar u op 3 augustus 2005 voor de eerste maal asiel aanvroeg. Nadat u zich niet

had aangeboden voor uw gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken, nam de Dienst

Vreemdelingenzaken op 8 december 2005 een technische weigering in uw asielaanvraag. Hierna

verbleef u illegaal in België.

U leerde er uw partner L. L. (…) (O.V. 5.724.782) kennen met wie u voor de kerk huwde en twee

kinderen heeft.

Op 26 juni 2009 vroeg u voor de tweede maal asiel aan. Nadat u zich niet had aangeboden voor gehoor

bij het Commissariaat-generaal werd er op 22 april 2010 een technische weigering genomen door

het Commissariaat-generaal.

Op 15 juni 2011 vroeg u voor de derde maal asiel aan in België.

U heeft uw geboorteakte, intern en internationaal paspoort verloren in België.”

Verzoekster betwist deze beschrijving niet.

1.2. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“Uit uw verklaringen blijkt (CGVS p. 4) dat u uw land van herkomst heeft ontvlucht uit vrees voor

de Tsjetsjeense familie van uw kennis S. D. (…) die zich had bekeerd tot het christendom en waarvoor u

door hen verantwoordelijk werd gesteld.

Er moet echter worden opgemerkt dat u geen begin van bewijs heeft dat u in Rusland

dergelijke problemen kende.

Nochtans kan van een asielzoeker worden verwacht dat zij overtuigingsstukken aanbrengt dat zij in haar

land inderdaad problemen heeft gekend.

Van al uw beweringen (CGVS p. 5-6) omtrent ernstige feiten als de aanval op u waarna u twee weken

diende te worden gehospitaliseerd, de politie die toen uw klacht noteerde, de twee Tsjetsjeense broers

die u van uw appartement beroofden, uw klacht hierna bij de politie en het Openbaar Ministerie, en de

brief die u vond waaruit bleek dat er een nieuwe eigenaar van uw appartement was, kan u geen enkel

bewijsstuk voorleggen.

U moet echter aantonen dat uw aanvraag tot bescherming gerechtvaardigd is en daarom in de mate van

het mogelijke stavingstukken aanbrengen.

Dergelijk manifest gebrek aan bewijzen, terwijl dit redelijkerwijze mag worden verwacht, tast de

aannemelijkheid van uw asielrelaas reeds ernstig aan.

Eveneens kan van een asielzoeker verwacht worden dat zij alle mogelijke stappen onderneemt om

bijkomende bewijzen te bekomen. Gevraagd waarom u bijvoorbeeld geen medische attesten kan

voorleggen (u verklaart immers dat u 2 à 3 maal in het hospitaal werd verzorgd waaronder eens een

hospitalisatie van twee weken) stelt u dat dergelijke attesten enkel worden uitgereikt om te tonen aan je

werkgever.

U beaamt echter ook dat je dergelijke medische attesten kan krijgen als je hierom vraagt en u aldus in

de mogelijkheid was om hiervan bewijsstukken voor te leggen, hetgeen u echter in casu heeft nagelaten

om te doen.

U verklaart ook dat u beroep deed op de Russische autoriteiten voor bescherming maar niet door

hen geholpen werd.

Zo stelt u bijvoorbeeld (CGVS p. 5) dat de wijkagent u is komen opzoeken in het hospitaal toen u er

twee weken was opgenomen na een aanval op u, dat hij alles noteerde maar nadien uw klacht heeft

weggegooid en niet heeft doorgeven aan de politie. Gevraagd hoe u dit weet stelt u dat u zich baseert

op het feit dat u niet door de politie werd uitgenodigd voor een gehoor.

moet worden opgemerkt dat uw bewering dat u toen geen oproeping kreeg van de politie onvoldoende

is om te besluiten dat de wijkagent uw klacht heeft weggegooid.

Ook dient erop gewezen te worden dat u zelf geen stappen heeft ondernomen om meer informatie over

uw klacht in te winnen. Uw verklaring dat u dacht dat het bezoek van de wijkagent voldoende was, is

onafdoende en wijst op een gebrek aan daadkracht en interesse met betrekking tot de door u

ingeroepen feiten.
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Hierdoor wordt niet alleen op ernstige wijze de door u ingeroepen vrees gerelativeerd, maar komt

eveneens de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen problemen in het gedrang.

Verder verklaart u (CGVS p. 5) dat toen de twee Tsjetsjeense broers u van uw appartement beroofden,

u klacht heeft ingediend bij de politie en bij het Openbaar Ministerie, maar wederom werd u er volgens

uw verklaringen niet geholpen.

Er dient echter te worden opgemerkt dat u in de door u bij de Dienst Vreemdenlingenzaken ingevulde

vragenlijst van het Commissariaat-generaal (vragenlijst p. 2) meldde dat u toen nooit klacht heeft

ingediend.

Na confrontatie stelt u dat u dit misschien zo in deze vragenlijst heeft gemeld, omdat u een klacht

zinloos vond, en dat de zaak werd geseponeerd, en zelfs nooit werd geopend.

Wederom werd u geconfronteerd met de door u bij de Dienst Vreemdenlingenzaken ingevulde

vragenlijst van het Commissariaat-generaal waarin u op de vraag “Hebt u ooit klacht ingediend?”,

uitdrukkelijk stelt ”Nee, want wat zou ik alleen en zonder geld kunnen bereiken?”.

Uw motivering dat het moeilijk is om dit te begrijpen biedt geen verklaring voor de vaststelling dat u

aanvankelijk stelde nooit klacht te hebben ingediend en nu verklaart bij de politie en het Openbaar

Ministerie een klacht te hebben ingediend.

Gelet op de ernst van deze tegenstrijdigheid in uw verklaringen wordt de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas op manifeste wijze ondermijnd.

Er moet verder worden vastgesteld dat u tijdens uw eerste asielaanvraag een valse identiteit opgaf

aan de bevoegde Belgische asielinstantie, met name L. S. (…), geboren te Lvov, Oekraïne,

op 25/06/1973 met het staatsburgerschap van Oekraïne.

In het kader van uw tweede asielaanvraag gaf u uw echte identiteit (E. R. (…), geboren te Sint-

Petersburg op 19/11/1976 in het bezit van het Russische staatsburgerschap.

U stelt (CGVS p. 3) dat u bang was dat u in België problemen zou krijgen met de Tsjetsjeense familie S.

D. (…) en u daarom op aanraden van enkele Oekraïners die u had leren kennen in Brussel een valse

identiteit opgaf.

Van een asielzoeker mag echter redelijkerwijze verwacht worden dat zij de asielinstanties van het

onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over haar aanvraag tot hulp en

bescherming, van begin af aan in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten,

ongeacht welke vermeende invloeden van buitenaf er ook spelen.

Dat u luisterde naar “de raad van anderen” kan het afleggen van bedrieglijke verklaringen

niet vergoelijken. U bent immers verantwoordelijk voor de verklaringen die u zelf aflegt en zowel op de

Dienst Vreemdelingenzaken als op het CGVS werd uitdrukkelijk gewezen op het belang van uw

verklaringen.

Deze vaststelling ondermijnt verder uw algehele oprechtheid.

Voor het Commissariaat-generaal verklaart u ook (CGVS p. 3) dat u in 2005 vanuit Sint-Petersburg

het vliegtuig nam naar België.

Eerder had u bij de Dienst Vreemdelingenzaken gesteld (2de AA DVZ pt. 34) dat u met de bus vanuit

Rusland, via Oekraïne en Polen, naar België reisde en dat deze rit drie dagen duurde. Bij confrontatie

(CGVS p. 4) bleef u erbij dat u met het vliegtuig van Rusland naar België trok.

U stelt verder dat u misschien voordien heeft verteld dat u met de bus kwam, maar dat het reeds

zolang geleden is en u ondertussen twee jaar op straat heeft gewoond. Deze motivering kan niet

worden aanvaard. Van iemand die haar land verlaten heeft uit vrees voor vervolging kan redelijkerwijze

worden verwacht zij coherente verklaringen aflegt over hoe ze haar land heeft ontvlucht. De

geloofwaardigheid van uw asielrelaas als ook uw algehele oprechtheid komt hierdoor nog verder in het

gedrang.

Evenzo kan er, gelet op de bedrieglijkheid van uw verklaringen, niet zo maar geloof worden gehecht aan

uw bewering (CGVS p. 2) dat u bij aankomst in België uw geboorteakte, intern en internationaal

paspoort verloor.

Volledigheidshalve dient nog te worden opgemerkt dat er in het kader van de asielaanvraag van

uw partner L. L. (…) (O.V. 5.724.782), wiens vluchtmotieven geen verband houden met uw asielrelaas

en die u pas in België heeft leren kennen, eveneens een negatieve beslissing werd genomen.”

1.3. De commissaris-generaal weigert van verzoekster de erkenning van de status van vluchteling en de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2. Over de gegrondheid van het beroep
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2.1. Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 17 oktober 2011 (zie p. 3) een schending aan van het

zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht als algemeen rechtsbeginsel en in het bijzonder als

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, die zoals zij stelt aan de commissaris-generaal zijn opgelegd

door de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Verzoekster meent dat de motieven van de bestreden beslissing niet deugdelijk zijn gezien deze feitelijk

onjuist zijn en falen naar recht zodat ze aldus de beslissing niet kunnen dragen.

Verzoekster werpt op dat de twee Tsjetsjeense broers van haar vriend misdadigers waren met

maffiaconnecties. Zij erkent in haar verzoekschrift wel dat zij in theorie over de mogelijkheid beschikte

om documenten op te vragen die haar verklaringen kunnen ondersteunen maar dat dit in de praktijk

voor haar niet mogelijk was gelet op de gewelddadigheid van de bedoelde broers.

Zij laat gelden dat het niet nodig is om stavingstukken voor te leggen wanneer het asielrelaas

nauwkeurig is en overtuigend voorkomt zodat aan de waarachtigheid van de feiten geenszins kan

worden getwijfeld.

Verzoekster voert aan dat zij geen verdere informatie wou inwinnen over de behandeling van haar

klachten door de politie omdat zij bevreesd was dat de broers dit te weten zouden komen. Ze wijst op de

maffiaconnecties van de broers en naar het feit dat omkoping en corruptie in Rusland schering en inslag

zijn.

Verzoekster wijst er op dat zij bij haar tweede asielaanvraag in België haar echte identiteit opgaf en dat

zij verklaart dat zij eerst bang was om in België problemen te krijgen met die Tsjetsjeense broers.

Verzoekster legt uit dat zij op aanraden van enkele Oekraïners, “slechte vrienden”, die zij in Brussel had

leren kennen, bij haar eerste asielaanvraag in België een valse identiteit had opgegeven.

Verzoekster verwijst om haar verklaring omtrent haar valse identiteit te vergoelijken, nogmaals naar de

gewelddadige aanval en diefstal door de Tsjetsjeense broers en op het gebrek aan medewerking van de

Russische autoriteiten.

Verzoekster voert in haar verzoekschrift (zie p. 6) ook een schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna vreemdelingenwet).

Zij laat gelden dat zij voldoet aan de criteria om als vluchteling te worden erkend in de zin van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951; zij herhaalt dat ze bij terugkeer naar Rusland het risico loopt te

worden mishandeld en zelfs vermoord door die broers.

Zij laat ook gelden dat zij voldoet aan de criteria om beroep te kunnen doen op de subsidiaire

beschermingsstatus.

Zij vraagt van haar de status van vluchteling te erkennen, minstens haar de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen.

Zij vraagt ook de bestreden beslissing te vernietigen omdat zowel wat de vluchtelingenstatus als de

subsidiaire beschermingsstatus betreft, volgens haar essentiële elementen ontbreken en vraagt de zaak

voor verdere onderzoeksmaatregelen terug te sturen naar de commissaris-generaal.

2.2. De Raad benadrukt dat de inroeping van de schending van de motiveringsplicht door verzoeker

uiteen valt in twee delen.

Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en de

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

bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari

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

motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in

casu is bereikt.

Uit het verzoekschrift blijkt eveneens dat verzoekster de motivering van de bestreden beslissing betwist

en aldus de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het middel vanuit dit oogpunt

moet worden onderzocht.

2.3. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van bevoegdheid. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet 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).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund.
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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 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. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht heeft besloten

dat verzoekster er niet in is geslaagd haar asielrelaas aannemelijk te maken.

Zo stelde de commissaris-generaal vast dat verzoekster geen stappen heeft ondernomen om meer

informatie in te winnen in haar land van herkomst omtrent de behandeling van haar klachten bij de

politie.

De Raad wijst er op dat van een asielzoekster redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij geregeld

pogingen onderneemt om zich te informeren over de evolutie van haar persoonlijke problemen in haar

land van herkomst. De nalatigheid van verzoekster wijst op een gebrek aan interesse in haar hoofde en

keert zich tegen de geloofwaardigheid van haar voorgehouden vrees voor vervolging. De Raad

benadrukt overigens dat van een asielzoekster kan worden verwacht dat zij er alles aan zou doen om

informatie over haar recente situatie te bekomen en actuele informatie van primordiaal belang is om de

door verzoekster geschetste vrees in te schatten.

Het verweer in het verzoekschrift (zie p. 5) dat bedoelde broers gewelddadig zijn en misdaders met

maffiaconnecties, houdt geen verschoning in voor het manifest gebrek aan interesse dat blijkt uit het

administratief dossier. Dit verweer overstijgt de waarde van een blote bewering niet.

Verder stelde de commissaris-generaal in de bestreden beslissing vast dat verzoekster tijdens haar

eerste asielaanvraag in België een valse identiteit opgaf.

De Raad onderstreept dat een asielzoeker bij het aanvragen van asiel zijn volle medewerking dient te

verlenen, dat hij de waarheid moet vertellen en dat diens identiteit een wezenlijk element is in zijn

asielrelaas. Elke asielzoeker dient in dit verband trouwens alle stukken waarover hij beschikt of kan

beschikken, voor te leggen.

Het opgeven van een valse identiteit keert zich tegen de algehele geloofwaardigheid van verzoekster.

Haar uitleg (zie verzoekschrift p. 5) dat zij “bang was dat zij in België problemen zou krijgen met de

Tsjetsjeense broers, waarvan zij reeds eerder het slachtoffer was geworden. Op aanraden van enkele

Oekraïners (“slechte vrienden”), die zij in Brussel had leren kennen, gaf zij daarom een valse identiteit

op”, wordt niet aangenomen.

Inderdaad stelde de commissaris-generaal terecht vast dat verzoekster geen enkel begin van bewijs bij

brengt dat zij in Rusland problemen kende met de familie van haar vriend -inbegrepen diens

gewelddadige broers- omwille van de verantwoordelijkheid die haar werd toegeschreven bij de bekering

van deze laatste.

Het blijkt ook niet dat verzoekster wanneer zij voor het eerst asiel aanvroeg in België, enige opmerking

heeft gemaakt bij haar schroom haar echte identiteit prijs te geven. Het opvolgen van “slechte raad” bij

debiteren van wezenlijke gegevens -inbegrepen de identiteit- in een asielrelaas, maakt in hoofde van

verzoekster, een volwassen vrouw, geen verschoningsgrond uit.

In de bestreden beslissing werd ook vastgesteld dat verzoekster tegenstrijdige verklaringen aflegde

omtrent het al dan niet ingediend hebben van klacht tegen de brute broers en omtrent haar reisweg naar

België. Het verzoekschrift doet geen poging om deze tegenstrijdigheden te weerleggen waardoor deze

staande blijven en zich ook tegen verzoekster keren.
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De opwerping van verzoekster aangaande de afwezigheid van enig begin van bewijs (zie het

verzoekschrift, p. 5) dat “Bovendien is het niet vereist om stavingstukken voor te leggen, wanneer het

asielrelaas nauwkeurig is en overtuigend voorkomt zodanig dat aan de waarachtigheid van de feiten

geenszins kan worden getwijfeld” wordt door de Raad bijgetreden, maar is volgens hem niet van

toepassing op verzoekster gezien haar asielrelaas allesbehalve plausibel en geloofwaardig is.

In hoofde van verzoekster betreft het een ongeloofwaardig relaas -ook de opgegeven valse identiteit

blijft nazinderen-, ontdaan van elk bewijs.

Tenslotte stelt de Raad vast dat verzoekster zich louter beperkt tot het aanhalen van een vrees voor

vervolging. Echter dit op zich volstaat niet om de motivering in de bestreden beslissing te weerleggen en

te besluiten dat haar vrees reëel is. Het begrip “gegronde vrees” houdt in dat de aanvrager niet alleen

een subjectieve vrees moet koesteren, maar dat deze moet worden beoordeeld met inachtneming van

de objectieve omstandigheden in het land van herkomst.

Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft hier in gebreke

deze aannemelijk te maken.

Gelet op bovenstaande vaststellingen is het asielrelaas van verzoekster niet geloofwaardig en is er

derhalve geen reden om het te toetsen aan het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 (RvS 12 januari

1999, nr. 78.054, Polat); de vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet,

wordt niet erkend.

In zoverre verzoekster zich voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus beroept op

hetgeen zij heeft aangehaald in het kader van haar asielrelaas, wordt opgemerkt dat verzoekster haar

relaas niet aannemelijk heeft gemaakt.

Een ongeloofwaardig relaas kan niet als basis dienen voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4, §2, a. en b. van de vreemdelingenwet.

Verzoekster voert geen elementen aan die toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus als

voorzien in artikel 48/4, §2, c. van de vreemdelingenwet, rechtvaardigen, noch beschikt de Raad over

algemeen bekende feiten in dit verband.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van voormelde wet, wordt niet toegekend.

2.5. De Raad is van oordeel dat de beslissing van de commissaris-generaal op een correcte wijze

genomen en gemotiveerd is. Naast een uiteenzetting van de asielmotieven door verzoekster zelf

aangevoerd tijdens haar verhoor op het Commissariaat-generaal, bevat de bestreden beslissing

gedetailleerde overwegingen die de beslissing afdoende motiveren.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een

correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster werd opgeroepen voor een

verhoor, dat zij tijdens dit verhoor op 6 september 2011, in aanwezigheid van haar advocaat, de kans

kreeg om haar asielmotieven uiteen te zetten en bewijsstukken neer te leggen, en dat het verhoor

plaatsvond met behulp van een tolk die de Russische taal machtig is. Het zorgvuldigheidsbeginsel werd

aldus niet geschonden.

De Raad is van oordeel dat er geen wezenlijke elementen ontbreken die hem verhinderen over het

beroep te kunnen oordelen.

Er is derhalve geen reden om, zoals in het verzoekschrift gevraagd, de bestreden beslissing te

vernietigen en de zaak voor verder onderzoek terug te zenden naar de commissaris-generaal.
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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 drieëntwintig december tweeduizend en elf

door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M. BONTE


