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nr. 73 155 van 12 januari 2012

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 Kameroense nationaliteit te zijn, op 14 oktober 2011

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

staatlozen van 14 september 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 29 november 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

15 december 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat T.

DECALUWE en van attaché B. DIERICKX, 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 Kameroens staatsburger van Bayangi origine te zijn afkomstig van Tiko, South

West province. U groeide op in de wijk Ewele in Mamfe en op elfjarige leeftijd verhuisde u met uw

familie naar Tiko. Uw vader werkte als politieagent en werd overgeplaatst naar Tiko. Nadat uw vader op

pensioen ging, begon hij samen met Mr (M.) een handel. Uw vader had schulden bij Mr (M.). Op een

dag vroeg uw vader om een brief te bezorgen aan Mr (M.), waarop u naar Mamfe ging en hem de

brief bezorgde. Omwille van de afstand tussen Tiko en Mamfe diende u in het huis van Mr (M.)

te overnachten. Mr (M.) vroeg of uw vader u de inhoud van de brief had gezegd. U ontkende. Mr

(M.) meldde dat u zijn vierde vrouw werd in ruil voor de schulden die uw vader bij hem had. Mr (M.)

wilde u vastnemen, maar u verzette zich. U raakte gewond en u werd naar het ziekenhuis gebracht.
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U overnachtte in het ziekenhuis en u keerde de volgende dag terug naar Tiko. U vertelde uw vader wat

er was gebeurd. Uw vader antwoordde dat u niet langer beschouwd werd als zijn dochter indien u

het huwelijk niet zou aanvaarden. U verliet het huis en u ging naar uw tante. U studeerde en woonde bij

uw tante. U werd zwanger en beviel op 28 januari 2010 van uw zoon Dylan. (E.J.T.), de vader van uw

kind, werd volgens u bijna vergiftigd door Mr (M.). Hierop verzamelde zijn familie geld, zodat hij het land

kon verlaten. U hebt geen contact meer met de vader van uw zoon. U verbleef na de bevalling bij uw

zus in Yaounde uit vrees dat Mr (M.) u bij uw tante zou vinden. Op 17 maart 2010 kwam Mr (M.) tot aan

het huis van uw zus in Yaounde. Hij bedreigde u en gooide kerosine in het huis. Hij stak de kerosine aan

en er ontstond brand in het gebouw. Uw zus sprong van het balkon en u ook met uw baby in uw armen.

U werd wakker in het ziekenhuis met een plaaster rond uw been. Het huis was vernield door de brand

en uw zus meldde dat de eigenares u zocht. Tijdens de periode dat u in het ziekenhuis lag kwam Mr

(M.) - in het gezelschap van de politie - langs bij uw tante om u te zoeken. U had geen geld om de

ziekenhuisrekening te betalen en u liep weg uit het ziekenhuis. Een taxichauffeur bracht u naar uw tante

Constance in Tiko. Uw tante nam de bedreiging van Mr (M.) serieus en ging een lening aan. Ze ging

naar Mr (M.) met het geld om hem terug te betalen, maar hij weigerde het aan te nemen. Hij wilde u

terug. Uw tante regelde uw vertrek uit Kameroen. U hebt Kameroen verlaten op 9 juni 2010. U reisde

samen met uw zoon per vliegtuig naar België. U hebt op 15 juni 2010 een eerste maal asiel gevraagd in

België. U gaf geen gevolg aan de oproeping van 8 september 2010 door het Commissariaat-generaal

en u gaf geen geldige reden ter rechtvaardiging van uw afwezigheid binnen een termijn van 15 dagen

na de vastgestelde datum voor gehoor. Op 29 september 2010 werd door het Commissariaat-generaal

een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus genomen.

U vroeg op 30 mei 2011 een tweede maal asiel aan. U verklaart niet te zijn teruggekeerd

naar Kameroen. U verklaart dat u na uw eerste asielaanvraag niet in het centrum verbleef, omdat de

directeur u de nodige medicatie niet kon geven. U verliet het centrum in juli 2010 en volgde uw vriend

Daniel naar Nederland. U verbleef tot mei 2011 in Nederland. U besloot terug te keren naar België.

Ter ondersteuning van uw tweede asielaanvraag legt u een kopie van uw identiteitskaart, een brief van

uw zus, een kopie van het paspoort van uw zus en twee convocaties neer.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees voor vervolging’

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten omwille van een gedwongen huwelijk en

omwille van het feit dat u gezocht werd door de Kameroense autoriteiten voor het brandincident in

Yaounde, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal te

worden gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u duidelijk geen interesse had in uw asielprocedure,

waardoor uw beweerde vrees voor vervolging en uw vraag voor internationale bescherming ernstig kan

worden gerelativeerd. Zo verklaart u na uw eerste asielaanvraag in juli 2010 het centrum te hebben

verlaten, dit vooraleer u opgeroepen werd voor gehoor op het Commissariaat-generaal. U stelt dat u

medicatie nodig had, die het centrum u niet kon geven, waardoor u een man volgde die ervoor zorgde

dat u de medicatie kreeg (zie gehoor CGVS, p.2). U liet echter na de asielinstanties te informeren over

uw nieuwe adres. U gaf aan dat u in Nederland verbleef en u in mei 2011 terugkeerde naar België (zie

gehoor CGVS, p.2), omdat volgens uw verklaringen iemand u aanraadde om terug te keren naar België

en uw asielprocedure verder te zetten (zie gehoor CGVS, p.2). Aldus werd er betreffende uw

eerste asielaanvraag op 29 september 2010 door het Commissariaat-generaal een beslissing van

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen

omdat uw gedrag blijk gaf van een gebrek aan medewerking in de asielprocedure, wat onverenigbaar is

met het bestaan, wat u betreft, van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van voormeld Verdrag

of van een reëel risico op ernstige schade zoals dit werd gedefinieerd in het kader van de

subsidiaire bescherming, en met de plicht van de asielzoeker om zijn medewerking te verlenen aan de

overheid die over zijn verzoek moet beslissen.

Verder dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij de door u aangehaalde problemen met

uw vader en met Mr (M.). Zo blijkt uit uw verklaringen dat u enkel problemen had met uw vader en

de door hem aan u toegewezen echtgenoot Mr (M.). U verklaart dat uw vader u in ruil voor zijn

schulden bij Mr (M.) weggaf als vierde vrouw voor Mr (M.) (zie gehoor CGVS, p.6 en p.7). Opvallend is

dat u niet weet wat de religie van Mr (M.) is en u kent van geen enkele van zijn drie echtgenotes de

naam. U verklaart dat hij kinderen heeft en dat ze u kwamen begroeten, maar u hebt er geen idee van

hoeveel kinderen hij heeft (zie gehoor CGVS, p.7). Het is frappant dat u zulke basisgegevens

betreffende de man waarmee u moest huwen en die een familievriend van jullie is, niet weet (zie gehoor

CGVS, p.6). Het feit dat u niet lang bleef in zijn huis kan geen reden zijn om zulke basisgegevens niet te
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weten. Bovenstaande onwetendheden doen dan ook twijfelen aan de geloofwaardigheid van het door

u beweerde gedwongen huwelijk met Mr (M.). U verklaart verder dat u wegvluchtte uit het huis van

Mr (M.) nadat hij u geslagen en verwond had (zie gehoor CGVS, p.8). Hij dreigde er zelfs mee om u uit

te schakelen (zie gehoor CGVS, p.8). U ging voor verzorging naar het ziekenhuis en nadien naar uw

tante, nadat u ook geen gehoor vond bij uw vader (zie gehoor CGVS, p.6). Het is bevreemdend dat u

niet naar de politie stapte, nadat u zichtbaar door Mr (M.) was aangepakt en zelfs met de dood bedreigd

werd, of u zelf enige andere stappen ondernam om aan een huwelijk met Mr (M.) te ontkomen. Van

iemand die daadwerkelijk bovenstaande zaken onderging – en die tot haar twintigste naar school ging

en de ‘advanced level’ behaalde op school én die daarnaast nog werkte in het restaurant van haar

tante, waaruit blijkt dat ze over een behoorlijke scholing en zelfstandigheid beschikt – kan

redelijkerwijze worden verwacht dat ze wél naar de politie stapt om klacht neer te leggen en

bescherming te vragen. Dat u hebt nagelaten dit te doen, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid

van uw asielrelaas. Overigens mag men van iemand die daadwerkelijk bovenstaande zaken onderging

verwachten dat ze eerst alle mogelijke oplossingen of alternatieven zou nagaan en overwegen alvorens

te besluiten om het land van herkomst te verlaten en internationale bescherming te vragen.

U verklaarde verder dat Mr (M.) – de man waarmee u volgens uw verklaringen gedwongen werd

te huwen – u achterna kwam tot bij het huis van uw zus in Yaounde en dat hij er brand stichtte. Ook

nu weer verklaarde u niet naar de Kameroense autoriteiten te zijn gestapt, wat van iemand die

beweert ternauwernood aan een moordpoging te zijn ontsnapt verwacht kan worden. U gaf weliswaar

aan dat Mr (M.) vele vrienden bij de politie had en hij geld heeft, maar deze vage en speculatieve

verklaringen maakt u niet hard en overtuigen niet (zie gehoor CGVS, p.8). U stelt verder niet op de

hoogte te zijn van enig politieonderzoek na dit incident. U beweert dat u direct na het incident drie dagen

in het ziekenhuis verbleef en daarna naar uw tante in Tiko ging (zie gehoor CGVS, p.9). Wanneer u

verder wordt gevraagd of er dan na het hele incident met brandstichting en gewonden geen

politieonderzoek gebeurde, antwoordt u ontwijkend dat Mr (M.) een belangrijke man is en in Kameroen

alles mogelijk is als iemand geld heeft (zie gehoor CGVS, p.9). Bij herhaling van de vraag, stelt u dat u

er niet was en u naar Tiko ging (zie gehoor CGVS, p.9). U legt ter ondersteuning van uw verklaringen

wel twee convocaties neer waarin u wordt opgeroepen om zich te melden op 15.4.2011 en 19.5.2011 op

het politiekantoor te Yaounde. Dat u door de politie geconvoceerd zou worden, omdat Mr (M.) het

huis dat uw zus huurde op 17 maart 2010 in brand stak is weinig aannemelijk. Toen u gevraagd werd of

uw zus dan geen problemen kende, gaf u aan van niet en dat ze u zoeken, omdat u de oorzaak van

de brand bent (zie gehoor CGVS, p.5). Het is niet alleen weinig aannemelijk dat men u – die

onschuldig bent aan brandstichting – zou convoceren, het feit dat u pas in april en mei 2011 – ruim een

jaar na de feiten – iets van de politie zou vernemen en u verder niet op de hoogte bent van de zaak

of beschuldiging tegen u is eveneens bevreemdend. De convocaties vermelden overigens niet waarom

u gewenst zou zijn en geven vreemd genoeg aan dat u van Yaounde bent. Bovendien doet het feit dat

u nagelaten hebt om op te volgen of er al dan niet een politieonderzoek was en of er al dan niet

een rechtszaak is tegen u (eventueel via uw zus met wie u vanuit België contact had) (zie gehoor

CGVS, p.10), verder afbreuk aan de ernst van uw voorgehouden vrees voor vervolging.

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat u in de periode tussen maart en juni 2010 bij uw tante in

Tiko verbleef (zie gehoor CGVS, p.8). U gaf later aan dat Mr (M.) u bij uw tante kwam zoeken toen u

(in maart 2010) nog in het ziekenhuis lag (zie gehoor CGVS, p.9). Dat u dan van maart tot juni 2010 bij

uw tante te Tiko zou gaan wonen is zéér opmerkelijk, daar men van iemand die aangaf dat Mr (M.)

haar daar eerder kwam zoeken mag verwachten dat dit dan ook één van de laatste plaatsen zou zijn om

te gaan wonen. U stelt overigens uitdrukkelijk er geen problemen te hebben gekend, wat opmerkelijk

is daar u eveneens stelt dat Mr (M.) wist dat u daar woonde (zie gehoor CGVS, p.8-9). Bovendien

dient te worden opgemerkt dat u geen haast had om het land te verlaten en kan verder uw beweerde

vrees voor vervolging worden gerelativeerd.

Bovendien verklaarde u dat u geen reisdocument kreeg toen u reisde (gehoor CGVS, p.4). Uit

informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt echter dat elke persoon zijn / haar identiteitsdocumenten

individueel en persoonlijk moet laten controleren (zie administratief dossier).

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk en kan

bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging of een reëel risico

op lijden van ernstige schade. Er dient eveneens te worden vastgesteld dat u geen ‘ reëel risico op lijden

van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, loopt of dat u zich kan

beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw land.

De door u neergelegde documenten wijzigen hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet. De

identiteitskaart (Nr 108223348 afgegeven op 4.3.2009 en geldig tot 4.3.2019) betreft uw

identiteitsgegevens waaraan hier niet wordt getwijfeld. De identiteitskaart van uw zus (O.M.O.) (Nr

104283515) betreft haar identiteitsgegevens wat hier niet ter discussie staat. De brief van uw zus betreft

persoonlijke briefwisseling en vormt geen objectieve aanwijzing van uw beweerde vrees. De twee
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convocaties van de politie van Yaounde stellen dat u zich aan te melden op 15.4.2011 en 19.5.2011,

zonder dat enige reden wordt vermeld.

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 wordt de schending aangevoerd van artikel 1 van het Verdrag van Genève van

28 juli 1951 en van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.

Verzoekster stelt dat ze bij haar aankomst in België grote medische problemen had en in het centrum

niet de nodige zorgen kreeg. Verzoekster kreeg hulp van een kennis, Daniel, die haar zei dat ze met

hem naar Nederland moest gaan, waar ze onderdak, eten en medische zorgen kreeg. Toen Daniel met

de hulp stopte, is verzoekster in mei 2011 teruggekeerd om haar asielprocedure verder te zetten.

Verzoekster moest een tweede asielaanvraag indienen omdat de eerste asielprocedure reeds

afgesloten was. Verzoekster stelt dat het feit dat ze geen gevolg gegeven heeft aan de eerste

asielprocedure niets te maken heeft met een gebrek aan interesse maar alles met onwetendheid.

Gefocust op haar medische problemen, is verzoekster blindelings ingegaan op het advies van Daniel,

dat achteraf verkeerd bleek te zijn. Verzoekster meent dat dit geen invloed mag hebben op haar huidige

asielprocedure.

Volgens verzoekster is het niet vreemd dat ze niet veel afweet van Mr. (M.). Ze kende hem enkel als de

handelspartner van haar vader. Verzoekster wist vooraf helemaal niets af van deze uithuwelijking, zodat

er haar geen informatie kon worden gegeven over haar toekomstige echtgenoot. Verzoekster is

bovendien slechts zeer kort in het huis van Mr. (M.) geweest. Volgens verzoekster kunnen de

onwetendheden dan ook geen invloed hebben op de geloofwaardigheid van haar relaas.

Verzoekster stelt dat het CGVS uit het oog verliest dat, indien men geen geld heeft, men in Kameroen,

weinig tot niets kan bereiken door naar de politie te gaan. Verzoekster is weinig bemiddeld en Mr. (M.) is

zeer bemiddeld, waardoor ze bij voorbaat al wist dat het niets zou uithalen om naar de politie te gaan.

Volgens verzoekster zou het evenmin iets uitgehaald hebben om naar een andere plaats in Kameroen

te verhuizen, aangezien Mr. (M.) niet alleen rijk maar ook bekend is als handelsfiguur en haar toch op

het spoor zou komen.

Verzoekster stelt dat de politie naar haar op zoek is omwille van de brandstichting omdat Mr. (M.) zo

machtig is. Er werden convocaties naar verzoekster opgestuurd en de meest recente werden door haar

familie opgestuurd. Verzoekster merkt nog op dat ze niet op de hoogte is van het politieonderzoek

omdat het in Kameroen heel moeilijk is om hierover duidelijkheid te krijgen.

Verzoekster stelt dat ze pas nadat ze bij haar tante was gaan wonen, te weten kwam dat Mr. (M.) daar

eerder was geweest. Hij dacht dat verzoekster bij haar tante woonde, maar toen hij merkte dat ze daar

niet was, is hij er niet meer gekomen. Verzoekster stelt nog dat Mr. (M.) niet wist waar ze was, maar wel

dat hij dacht dat ze bij haar tante verbleef. Verzoekster stelt nog dat het onjuist is dat ze geen haast had

om het land te verlaten. Alles werd in gereedheid gebracht om het vertrek van verzoekster te regelen

nadat bleek dat Mr. (M.) het geld van haar tante niet moest hebben. Tijdens de regeling leefde

verzoekster ondergedoken.

Met betrekking tot de reisweg, stelt verzoekster dat ze tijdens de reis van Kameroen naar België reisde,

nog in een rolstoel zat. Om die reden toonde de man die haar vergezelde op reis de documenten bij de

controles.

2.2.1. 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
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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). De Raad hoeft niet op ieder argument in te gaan voor zover uit het arrest de

pertinente motieven blijken waarop de uitspraak is gesteund. Door de devolutieve kracht van het beroep

is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund.

Het feit dat verzoekster tijdens haar hangende (eerste) asielprocedure en zonder de asielinstanties te

informeren, het land verliet waar zij internationale bescherming verzocht, ondermijnt de aangevoerde

vrees voor vervolging in hoofde van verzoekster. Dergelijke houding duidt op een manifest gebrek aan

interesse in haar asielprocedure en een mogelijke oplossing voor de vermeende problemen. De

bewering van verzoekster dat ze meer gefocust was op haar medische problemen, wijst er niet op dat

ze veel interesse had in haar asielprocedure, wel integendeel. Dit klemt des te meer daar verzoekster

geen begin van bewijs bijbrengt inzake de medische problemen die haar zouden hebben genoopt België

te verlaten.

Verzoekster verklaart dat zij door haar vader ingevolge een schuld van 4 miljoen CFA aan zijn

handelspartner aan deze laatste werd uitgehuwelijkt (gehoor CGVS, p.6). Anderzijds ging haar tante

een lening aan van 5 miljoen CFA, die verzoekster niet terug dient te betalen, om verzoekster toe te

laten het land te verlaten (gehoor CGVS, p.4). Indien de oorzaak van verzoeksters vermeende

gedwongen huwelijk met de zakenpartner van haar vader gelegen was in het feit dat deze laatste een

openstaande schuld had, was voor verzoekster aldus een manifeste oplossing aanwezig in haar land

van herkomst. Verzoeksters argumentatie dat het uiteindelijk niet de som geld was die van belang was

voor de handelspartner doch wel haar persoon, is niet te verzoenen met haar verklaring dat zij, tevens

gelet op haar scholing en relatie met een persoon die de vader is van haar kind, onwetend was over het

huwelijk dat haar vader had gepland.

In acht genomen dat verzoekster aanvoert dat zij werd uitgehuwelijkt aan de zakenpartner van haar

vader die tevens een familievriend was, is het niet aannemelijk dat zij geen kennis heeft van diens

religie noch van de namen van zijn echtgenotes en hoeveel kinderen hij heeft. Dergelijke

onwetendheden omtrent de persoon die de oorzaak is van haar aangevoerde problemen ondermijnt

verder haar geloofwaardigheid.

De bijgebrachte convocaties en brief van haar zuster kunnen omwille van de redengeving in de

bestreden beslissing, en die door de Raad wordt bijgetreden, haar teloorgegane geloofwaardigheid niet

herstellen.

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.

2.2.2. Verzoekster voert geen specifieke elementen aan inzake de subsidiaire beschermingsstatus.

Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar relaas en de elementen in het 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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 twaalf januari tweeduizend en twaalf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


