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nr. 88 770 van 2 oktober 2012

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 Mongolische nationaliteit te zijn, op 18 juni 2012 heeft

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

15 mei 2012.

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 het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 30 juli 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 september 2012.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, haar voogd B. LKHASUREN en haar advocaat E.

DELVAUX en van attaché S. DUPONT, 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 Mongoolse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Ulaanbatar. U bent

heden zestien jaar oud en aldus nog minderjarig. U hebt nooit uw biologische vader gekend en groeide

op met uw moeder en stiefvader. Ook de zus van uw stiefvader woonde bij jullie in. U voltooide de

lagere school in 2007. Uw moeder en stiefvader hadden een handel in kledij waarvoor ze geregeld op

zakenreis gingen in Rusland en China. Na een dergelijke zakenreis in juni 2007, keert uw stiefvader

alleen terug zonder uw moeder. U hebt nooit meer iets vernomen van uw moeder. Uw stiefvader gaf

geen antwoorden op uw vragen naar waar uw moeder is gebleven. De volgende dag meldt u de
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verdwijning van uw moeder bij de politie. Uw stiefvader komt u achterna en verklaart aan de politie dat

uw verhaal verzonnen is. Bovendien geeft hij geld aan de politie. U wordt mishandeld en geslagen door

uw stiefvader. Hij geeft u huisarrest zodat u niet langer naar school kan. Ook tracht uw stiefvader in

dronken toestand u meermaals aan te randen. U verzet zich waarop u slaag krijgt. Op een dag in maart

2010 lukt het u toch het huis te verlaten. Bij toeval ontmoet u op een markt N. (...), een vriendin van uw

moeder. U doet uw verhaal waarop ze u haar telefoonnummer overhandigt met het advies haar te bellen

als u haar nodig hebt. In mei 2010 luistert u enkele telefoongesprekken af van uw stiefvader met

Chinezen. U maakt hieruit op dat uw stiefvader u wilt verkopen aan Chinezen om u te dwingen tot

prostitutie of u slachtoffer te maken van orgaanhandel. Dezelfde maand bezoeken tevens enkele

Chinezen u en uw stiefvader thuis, waarbij u te horen krijgt dat u bij een volgende bezoek door hen zal

worden meegenomen naar China om er te studeren. Hierna maakt uw stiefvader met hen een

zakenreis. Gealarmeerd door de woorden van uw stiefvader vlucht u eind mei 2010 het huis uit en steelt

daarbij geld van uw stiefvader. U contacteert N. (...) die u vervolgens naar haar broer op het platteland

van Selenge brengt. U verblijft er enkele maanden, waarna u in september 2010 met N. (...) verder

vlucht per trein naar Moskou. U wordt er opgevangen bij Z. (...), een kennis van N. (...). Omdat u er

geen verblijfsdocumenten kan bekomen en u graag wilt studeren, reist u een maand later verder naar

Europa. U wordt vanuit Moskou per vrachtwagen naar Brussel vervoerd. U vraagt hier asiel aan op 6

oktober 2010.

U legt enkel een medisch attest neer van dokter C.G. (…) ter staving van uw asielaanvraag.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u er niet in geslaagd bent het Commissariaat-generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) ervan te overtuigen dat u uit een gegronde vrees

voor vervolging zoals bepaald in de Conventie van Genève Mongolië diende te verlaten, of dergelijke

vrees hoeft te koesteren bij een eventuele terugkeer naar Mongolië. Evenmin laten uw verklaringen toe

te concluderen dat er ten aanzien van uw persoon ernstige redenen zijn om aan te nemen dat u

bij terugkeer naar Mongolië een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming, en dit omwille van volgende redenen.

Vooreerst legde u tijdens uw gehoor geen identiteitsdocumenten neer op het CGVS ter staving van

uw asielaanvraag, noch was u in het bezit van enige(identiteits-)documenten die verwijzen naar uw

vader, moeder of andere volwassen vertrouwenspersonen uit uw land van herkomst. Hoewel u bij uw

vertrek uit Mongolië nog geen identiteitskaart was uitgereikt omdat u de leeftijd van zestien jaar nog niet

had bereikt, kan desalniettemin verwacht worden dat u aan de hand van andere documenten als

uw geboorteakte, schooldocumenten en/of andere algemene documenten waaruit uw afkomst enigszins

kan blijken, aantoont wie u bent. Immers, het vaststellen van iemands identiteit en- in casu van een niet-

begeleide minderjarige vreemdeling als uzelf- evenals het vaststellen van iemands familienetwerk, zijn

van essentiële betekenis in de beoordeling van elke individuele asielaanvraag. U verklaarde de lagere

school te hebben voltooid in Ulanbaatar en vermoedt ook een geboorteakte te hebben gehad

(zie gehoorverslag CGVS p.9). Dat u in haast en in paniek bent vertrokken uit huis en daarom

geen documenten noch foto’s kon meenemen, is geen afdoende verklaring waarom u hierbij in gebreke

blijft. Zoals u zelf toegeeft had u wel de rationele overweging gemaakt en de tijd genomen om het geld

van uw stiefvader te stelen en reservekledij in te pakken alvorens u het huis uit vluchtte.

Voorts wordt uw asielrelaas gekenmerkt door vaagheden en weinig doorleefde uitlatingen zodat

de geloofwaardigheid van uw verklaringen verder in het gedrang komt. Behalve uw naam

en geboortedatum kon u weinige concrete informatie geven over uw identiteit en familiale achtergrond.

Zo kende u uw precieze geboorteplaats in de provincie Arkhangai niet. Met uitzondering van uw

moeder, kon u geen andere familieleden opnoemen. U hebt geen idee wie uw vader is, kent evenmin

zijn naam noch wist u iets van diens afkomst. Dat uw moeder nooit over hem sprak zoals u verklaarde,

is geen voldoende verschoningsgrond voor uw onwetendheid en belet niet dat u op andere wijze, met

name door zelf over uw vader te vragen aan uw moeder meer over uw vader kon te weten komen.

Ofschoon u steeds bij uw moeder bent opgegroeid, stelde u geen vragen over uw vader. Gevraagd wat

er tussen uw ouders is gebeurd en zij niet samen zijn gebleven, bleef u het antwoord schuldig (zie

gehoorverslag CGVS p.7). Evenmin kende u andere familieleden. U geeft toe niks te weten over uw

familie langs moederskant en zei louter hen nooit te hebben ontmoet. U hebt er geen idee van of uw

moeder al dan niet broers en zussen heeft. Weerom, dat uw moeder nooit over hen sprak en u nooit

vragen stelde, is een weinig geloofwaardige verklaring (zie gehoorverslag CGVS p.8). U kon evenmin

aannemelijk maken waarom uw moeder en daarom ook uzelf zo afgescheiden van eventuele familie



RvV X - Pagina 3

leefden. Merkwaardig is tevens dat u zeer weinig bleek te weten over uw stiefvader, met wie uw moeder

hertrouwde toen u vijf of zes jaar oud was en met wie u samenwoonde tot voor enkele maanden voor uw

vertrek uit Mongolië. De familienaam van uw stiefvader wist u niet en u wist evenmin iets te vertellen

over de familie van uw stiefvader. U kende alleen diens zus die bij jullie inwoonde. Vanwaar uw

stiefvader afkomstig is, is u een raadsel (zie gehoorverslag CGVS p. 8).

Vervolgens legde u evenmin enige reisdocumenten neer, waardoor het CGVS niet in staat is deze na

te gaan. Uw verklaringen aangaande de door u afgelegde reisweg, zijn opnieuw dermate summier

en beperkt dat ook hier geen geloof aan kan worden gehecht. Wat uw binnenlandse vluchtweg betreft,

weet u niet waar in de provincie Selenge u drie maanden verbleven hebt alvorens naar Rusland te gaan.

U verklaart tevens verkeerdelijk volgens informatie beschikbaar op het CGVS, dat de provincie Selenge

in het westen van Mongolië is gelegen (zie gehoorverslag CGVS p. 12). Hoewel u volgens uw

verklaringen even buiten het provinciecentrum verbleef al die tijd, hebt u er geen idee van wat de naam

van dit centrum is (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Dat u de naam van de plaats waar u die tijd verbleef

niet kent omdat u er niet bij stil stond is merkwaardig, aangezien u op dat moment op de vlucht was voor

uw gewelddadige stiefvader en u toch zeker zou willen zijn dat u veilig was (zie gehoorverslag CGVS p.

12). U bleef het antwoord schuldig op de vraag welke steden of dorpen in Selenge u bij naam

kan opnoemen. Bovendien kon u slechts een zeer beperkte beschrijving geven van de route zelf die u in

de wagen van N. (...) aflegde om Selenge te bereiken. Zo herinnerde u zich merkwaardig genoeg niet

meer waar in de Mongoolse hoofdstad N. (...) u per wagen ophaalde. Behalve dat de weg doorheen

het platteland liep en u ook een rivier via een brug overstak, kon u geen verdere concrete

informatie opnoemen. De beschrijving van uw verdere treinreis van Selenge naar Moskou is al even

gering te noemen. U hebt geen idee waar in de provincie Selenge u de trein opstapte om naar Moskou

te gaan. U weet evenmin in welk station u in Moskou arriveerde. Ofschoon deze reis vijf à zes dagen

duurde zoals u verklaarde, is het u onbekend op welke plaatsen deze trein halt hield. Nochtans, zo

verklaarde u, stopte de trein vele keren onderweg naar Moskou (zie gehoorverslag CGVS, p.15). U wist

evenmin waar in Moskou u gedurende een maand verbleef voor u naar België kwam. Uw reisweg van

Moskou over land naar Brussel kon u voorts moeilijk aannemelijk maken daar u ook hieromtrent zeer

vaag blijft. Het door u aangehaalde excuus dat u steeds in de laadruimte verborgen zat, geldt niet als

voldoende verschoningsgrond gezien de lange afstand en duur van Moskou naar Brussel. Toch wist u

niet via welke landen noch via welke steden u deze tocht aflegde. Evenmin wist u voor welk bedrijf

deze vrachtwagen transport verzorgde, noch wist u welke goederen er werden getransporteerd. U wist

enkel dat deze waren verpakt in dozen. U hebt geen idee welke het opschrift was van de vrachtwagen.

Of het al dan niet een Russische vrachtwagen betrof, was u ook al onbekend (zie gehoorverslag CGVS,

p.17). Uw jeugdige leeftijd ten tijde van de feiten vergoelijken uw gebrek aan kennis en doorleefdheid

niet. U was immers reeds in uw adolescentiejaren. Bovendien peilde het CGVS naar enkele

elementaire gegevens in uw asielrelaas, waarbij kan verwacht worden dat iemand met een normale

verstandelijke capaciteit spontaan doorleefde informatie kan geven.

Indien er nog enig geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen, kan er nergens in uw

asielaanvraag een band met één van de criteria van de Vluchtelingenconventie worden waargenomen

waarin wordt gesproken over vervolging wegens ras, nationaliteit, religie, politieke overtuiging of het

behoren tot een sociale groep. De door u ingeroepen moeilijkheden met uw stiefvader kaderen in de

gemeenrechtelijke en private sfeer van het recht. U maakte onvoldoende aannemelijk niet te kunnen

rekenen op de Mongoolse overheid bij uw eventuele problemen met uw mogelijke stiefvader. Om

vrouwen en kinderen te beschermen tegen commerciële seksuele uitbuiting en mensenhandel, zette de

Mongoolse overheid in 2005 een nationaal actieplan “National Plan of Action on Commercial Sexual

Exploitation and Trafficking of Children and women” op, zoals blijkt uit informatie waarover het CGVS

beschikt en waarvan een kopie aan het administratieve dossier werd toegevoegd. Het verhandelen van

mensen werd strafbaar gesteld volgens de Mongoolse strafwet. Bovendien werd in 2005 de Mongoolse

Wet tegen Huiselijk Geweld van kracht, waarin principes als de bescherming van slachtoffers in

vluchthuizen en de rol van politie en medisch personeel formeel werd vastgelegd door de Mongoolse

wetgever. Evenzeer voorziet de Mongoolse overheid in centrale opvangtehuizen voor weggelopen

kinderen en kindertehuizen. Het Mongoolse parlement ratificeerde tevens de optionele protocollen bij

het Verdrag van de Rechten van het Kind, zijnde “the Sale of Children, Child Prostitution and Child

Pornography”. Mongolië stemde de Wet op de Bescherming van de Kinderrechten 1996. Hoewel u

volgens uw verklaringen meermaals naar het lokale politiekantoor van Bayangol zou zijn gestapt om uw

moeder als vermist op te geven, kan u daar niet het minste bewijs van voorleggen (zie gehoorverslag

CGVS p. 19). Hierbij kan worden aangestipt dat uw bovenstaande verklaring moeilijk in

overeenstemming te brengen is met uw eerdere verklaringen sedert juni 2007 steeds in huisarrest te

hebben verbleven (zie gehoorverslag CGVS p. 6). Daarenboven, dat uw stiefvader alsnog een zakenreis
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onderneemt en u alleen met zijn zus thuis laat nadat hij u gewaarschuwd heeft dat enkele Chinese

mannen u zouden meenemen naar China bij zijn terugkeer, en u derhalve nog de kans gaf weg te lopen,

is gezien zijn plannen met u; opmerkelijk te noemen. Uw verklaring dat uw stiefvader de politie had

omgekocht, kon u opnieuw niet staven. Nergens in uw asielaanvraag blijkt dat u op andere wijze hulp en

bescherming hebt gezocht bij de Mongoolse autoriteiten (zie gehoorverslag CGVS, p.23). U hebt nooit

hulp gezocht via uw school noch andere mensen uit uw omgeving. De enige die u om hulp vroeg was N.

(...), een vriendin van uw moeder. Echter, ook omtrent deze goede vriendin van uw moeder bleef u

opvallend vaag. Zo kent u haar familienaam niet en weet u niet waar zij woont (zie gehoorverslag p.10

en 15). Het is eveneens merkwaardig dat u na uw vertrek uit Mongolië geen contact meer heeft met N.

(...), terwijl u toch met haar hulp aan uw stiefvader kon ontsnappen (zie gehoorverslag CGVS p. 10).

Rekening houdend met bovenstaande vaststellingen maakte u niet aannemelijk bij een

eventuele terugkeer naar Mongolië een gegronde vrees te hoeven koesteren voor vervolging volgens

de Vluchtelingenconventie of een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming, art. 48/4, §2b, (risico op foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van herkomst). U haalde geen andere redenen

aan waarom u een terugkeer naar Mongolië zou hoeven vrezen.

Tenslotte kan het medische attest waarbij een litteken op uw kuitbeen werd vastgesteld de

beoordeling van uw asielaanvraag door het CGVS niet in positieve zin wijzigen. Immers vormt het

litteken waarvan sprake geen bewijs van vervolging zoals bedoeld in de Geneefse Conventie. De

precieze oorzaak van dit litteken blijkt niet uit het medisch attest.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat u

minderjarig bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989,

geratificeerd door België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Over de gegrondheid van het beroep

De verzoekende partij verwijst naar de bestreden beslissing die zij geciteerd weergeeft in haar

verzoekschrift. Zij herhaalt dat er in haar hoofde wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging, zoals

omschreven in de Conventie van Genève.

Zij voert aan dat de bestreden beslissing tot gevolg zou hebben dat zij zal worden teruggeleid naar de

grens van het land dat zij is ontvlucht en waar volgens haar verklaring, haar fysieke integriteit of haar

vrijheid in gevaar zou verkeren.

Zij benadrukt dat hieruit blijkt dat zij duidelijk alle belang heeft bij onderhavig beroep. Zij herhaalt dat zij

er aller belang bij heeft om de hervorming te vragen van de bestreden beslissing, daar anders haar

meest elementaire mensenrechten in gevaar komen. Verzoekster benadrukt dat zij ter goeder trouw is

en naar best vermogen antwoord heeft gegeven op de vragen van de commissaris-generaal.

Zij verwijst naar het feit dat zij minderjarig is en beroept zich op het Internationaal Verdrag van het Kind

en herinnert er aan dat kinderen omwille van hun kwetsbaarheid nood hebben aan bijzondere

jeugdbescherming. Verzoekster verwijst tevens naar het artikel 6 van dit verdrag waarin zou worden

gesteld dat het de plicht is van de Staat om het overleven en de ontwikkeling van het kind te

garanderen, thans zou dit in haar geval niet zo geweest zijn en werd er niet opgetreden tegen het feit

dat zij verhinderd werd om onderwijs te volgen.

Vervolgens citeert verzoekster ook het artikel 20 van ditzelfde verdrag. Dit artikel zou de Staat eveneens

verplichten om kinderen die niet in hun gezinsmilieu kunnen leven bijzondere bescherming te bieden en

er voor te zorgen dat voor hen een beroep kan gedaan worden op gepaste alternatieve gezinsopvang of

op plaatsing in een instelling. Zij stelt dat de Mongoolse staat haar geen bescherming heeft geboden en

zij door haar stiefvader mishandeld werd en er niet werd opgetreden toe zij aangifte deed van de

verdwijning van haar moeder. Verzoekster stelt verder dat zij werd verhinderd door haar stiefvader om

nog naar school te gaan en dat onderwijs blijkbaar geen prioriteit is in Mongolië, nu niet opgetreden
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werd hoewel zij minderjarig was en dus niet naar school ging. Er werd door de autoriteiten geen

onderzoek ingesteld naar de redenen waarom. Zij herhaalt dat zij riskeerde verkocht te worden aan

Chinese mensenhandelaars met oog op prostitutie en/of orgaanhandel en stelt tot slot dat haar relaas

overeenkomst met algemeen bekende gegevens, met name de praktijk van Chinese mensenhandel.

Omwille van deze redenen is zij de mening toegedaan dat haar de vluchtelingenstatus onterecht werd

geweigerd.

Zij beroept zich op het artikel 1 van de Conventie van Genève, op 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): op de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 49, 49/2 en volgende en de artikelen 52 en 62 van

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

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet); alsook op de artikelen 6, 20, 37 en 40

van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Zij voert aan dat de commissaris-generaal de

voormelde bepalingen in haar dossier niet naar behoren van recht heeft toegepast.

Verzoekster verzoekt de Raad om de bestreden beslissing te hervormen en haar de vluchtelingenstatus

en de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

2.2. Wat de aangehaalde schending van artikel 48/5, 49, 49/2 en volgende en artikel 52 van de

vreemdelingenwet betreft stelt de Raad vast dat de verzoekende partij dit niet nader bepaalt. Krachtens

artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet 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). Het komt de Raad niet toe te

raden naar de wijze waarop een rechtsregel geschonden is. Derhalve is dit onderdeel van het middel

onontvankelijk.

De verzoekende partij klaagt de schending aan van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De Raad stelt

vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen

worden zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft

de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt.

Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel

62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr.

1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september

2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt

deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en

feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het

hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat

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

motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel kan in zoverre niet

worden aangenomen. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in wezen de schending van de

materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren

is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen

worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004,

nr. 133.153).

In verband met de ingeroepen schending van de artikelen 6, 20, 37 en 40 van het Verdrag van 20

november 1989 inzake de rechten van het kind benadrukt de Raad dat – daargelaten de vraag of deze

bepalingen directe werking hebben – de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel

inhoudt, en evenmin ertoe strekt de in het Verdrag opgesomde rechten aan de minderjarige

verzoekende partij te ontzeggen. De bevoegdheid van de Raad is in casu beperkt tot het beoordelen of

verzoekende partij al dan niet aanspraak maakt op de status van vluchteling, dan wel deze van

subsidiaire bescherming. Zonder zich uit te spreken over de eventuele directe werking van voormelde

artikelen, is de Raad bijgevolg van oordeel dat een schending ervan niet dienstig kan worden

opgeworpen.
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Daar waar verzoekster stelt dat zij ter goeder trouw is en naar best vermogen geantwoord heeft en dat

zij voor zover mogelijk verder verduidelijking zal geven ter gelegenheid van de zitting van de Raad,

meent de Raad dat dit geen weerlegging is van de motieven van de bestreden beslissing waar gewezen

wordt op de vage en weinig doorleefde uitlatingen van verzoekster en de vaagheid in verband met de

reisweg. Ter zitting stelt verzoekster dat zij niets wenst toe te voegen aan haar asielrelaas.

De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de 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. De verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de

persoon van burgers als gevolg van willekeurig geweld in het kader 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.

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 twee oktober tweeduizend en twaalf door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


