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nr. 90 221 van 24 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 Guineese nationaliteit te zijn, op 30 juli 2012 heeft

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

29 juni 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 10 september 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 oktober 2012.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. 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

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Guinese nationaliteit te bezitten, tot de peul-etnie te behoren en uit Conakry afkomstig

te zijn. U verbleef in de quartier Cimenterie, commune Ratoma te Conakry met uw familie. U bent

naaister. U leerde het vak van uw bazin, (…), die een boetiek heeft in de quartier Cité. U hielp uw

moeder met het huishouden. Alles ging goed bij u thuis tot uw vader op een dag u zei dat hij een man

voor u had gevonden. Het was een vriend van uw vader, (…). Zijn boetiek was naast deze van uw vader

gelegen. U was zestien jaar op dat moment. U weigerde omdat u niet van deze man hield, hij beviel u
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niet. U stuurde buren en familieleden naar uw vader om hem te overtuigen af te zien van dit huwelijk,

maar hij weigerde. Hij sloeg u. Een week later, op 5 augustus 2005, huwde u met (…). Hij behandelde u

slecht, hij sloeg en verkrachtte u. Na een week keerde u terug naar uw ouders, maar uw ouders

verplichtten u om terug te keren naar uw echtgenoot. Uw vader zei aan zijn familie dat hij zijn dochter

aan deze man had gegeven en dit voor het leven was. Telkens er een conflict was met uw man, ging u

terug naar uw ouders. Meestal bleef u ongeveer een week bij uw man, vooraleer u terugkeerde naar uw

ouders. Op 29 december 2011 greep uw man u vast, sloeg en verkrachtte hij u en wurgde hij u bijna. U

vertelde wat er was gebeurd aan uw bazin, (…). Ze zei dat ze u ging helpen en dat u bij haar moest

blijven. Op 30 december 2011 ging u met (…) klacht neerleggen bij de politie met de vraag om het

huwelijk te annuleren. De politie wilde echter niet tussenkomen gezien het om een familiekwestie gaat

en dit binnen de familie diende geregeld te worden. (…) besloot u te helpen het land te verlaten. Op 24

januari 2012 reisde u per vliegtuig vanuit Conakry naar België, alwaar u ’s anderendaags aankwam. U

vroeg er op 25 januari 2012 asiel aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten voor: uw geboorteakte en een

medisch attest betreffende uw besnijdenis (type II) (dd. 11 april 2012 van dr. (…).

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de zin van

de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaarde dat u bij terugkeer naar uw land van herkomst vreest te worden gedood door uw

vader omdat u niet wil terugkeren naar uw echtgenoot, met wie u werd gedwongen te huwen.

Vooreerst dient er te worden vastgesteld dat er in het geheel geen geloof kan gehecht worden aan uw

gedwongen huwelijk met (…). U verklaarde op zestienjarige leeftijd, met name op 5 augustus 2005 met

(…) te zijn gehuwd en hem definitief te hebben verlaten op 29 december 2011 (gehoorverslag, pp. 3 en

6). U heeft niet permanent bij hem verbleven, u ging heen en weer tussen zijn woning in de quartier

Hamdalaye en de woning van uw ouders. U bleef telkens ongeveer één week bij hem en in totaal zou u

ongeveer vijf maanden bij uw echtgenoot hebben verbleven (gehoorverslag pp. 4 en 6).

Niettegenstaande u beweert gedurende zes jaar te zijn gehuwd met uw echtgenoot en u uw

asielaanvraag baseert op uw gedwongen huwelijk met deze man, bleek u erg onwetend te zijn over

deze persoon. Wanneer u tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal werd gevraagd om uw

echtgenoot te beschrijven, kwam u niet verder dan dat “hij een grote man is met een lichte huidskleur”

(gehoorverslag, p. 9). Wanneer de interviewer van het Commissariaat-generaal er bij u op aandrong om

een verdere beschrijving te geven, zei u niet meer te weten (gehoorverslag, p. 9), hetgeen verbazing

wekt, gezien u er gedurende zes jaar mee gehuwd was. Uw uitleg hiervoor, met name dat u niet van

hem hield, hem niet als uw man beschouwde en er dus niet veel over kan zeggen, is dan ook niet

afdoende gezien de lange periode dat u met hem gehuwd was. Gevraagd naar zijn leeftijd, antwoordde

u dat hij “volwassen” is. Wanneer vervolgens door het Commissariaat-generaal naar zijn precieze

leeftijd werd gepeild, zei u dat hij zo oud is als uw vader, zijnde tussen de 48 en 50 jaar. Nochtans

verklaarde u voor de Dienst Vreemdelingenzaken dat zowel uw vader als uw echtgenoot 70 jaar oud zijn

(zie “samenstelling van familie”, rubrieken 1 en 7, dd. 1 februari 2012), hetgeen toch een verschil is van

20 jaar. Gevraagd naar enige uitleg hiervoor stelde u enkel dat u gezegd had dat uw echtgenoot

volwassen is, van ongeveer dezelfde leeftijd als uw vader en betreffende deze laatste te noteren dat hij

tussen 48 en 50 jaar is (gehoorverslag, p. 10). Uit de door u voorgelegde geboorteakte blijkt echter dat

uw vader 47 jaar was op het moment van de aangifte van uw geboorte (zijnde 9 maart 1989), zodat hij

nu ongeveer 70 jaar zou moeten zijn. Ook betreffende het karakter of persoonlijkheid van uw echtgenoot

kon u niet meer zeggen dan dat hij een vuil karakter had, u sloeg en verkrachtte en u geen eten gaf

(gehoorverslag p. 10). De leeftijd van zijn andere vrouw, F., en zijn drie kinderen is u ook onbekend

(gehoorverslag p. 10). U wist niet welk beroep F. uitoefende en ook de houding van uw echtgenoot ten

aanzien van F. kon u niet omschrijven (gehoorverslag, p. 10). U zei dat u zich niet interesseerde in die

familie en enkel wilde weten hoe u er van kon weglopen, hetgeen een weinig overtuigende uitleg vormt

gelet op uw bewering zes jaar met uw echtgenoot gehuwd te zijn geweest en er in totaal zo’n vijf

maanden bij te hebben verbleven. U kon evenmin vertellen of zijn ouders nog in leven waren

(gehoorverslag, p. 10).

Verder is het volstrekt onduidelijk waarom uw vader u per sé op 16-jarige leeftijd gedwongen

wilde uithuwelijken met een man die u zelf niet wilde. U kon niet uitleggen waarom uw vader deze man

had uitgekozen, noch waarom hij per sé dit huwelijk wilde of toch wilde doorzetten ondanks uw
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weigering (gehoorverslag, p. 7). U kon evenmin verklaren waarom (…) u precies had

uitgekozen (gehoorverslag, p. 7). Nochtans blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt en die werd toegevoegd aan het administratief dossier, dat «(…), le mariage forcé est un

phénomène devenu marginal et quasiment inexistant en milieu urbain. Il touche principalement les filles

très jeunes, vivant en milieu rural, issues de famille attachées aux traditions» (zie SRB, « Guinée – Le

mariage », Cedoca, april 2012, p. 12). U verklaarde niet uit een landelijk milieu afkomstig te zijn, maar

uit Conakry en geen andere vrouwen in uw familie te kennen die gedwongen werden uitgehuwelijkt

(gehoorverslag, p. 9). Verder blijkt uit diezelfde informatie dat «Le pratique du mariage forcé se

rencontre aussi dans le cas d’une grossesse précoce. En effet, la grossesse précoce n’est pas bien

supportée par la famille guinéenne qui lui préfèra un mariage précoce » (zie SRB, « Guinée – Le

mariage », Cedoca, april 2012, p. 13). Dit was evenmin het geval voor u. Het blijft dus onduidelijk

waarom uw vader u op jonge leeftijd wenste uit te huwelijken tegen uw zin, vooral gezien het risico op

een scheiding in dat geval groter is en dit een schande voor de familie zou zijn (zie SRB, « Guinée – Le

mariage », Cedoca, april 2012, p. 13). U had hier zelf geen uitleg voor. Gelet op voorgaande

vaststellingen kan er geen geloof worden gehecht aan uw gedwongen huwelijk met (…).

Bovendien zijn een aantal van uw verklaringen betreffende de door u ingeroepen vrees voor vervolging

door uw vader in het geheel niet aannemelijk.

In de eerste plaats, en samenhangend met bovenstaande vaststellingen, kan er geen geloof

worden gehecht aan uw verklaring dat uw vader u zal vermoorden omdat u weigert naar uw echtgenoot

terug te keren. Niet alleen heeft u hier geen enkele concrete aanwijzing voor (gehoorverslag p. 11),

maar bovendien is dit hoogst twijfelachtig gelet op het feit dat u van 2005 tot eind 2011 herhaaldelijk van

uw echtgenoot wegvluchtte en u telkens opnieuw bij uw ouders kon verblijven, zonder dat uw vader

tot dergelijke extreme maatregel overging. U kent bovendien niemand die om dezelfde reden zou

zijn omgebracht (gehoorverslag p. 11). Op de vraag van het Commissariaat-generaal hoe u er zo zeker

van bent dat u zou worden omgebracht (in de plaats van enkel verstoten te worden door uw

familie bijvoorbeeld), antwoordt u opnieuw dat uw vader de beslissing heeft genomen dat u bij uw man

zou leven, zonder dat u enige concrete aanwijzing heeft dat hij u werkelijk zou ombrengen indien u er

niet zou terugkeren (gehoorverslag p. 11).

Tot slot blijkt uit uw verklaringen niet dat het ontvluchten van uw land van herkomst en het vragen

van internationale bescherming, de enige optie voor u was om aan uw vader en uw echtgenoot te

ontkomen. Op de vraag van het Commissariaat-generaal waarom u niet eerder (dan 29 december 2011)

de beslissing nam om uw echtgenoot definitief te verlaten, zei u dat dit niet kon wegens een gebrek

aan financiële middelen. Uw bazin, (…), zou niet eerder de beslissing hebben genomen om u te helpen.

U kan echter geen overtuigende verklaring geven waarom B. u dan niet eerder hielp, vooral omdat

ze volgens uw beweringen toch (eerder) op de hoogte was van uw situatie (gehoorverslag, p. 9),

noch waarom u niet eerder de beslissing nam om uw echtgenoot definitief te verlaten. Wanneer u door

het Commissariaat-generaal werd gevraagd waarom u zich niet elders in Guinée vestigde om te

ontkomen aan de bedreigingen van uw vader en uw echtgenoot, verwees u opnieuw naar het gebrek

aan financiële middelen. Het is volstrekt onduidelijk waarom B, die een voor u onbekende som geld

betaalde om uw reis naar België te financieren, dit geld niet gebruikte om u elders in Guinée te laten

verblijven. Bovendien kan u zelf in uw onderhoud voorzien, gezien u verklaarde naaister te zijn

(gehoorverslag, p. 4). U stelde dat uw vader u overal waar u gaat u zou kunnen terugvinden en hij

“opzoekingen” zou doen, maar op de vraag hoe hij u dan wel zou kunnen terugvinden, kon u geen

concreet antwoord geven (gehoorverslag, p. 11). Tot slot stelde u herhaaldelijk dat u geen hulp kon

vragen aan (vrouwen-)organisaties, omdat deze niet bestaan in Conakry (gehoorverslag, pp. 7 en 9).

Nochtans blijkt uit voormelde informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt dat er in

Conakry verschillende organisaties bestaan die de rechten van de vrouwen verdedigen (ook in het geval

van gedwongen huwelijk). Deze organisaties werken samen met de autoriteiten en bieden juridische

bijstand aan vrouwen die dit wensen. Bovendien voeren zij informatie- en sensibilisatiecampagnes in

samenwerking met de autoriteiten, de media en internationale organisaties, zodat het niet aannemelijk is

dat u nog nooit van hun bestaan zou hebben gehoord, zoals u beweerde (zie SRB, « Guinée – Le

mariage », Cedoca, april 2012, p. 16).

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen. Het medisch

attest (dd. 11 april 2012 van dr. (…) vermeldt een besnijdenis van type II. Gezien u deze traditionele

praktijk reeds ondergaan hebt, kan u om deze reden geen internationale bescherming meer worden

verleend. Uw geboorteakte (met nummer 0489) vormt een aanwijzing van uw geboorteplaats en -datum,

maar bij gebrek aan officieel identiteitsdocument op uw naam en met uw foto kan er niet
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worden nagegaan of dit document op u van toepassing is. U bent evenmin in het bezit van enig

document ter staving van uw reisweg.

Bijgevolg maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde een “gegronde vrees voor vervolging”

zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan worden genomen, of dat u bij een

eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een “reëel risico op het lijden van ernstige schade”

zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming zou lopen. U beroept zich voor uw verzoek

om subsidiaire bescherming immers op dezelfde elementen als deze van uw asielrelaas. Gelet op de

ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg evenmin de subsidiaire beschermingsstatus op basis van

artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet worden toegekend.

Met betrekking tot de algemene situatie in Guinée kan het volgende worden vastgesteld:

De verschillende geraadpleegde informatiebronnen stellen dat sinds de verkiezingsoverwinning

van Alpha Condé in 2010, de veiligheidssituatie verbeterd is, hoewel politieke spanningen nog voelbaar

zijn. Het stoppen van de dialoog tussen de regering en bepaalde politieke oppositiepartijen toont dit aan.

Er moet ook gewezen worden op mensenrechtenschendingen door de Guineese veiligheidstroepen

bij politieke manifestaties. Guinee is dus in 2011 geconfronteerd met interne spanningen, geïsoleerd

en sporadisch geweld en dergelijke. Het is dan ook nu aan de verschillende politieke actoren om ervoor

te zorgen dat aan de voorwaarden wordt vervuld om de overgangsperiode te beëindigen en in een

rustig klimaat parlementsverkiezingen te houden. De komende maanden zullen dan ook beslissend zijn

voor de toekomst van het land (zie SRB, «Guinée – Situation sécuritaire», Cedoca, dd. 24 januari

2012).

Artikel 48/4, §2, c) van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat een ernstige bedreiging van het

leven of de persoon van een burger, als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict, beschouwd wordt als ‘ernstige schade’ die aanleiding

kan geven tot het toekennen van het statuut van subsidiaire bescherming, voor zover er zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat die persoon een reëel risico zou lopen op dergelijke schade

(artikel 48/4, § 1). Uit voormelde informatie blijkt echter dat Guinee niet geconfronteerd wordt met een

situatie van willekeurig geweld, en er evenmin sprake is van een gewapende oppositie in het land. In het

licht van het geheel van deze elementen dient dan ook vastgesteld te worden dat er op dit ogenblik in

Guinee geen sprake is van een gewapend conflict of een situatie van willekeurig geweld in de zin van

artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

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 eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 48/3 van de wet van

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet). Verzoekster stelt dat het CGVS ten

onrechte stelt dat haar relaas ongeloofwaardig is en tegenstrijdigheden bevat en dat zij onvoldoende

informatie zou hebben aangedragen.

De Raad wijst er op dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel op de

asielzoeker zelf rust. 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
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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.

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

Verzoekster verwijst naar “emotionele en andere omstandigheden” meer bepaald een gedwongen

huwelijk op jonge leeftijd en herhaalde verkrachtingen als verklaring voor het feit dat zij zich niet alle

gebeurtenissen perfect kan herinneren en in de tijd plaatsen.

De Raad stelt vast dat verzoekster geen medisch attest voorlegt waaruit blijkt dat zij getraumatiseerd

zou zijn en niet op effectieve wijze zou hebben kunnen deelnemen aan haar gehoor. Dit blijkt ook niet uit

het gehoorverslag.

De Raad stelt vast dat verzoekster geenszins een groot aantal details wist te verstrekken, maar dat de

bestreden beslissing er terecht op wijst dat zij ondanks haar beweerd zesjarig huwelijk verregaand

onwetend was met betrekking tot haar echtgenoot, evenals zijn andere echtgenote en kinderen.

De bestreden beslissing wijst er ook terecht op dat -rekening houdend met de beschikbare informatie

over gearrangeerde huwelijken in Guinea- verzoekster niet overtuigt dat haar vader haar per sé op 16

jarige leeftijd gedwongen wilde uithuwelijken. Ook de vrees voor vervolging door haar vader maakt

verzoekster niet aannemelijk. De Raad schaart zich achter deze motieven uit de bestreden beslissing.

Wat het feit betreft dat het vluchten uit haar land voor verzoekster niet de enige optie was voor

verzoekster meent de Raad dat dit een overtollig motief in de bestreden beslissing is.

Waar het medisch attest (d.d. 11 april 2012 van Dr. M. M.) een besnijdenis van type II vermeldt, is dit

geen bewijs van haar hoedanigheid van vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of dat zij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

2.2. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 48/4 en artikel 48/5

van de vreemdelingenwet (subsidiaire beschermingsstatus).

De Raad wijst er op dat artikel 48/5, § 3 (vlucht- of vestigingsalternatie) bij gebrek aan aannemelijkheid

van het asielrelaas irrelevant is.

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.

Daar waar verzoekster verwijst naar de algemene bedreigende situatie in haar land wijst de Raad erop

dat ook voor subsidiaire bescherming de bewijslast op de verzoekende partij rust. De blijkt ook uit de

Memorie van Toelichting (wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie

van Toelichting, Parl.St. Kamer, zittingsperiode 51, n° 2478/001, p. 86-87). Zelfs zonder noodzaak van

het bewijs van een “individuele” dreiging volstaat het niet louter naar een algemene toestand te
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verwijzen en dient verzoekster enig verband met haar concrete toestand aan te tonen (RvS 24

november 2006, nr. 165.109).

De verzoekende partij 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. Uit de informatie in het administratief dossier Subject Related Briefing

“Guinée, Situation sécuritaire, januari 2012” blijkt niet dat er een situatie is die een ernstige bedreiging

van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict is. Er is actueel geen sprake van een uitzonderlijke

situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat verzoekende partij louter door haar aanwezigheid aldaar een reëel risico

loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, dat

de omzetting beoogt van artikel 15, sub c, van Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004

inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als

vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de

verleende beschermingen, zoals overwogen door het Hof van Justitie van de Europese

Gemeenschappen (HvJ) in zijn arrest van 17 februari 2009 (HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris

van Justitie, 2009, overweging 43, http://curia.europa.eu).

De landeninformatie die in het administratief dossier zit, is gebaseerd op Cedoca-onderzoek, verricht

door een gespecialiseerd ambtenaar, gebaseerd op diverse bronnen terwijl de verzoekende partij een

artikel van Amnesty International citeert dat het besluit van de bestreden beslissing niet weerlegt.

2.3. In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van het EVRM.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM dient het volgende te worden

opgemerkt. Artikel 3 van het EVRM stemt inhoudelijk overeen 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). De verzoekende

partij toont niet aan dat artikel 3 van het EVRM ruimer is dan artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Derhalve kan worden verwezen naar hetgeen desbetreffend in dit arrest wordt gesteld.

2.4. In zoverre verzoeker zich beroept op de schending door de bestreden beslissing van de artikelen 2

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

(hierna: wet van 29 juli 1991) en de zorgvuldigheidsplicht wijst de Raad op het devolutieve karakter van

het beroep en dat deze bepalingen en beginselen niet van toepassing zijn op de arresten van de Raad.

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

staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil

zeggen dat hij 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, Gedr.St. Kamer

2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad

overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader van zijn

declaratoire opdracht, namelijk het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling en het al

dan niet toekennen van het subsidiaire beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het

dossier, herneemt hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen de bestreden beslissing heeft gesteund.

Als feitenrechter die een nieuwe beoordeling ten gronde maakt, hoeft de Raad niet op ieder argument

van de verzoekende partij in te gaan voor zover uit het arrest de pertinente motieven blijken waarop zijn

uitspraak is gesteund (RvS 4 april 2011, nr. 212.391).

De Raad kan de bestreden beslissing vernietigen indien er essentiële elementen ontbreken die

inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of hervorming van de bestreden beslissing

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen (39/2, § 1, 2° van de

vreemdelingenwet). De Raad meent dat dit in casu niet het geval is.

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 vierentwintig oktober tweeduizend en twaalf

door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken

dhr. M. DENYS , griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS G. de MOFFARTS


