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nr. 93 989 van 19 december 2012

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oegandese nationaliteit te zijn, op 6 december 2012

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

staatlozen van 23 november 2012.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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.

Gelet op de beschikking van 17 december 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 december 2012.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. VERSTAPPEN en van attaché

B. DIERICKX, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. X, die verklaart van Oegandese nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het Rijk

binnengekomen op 1 november 2012 en heeft zich op 5 november 2012 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 6

november 2012 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekster werd gehoord op 14 november 2012.

1.3. Op 23 november 2012 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd per drager op 26 november 2012 ter kennis gebracht.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bezit de Ugandese nationaliteit, werd op 6 mei 1985 geboren te Katwe Kasese en bent Muganda

van etnische origine.

Op 5 november 2011 werd uw broer Yasin Muhammad Muwonge – die de oppositiepartij Forum

for Democratic Change (hierna FDC) steunde – door onbekenden omwille van een onbekende

reden doodgeschoten. De politie gaf aan dat ze de zaak onderzochten. U ging herhaaldelijk naar de

politie om naar de stand van zaken betreffende de zaak te vragen, maar u kreeg telkens als antwoord

dat ze de zaak onderzochten. In juli 2012 belde iemand u op om te zeggen dat uw man Madanda

Haruna in Bugolobi was en ze hem naar het ziekenhuis zouden brengen. Dezelfde nacht belde uw man

u op en hij vertelde u dat hij in het militair detentiecentrum Kireka zat en van de moord op Sheikh

Abdulkarim Sentamu beschuldigd werd. Eerder had hij al eens opgesloten gezeten voor een

verkeersovertreding. Uw man zei dat u ook deel uitmaakte van de zaak. Rond 3 juli 2012 ging u zaken

verkopen op de markt en werd u gearresteerd door de politie en naar het Central Police Station (hierna

CPS) meegenomen. Na een dag werd u getransfereerd naar de gevangenis van Buzira. Men zei dat de

zaak nog onderzocht werd en u één van de verdachten bent. U belde uw vriendin Anita en vroeg haar

om u te helpen. Ze kwam naar u in de gevangenis en zei dat ze – samen, met uw oom Yasin Muwonge

– haar best zou doen. Anita en uw oom gingen naar het CPS en betaalden 1.500.000 Shilling borg en

later nog eens 500.000 Shilling borg. U werd vrijgelaten, maar u moest zich op 23/7/2012 terug

aangeven. U deed dit niet en dook twee tot drie maanden onder in Mitiyana. Uw vriendin Safina belde u

om te zeggen dat uw man in september 2012 voor de rechtbank verscheen, dat hij beschuldigd werd

voor moord en dat hij naar de gevangenis gebracht werd. Op 21 september 2012 werd uw man

veroordeeld voor de moord op Sheikh Abdulkarim Sentamu. Verder zei Safina dat in de krant “Weekly

Observer” van 5 oktober 2012 een artikel stond waarin uw man Madanda Haruna bekende dat hij

Sheikh Abdulkarim Sentamu neerschoot. U verliet Uganda op 31 oktober 2012 en kwam op 1 november

2012 in België toe als transitpassagier. Op 5 november 2012 diende u er een asielaanvraag in. Vanuit

België had u contact met de jonge broer van mijn moeder, Yasin Muwonge. Hij vertelde u dat hij een

brief van de bail, uw huwelijksakte, uw certificaat van uw behaalde Bachelor en uw geboorteakte opzond

met DHL. Verder zei hij dat de politie u zocht en dat ze hem en Anita kwamen vragen waar u verbleef.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens

of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico

op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat u

zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw

land.

U verklaarde uw land van herkomst te hebben verlaten omwille van een vrees voor vervolging door

de Ugandese overheid, daar deze u beschuldigde van de moord op Sheikh Abdulkarim Sentamu,

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

gemaakt.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat niet aannemelijk maakte dat u huwde met een persoon

die gearresteerd werd op verdenking van moord op Sheikh Abdulkarim Sentamu en die ook bekende

dit gedaan te hebben. U gaf aan dat u op 16 augustus 2009 in een moskee huwde met Madanda

Haruna.

U gaf aan dat deze persoon voordien christen was en zijn naam toen Madanda Aron was. U weet niet

sinds wanneer hij moslim werd (gehoor CGVS, p.6). Opmerkelijk is dat op de door u neergelegde

huwelijksakte (dd 16/8/2009) staat dat de naam van uw echtgenoot Madaada Haruna is (en dus niet

Madanda Haruna zoals u noteerde) (zie administratief dossier). Verder kent u de geboortedatum en de

geboorteplaats van uw man niet en weet u enkel dat hij 35 jaar oud is (gehoor CGVS, p.6).

Gelet op bovenstaande vage basiskennis betreffende Madanda Haruna, komt het niet

geloofwaardig over dat u daadwerkelijk drie jaar gehuwd was met deze persoon.

Verder dient te worden opgemerkt dat het door u neergelegde krantenartikel (dd 5/10/2012) spreekt

over het feit dat Madanda Arone bekende dat hij Sheikh Sentamu doodde (zie administratief dossier),

een naam die uw man volgens de door u opgegeven namen nooit heeft gehad en zéker niet sinds hij

zich – volgens uw verklaringen – vóór 2009 bekeerde tot moslim en zijn naam Haruna werd. Bovendien

gaf u aan dat zijn naam toen Madanda Aron – en dus niet Arone was (gehoor CGVS, p.6).

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakte u totaal niet aannemelijk dat Madanda Haruna - de man

van wie u beweerde dat hij met u huwde – en Madanda Arone - de man die bekende dat hij Sheikh
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Sentamu doodde – dezelfde persoon is. Bijgevolg is het evenmin geloofwaardig dat u omwille van de

door u beweerde echtelijke band met Madanda Haruna verdacht zou worden van de moord op

Sheikh Abdulkarim Sentamu.

Verder dient te worden vastgesteld dat u evenmin aannemelijk maakte dat u omwille van uw broer

of uw vader verdacht zou worden van de moord op Sheikh Abdulkarim Sentamu.

U gaf aan dat uw broer Yasin Muhammad Muwonge campagne voerde voor de politieke

oppositiepartij FDC, hij enkele maanden opgesloten had gezeten wegens het veroorzaken van onlusten

en hij op 5 november 2011 gedood werd door onbekenden. Verder gaf u aan dat u er geen idee van

hebt waarom hij werd neergeschoten (gehoor CGVS, p.4-5). Verder gaf u aan dat de politie zegt dat ze

de zaak nog aan het onderzoeken zijn en u gechoqueerd bent dat de politie nog niet weet wie hem

doodde (gehoor CGVS, p.5). U gaf aan dat misschien de regering achter de moord zit en dit misschien

te maken heeft omdat mensen misschien denken dat jullie – zoals misschien jullie vader – bij de

rebellen van ADF zitten. Toen u gevraagd werd of uw vader lid was van een rebellenbeweging gaf u aan

van niet, dat u er niet van op de hoogte bent dat hij politiek actief was. Verder gaf u aan dat u in

december 2011 ruzie kreeg met de politie, omdat ze geen nieuws hadden betreffende de moord op uw

broer (gehoor CGVS, p.5). Tijdens het interview met het CGVS op 14 november 2012 gaf u aan dat uw

vader in 1996 verdween, u niets meer vernam en dat buurtbewoners zegden dat hij dood was en

misschien lid van de rebellenbeweging ADF was (gehoor CGVS, p.3). Er dient echter worden

vastgesteld dat op de huwelijksakte (dd 16/8/2009) staat dat uw vader, Muhamad Mwangaza uw

‘guardian/agent’ is en dat uw vader het document ook ondertekende als uw ‘guardian/agent’. Verder

staat op het document dat uw vader in Lungutta Kampala woont (zie administratief dossier).

Gelet op bovenstaande vage verklaringen en veronderstellingen maakt u niet aannemelijk dat uw

broer gedood werd door de overheid, laat staan dat hij gedood werd doordat jullie vader misschien in

1996 lid was van een rebellenbeweging, laat staan u geviseerd omwille van deze reden geviseerd zou

worden. Bovendien blijken uw verklaringen betreffende uw vader niet oprecht, daar uit de huwelijksakte

(dd 16/8/2009) blijkt dat uw vader Muhamad Mwangaza uw ‘guardian/agent’ was bij uw huwelijk en hij

in Lungutta Kampala woont (zie administratief dossier).

Overigens dient te worden vastgesteld dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS

een andere identiteit opgaf dan de identiteit welke op uw paspoort staat.

In het kader van uw asielaanvraag gaf u volgende identiteitsgegevens op. U verklaarde

Muhammed Shamim te heten en geboren te zijn op 6 mei 1985 te Katwe Kasese (gehoor CGVS, p.2).

Het door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde paspoort (B0918586), afgeleverd op

13/01/2012 te Kampala draagt uw foto (wat u bevestigde – gehoor CGVS, p.2) en uw handtekening (zie

administratief dossier). Op dit paspoort zijn volgende identiteitsgegevens terug te vinden: Sarah

Namuli, geboren te Mutungo op 6 juni 1983 (zie administratief dossier). Ook op het visum in het

paspoort, de invitatiebrief van ‘Word of Life’ (dd. 13/9/2012) en het vliegtuigticket van Ethiopian Airlines

staat als naam Sarah Namuli vermeld (zie administratief dossier). U gaf aan dat uw vriend u aanraadde

om een valse identiteit op te geven bij het aanvragen van het document en dat Moses, een vriend uw

vriend Isma u aan het paspoort hielp (gehoor CGVS, p.2). U gaf aan dat u uw paspoort zelf ging

ophalen (gehoor CGVS, p.3). Voor de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde echter dat een vrouw in

Uganda u een paspoort gaf en u niet moest betalen voor dit document (verklaring dd. 8/11/2012, vraag

35). Gelet op bovenstaande tegenstrijdigheden kan geen geloof meer worden gehecht aan uw

beweerde identiteit. Bovendien blijkt uit het verslag van de Federale Politie – veiligheidsdetachement –

Nationale Luchthaven – afdeling grenscontrole dd. 1/11/2012 (BN/5718/12) dat u – net als de andere

leden van de groep waarmee u reisde – niet mocht verder reizen omwille van een onduidelijk reismotief

en onvoldoende bestaansmiddelen. Verder blijkt uit dit verslag dat u in het bezit was van een gewoon

Ugandees paspoort (zie administratief dossier). Bijgevolg is er geen reden om aan te nemen dat

de identiteitsgegevens op uw authentiek paspoort (B0918586), afgeleverd op 13/01/2012 te

Kampala (Sarah Namuli, geboren te Mutungo op 6 juni 1983) vals zouden zijn. Het feit dat u reisde met

uw authentiek paspoort, hetgeen u weliswaar betwist, doet bijkomende twijfels reizen over

de waarachtigheid van de door u ingeroepen ‘vrees voor vervolging’/het risico op het lijden van

ernstige schade ten aanzien van de Ugandese autoriteiten.

Uit dit alles blijkt dat de nieuwe elementen die u aanbrengt niet van die aard zijn om te

besluiten tot een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève. Er

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

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, loopt of dat u zich kunt beroepen

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

De door u neergelegde huwelijksakte (dd 16/8/2009) en het door u neergelegde krantenartikel

(dd 5/10/2012) werden reeds hogerop besproken. De geboorteakte (dd. 19/01/2005) die u voorlegt,

bevat geen enkel objectief element (foto voorzien van een stempel, vingerafdrukken,

handtekening, biometrische gegevens) waarmee bewezen kan worden dat u wel degelijk de persoon
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bent die door dit document wordt bedoeld. Dit is dus geen bewijs van uw identiteit, het vormt hoogstens

een zwakke aanwijzing. Aangezien uw relaas over het geheel genomen niet geloofwaardig genoeg is,

kan het Commissariaat-generaal uw identiteit niet als bewezen beschouwen enkel op basis van uw

verklaringen en dit document. Betreffende het door u neergelegde ontvangstbewijs van het betalen van

borg (dd. 18/7/2012) dient te worden opgemerkt dat, om enige bewijskracht te hebben, de door u

voorgelegde stukken ondersteund dienen te worden door consistente en geloofwaardige verklaringen,

wat in casu echter niet het geval is. Bovendien is het ongeloofwaardig dat de Ugandese overheid een

persoon die verdacht wordt van medeplichtigheid aan moord op borg zou vrijlaten met als voorwaarde

zich vijf dagen weer aan te bieden bij de politiediensten. Overigens is het zeer onwaarschijnlijk dat dit

soort documenten zou worden afgeleverd door de dienst ‘Public Relations’ van de politie.

Bovenstaande vaststellingen betreffende dit document ondermijnen verder de geloofwaardigheid van uw

verklaringen.

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, afgeleid uit de schending van de wet van “29/7/1991 betreffende de formele

motiveringsplicht” (lees: de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen), herhaalt verzoekster haar relaas en onderneemt zij een poging om de motieven

van de bestreden beslissing te ontkrachten.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters asielaanvraag verworpen omdat (i) zij niet

aannemelijk maakt dat zij huwde met een persoon die gearresteerd werd op verdenking van moord op

Sheikh A.S., zoals omstandig wordt toegelicht, (ii) zij evenmin aannemelijk maakt dat zij omwille van

haar broer of haar vader verdacht zou worden van de moord op Sheikh A.S., en (iii) zij op de Dienst

Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

andere identiteit opgaf dan de identiteit die op haar paspoort staat.

De Raad stelt derhalve 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 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 verzoekster 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).

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

staatlozen 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, Parl. 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
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daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve 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.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet) beantwoordt aan de

erkenningscriteria van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

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

(Vreemdelingenwet). Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.4. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 1 november 2012 op de Nationale Luchthaven

van Zaventem door de Federale Politie werd onderschept omdat zij en de groep waarmee zij reisde een

onduidelijk reismotief en onvoldoende middelen van bestaan hadden om door te reizen naar Zweden

waar zij zouden deelnemen aan een jongerenconferentie.

Uit het verslag dat door de Federale Politie werd opgesteld blijkt dat verzoekster reisde met een

authentiek Ugandees paspoort op naam van Sarah Narmuli, geboren te Mutongo op 6 juni 1983. Het

paspoort, dat is voorzien van de pasfoto en de handtekening van verzoekster, bevat verder een

authentiek schengenvisum op naam van dezelfde Sarah Narmuli. Deze identiteit figureert daarnaast op

de vliegtuigtickets en op de invitatiebrief die verzoekster bij haar had op het moment van haar

onderschepping, deze vaststellingen worden door verzoekster niet betwist in het verzoekschrift. Er zijn

geen redenen om aan te nemen dat de identiteitsgegevens op het authentieke paspoort niet correct zijn.

Bij haar asielaanvraag gaf verzoeker een andere identiteit met een andere geboorteplaats en –datum

op, namelijk deze van Shamim Muhammed, geboren te Katwe Kase op 6 mei 1985. Aan deze

alternatieve identiteit kan geen geloof worden gehecht gezien (i) deze identiteit pas werd opgegeven

vier dagen na haar onderschepping, (ii) zij ten tijde van haar onderschepping geen enkel stuk bezat die

deze identiteit vermag te attesteren en (iii) zij onaannemelijke en tegenstrijdige verklaringen aflegde

over hoe en waarom zij aan een authentiek paspoort met visum op basis van een valse identiteit zou

zijn geraakt.

Verzoeksters verweer in het verzoekschrift ter verschoning van haar onaannemelijke en tegenstrijdige

verklaringen over de wijze waarop zij een authentiek Oegandees paspoort heeft verkregen op naam van

Sarah Narmuli, namelijk dat zij bedoelde dat het haar vriendin A. was die haar heeft geholpen met het

bekomen van een paspoort, zij algemeen antwoordde en zich niet bewust was van het feit dat zij zeer

specifiek en concreet op de vraag moest antwoorden, is niet ernstig. Immers ook bij het invullen van de

vragenlijst ter voorbereiding van het gehoor voor een medewerker van het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen wordt duidelijk gesteld dat van de asielzoeker wordt verwacht dat

hij/zij de waarheid verteld (Vragenlijst DVZ, p. 1 en voorafgaande advies.) Daarenboven heeft

verzoekster haar verklaringen nadat deze werden voorgelezen ondertekend (Vragenlijst, p. 11)

waardoor zij erkende dat haar inlichtingen oprecht zijn. De Raad wijst er nogmaals op dat verzoeksters

paspoort waarmee zij reisde een authentiek paspoort is met haar foto en door haar ondertekend, en

zoals ze zelf stelde tijdens het interview voor het Commissariaat-generaal, door haar afgehaald (gehoor

CGVS, p. 3), zodat slechts kan vastgesteld worden dat verzoekster opnieuw een andere versie geeft

vermits zij tijdens het interview stelde dat Moses haar hielp (gehoor CGVS, p. 2).

De stukken die zij bij haar asielaanvraag voorlegde alsook de bijkomende stukken die zij bij haar

verzoekschrift voegt vermogen geen afbreuk te doen aan het voorgaande. Geen enkele van de

voorgelegde stukken betreft immers een authentiek identiteitsdocument op naam van Shamin

Muhammed. De documenten die wel een vermelding bevatten van de identiteit Shamin Muhammed

betreffen documenten die niet zijn voorzien van biometrische gegevens (foto, vingerafdrukken) en die

daarom elke objectieve identificatie onmogelijk maken. Het huwelijkscontract en de vrijlating op borg op

naam van Shamim Muhammad worden niet in aanmerking genomen als objectief bewijs omdat het

enerzijds kopieën betreffen en anderzijds verzoekster niet aantoont dat zij de genoemde Shamim

Muhammad is.

De Raad besluit derhalve dat verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat Shamim Muhammad haar

echte identiteit is, zodat evenmin geloof kan gehecht worden aan haar beweringen omtrent haar broer

Y.M.M. en zijn campagne voor de politieke oppositiepartij, haar huwelijk met M.H. of M.A. die bekend
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zou hebben de moordenaar te zijn van Sheikh Abdulkarim en de beweerde vervolging in haar hoofde

omwille van medeplichtigheid aan de moord op de Sheikh.

2.5. Wanneer er zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebrachte

asielrelaas, bestaat er geen reden om dit aan artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève en artikel

48/3 van de vreemdelingenwet te toetsen.

2.6. Om voor de subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking te komen moet verzoekster het bestaan

van zwaarwegende gronden op een reëel risico op ernstige schade aantonen bij terugkeer naar haar

land van herkomst, wat zij in casu niet aantoont. De Raad stelt immers vast dat verzoekster zich voor

haar verzoek tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op geen andere gronden beroept

dan de elementen aangehaald in het kader van haar asielaanvraag. Gelet op de ongeloofwaardigheid

van haar asielrelaas, toont verzoekster niet aan dat hij het slachtoffer dreigt te worden van een

vervolging die zou resulteren in doodstraf of executie dan wel foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing die in zijn hoofde een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet uitmaakt. In het administratief dossier zijn geen

andere elementen voorhanden waaruit zou moeten blijken dat verzoekster in aanmerking komt voor de

toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.7. De foto’s die verzoekster neerlegt vermogen geenszins haar identiteit aan te tonen. De fotokopie

van een aantal bladzijden uit het paspoort van M.A. tonen evenmin de identiteit aan van verzoekster

noch kan daaruit worden afgeleid dat zij met deze persoon gehuwd is. Deze stukken hebben evenmin

betrekking op de door verzoekster voorgehouden vervolgingsfeiten.

2.7. Verzoekster kan niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet worden

erkend en komt niet voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet in

aanmerking.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

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 negentien december tweeduizend en twaalf

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


