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nr. 212 094 van 7 november 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. LYS

Berckmansstraat 89

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 2 mei 2018 heeft

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

30 maart 2018.

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.

Gelet op de beschikking van 5 juli 2018 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 20 juli 2018.

Gelet op de beschikking van 4 september 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

5 oktober 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. LYS.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“1. Verzoekster dient beroep in tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen houdende weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus.



RvV X - Pagina 2

2. Blijkens de bestreden beslissing wordt het verzoek om internationale bescherming van verzoekster

geweigerd o.a. omdat zij haar verzoek om internationale bescherming extreem laattijdig deed en zij nog

erg lang na aanvang van haar voorgehouden problemen in Pakistan in het land is gebleven. Zij heeft

ook geen enkel begin van bewijs voor de belangrijkste elementen in haar relaas kunnen voorleggen.

Verder heeft de commissaris-generaal ook nog een resem aan merkwaardigheden,

onwaarschijnlijkheden, onmogelijkheden, en tegenstrijdigheden vastgesteld binnen haar verklaringen en

met wat haar man eerder verklaarde voor het CGVS. Voorts is er actueel voor burgers in de provincie

Sindh geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

3. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoekster het niet eens is met de motieven

van de bestreden beslissing, doch de Raad stelt vast dat zij in wezen niet verder komt dan het herhalen

van eerder afgelegde verklaringen, het minimaliseren en vergoelijken van de gedane vaststellingen, en

het tegenspreken en bekritiseren van de bevindingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waarmee zij echter deze bevindingen niet weerlegt, noch ontkracht.

4. De Raad merkt op dat er rekening dient te worden gehouden met het geheel van de motivering en

niet met diverse onderdelen van de motivering op zich. Eén onderdeel op zich kan misschien een

beslissing niet dragen, maar kan in samenlezing met andere onderdelen voldoende draagkrachtig zijn.

Het is het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven die de commissaris-generaal

hebben doen besluiten verzoekster het vluchtelingenstatuut en subsidiaire beschermingsstatuut te

weigeren.

Verzoekster betwist en bekritiseert doch ontkracht, noch weerlegt de motivering in de bestreden

beslissing waar omtrent haar laattijdige verzoek om internationale bescherming en haar laattijdige

vertrek uit Pakistan op goede grond het volgende wordt vastgesteld: “Er kan er ten eerste op gewezen

worden dat u uw asielaanvraag extreem laattijdig deed. U zou Europa zijn binnengekomen in november

2014, waarna u een dag in Nederland verbleef en dan naar België kwam (CGVS p. 15; verklaring DVZ

dd. 9 januari 2018, afdeling 31.). U deed evenwel pas een asielaanvraag in België op 1 december 2017.

Nochtans kan van iemand die beweert nood te hebben aan internationale bescherming redelijkerwijze

verwacht worden dat zij die nood aanhaalt en asiel aanvraagt zodra zij daartoe de kans heeft. Dat u

meer dan drie jaar gewacht hebt om een asielaanvraag in te dienen, is daarom een sterke aanwijzing

dat er in uwer hoofde helemaal geen sprake is van een gegronde vrees voor vervolging. Hier op

gewezen gedurende het gehoor, haalde u aan dat uw man in het begin van uw verblijf in België nog

werk had, maar later werkloos werd naar aanleiding van gezondheidsproblemen. U werd gaandeweg

ook moeder van een gehandicapt kind (CGVS p. 15). Deze zaken staan evenwel los van een eventuele

vrees voor vervolging in Pakistan, en lijken eerder een aanwijzing te zijn dat u een asielaanvraag deed

om economische redenen.

Het valt ten tweede ook op dat u nog erg lang na aanvang van uw voorgehouden problemen in Pakistan

in het land bent gebleven. U verklaarde dat u bedreigingen begon te ontvangen, telefonisch en per brief,

een kleine maand na uw huwelijk in februari 2007 (CGVS p. 10, 11). Vervolgens zou uw man

aangevallen zijn zeven a acht maanden na uw huwelijk, en zouden jullie beiden aangevallen geweest

zijn zeventien a achttien maanden na uw huwelijk (CGVS p. 10). Uw man zou Pakistan echter pas

hebben verlaten in 2011, en u in 2014 (CGVS p. 15; CGVS 2 p. 3, 4), respectievelijk twee en vijf jaar na

de laatste genoemde aanval. Gedurende deze tijd zou u bovendien continu in Karachi zijn blijven wonen

(CGVS p. 5), de belangrijkste machtsbasis van de MQM. Dit is wel erg vreemd; u verklaart het land

verlaten te hebben uit vrees voor uw broers en hun verschillende handlangers (CGVS p. 9), maar bleef

wel nog jarenlang wonen op een plaats waar ze sterk staan.”

Verzoekster stelt dat: “4. Wat de tegenstrijdigheden en onmogelijkheden betreft komt verzoekster terug

op de omstandigheden van de ontmoeting met haar echtgenoot. Zij kent hem sinds het einde van de

jaren 90 en hadden eerst telefonisch contact en daarna via internet. Zij he top het CGVS toen niet zo

vermeld omdat zij dacht dat het in haar voordeel zou zijn om de eigenlijke omstandigheden van de

kennismaking met haar echtgenoot eenvoudig te houden.”

Dat verzoekster in haar verzoekschrift nog een andere versie weergeeft inzake hoe zij haar man heeft

leren kennen, zet dan ook haar geloofwaardigheid verder op de helling. Uit de bestreden beslissing blijkt

immers dat verzoekster hieromtrent ook reeds tegenstrijdige verklaringen ten aanzien van haar man

heeft afgelegd: “Ten vierde kan er ook nog gewezen worden op een resem aan merkwaardigheden,

onwaarschijnlijkheden, onmogelijkheden, en tegenstrijdigheden binnen uw verklaringen en met wat uw

man eerder verklaarde voor het CGVS. Het meest opvallende is primo dat u verklaarde dat u uw man
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zou hebben leren kennen op facebook, door met hem in discussie te gaan in de comments en hem

berichten te sturen, een drie a viertal jaar voor uw huwelijk in februari 2007 (CGVS p. 7). Facebook werd

namelijk pas openbaar beschikbaar eind 2006, wat het totaal onmogelijk maakt dat u uw man daar voor

het eerst zou hebben leren kennen circa 2003 – 2004 (zie informatie toegevoegd aan het dossier). U

werd hier doorheen het gehoor meermaals op gewezen (CGVS p. 10, 16). Bovendien komt dit niet

overeen met wat uw man in deze verklaarde: hij vertelde voor het CGVS dat jullie elkaar leerden kennen

omdat jullie buren waren in 1997 – 1998, en elkaar achteraf in 2006 telefonisch begonnen te

contacteren (CGV 2 p. 5). De vraag hoe u uw man leren kennen hebt is nochtans kritiek om uw

voorgehouden vrees voor vervolging te kunnen beoordelen: als u niet aannemelijk kan maken dat u

inderdaad uit liefde tegen de wil van de familie trouwde, zal u uw vrees voor wat uw broers u via-via

allemaal zouden kunnen aandoen hierom ook niet aannemelijk kunnen maken. Dat u het CGVS in deze

niet de waarheid kan of wil vertellen, maar daarentegen onmogelijke en contradictoire zaken voorhoudt,

doet verder vermoeden dat er van een liefdeshuwelijk helemaal geen sprake was.”

Verzoekster heeft aan haar verzoekschrift een huwelijksakte gevoegd. De Raad merkt op dat dit

document echter niet vergezeld is van een voor eensluidend verklaarde vertaling, zodat dit stuk conform

artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen niet in overweging wordt genomen, aangezien de Raad geen kennis kan

nemen van de precieze inhoud ervan (cf. RvS 11 maart 2009, nr. X (c)). Bovendien stelt de Raad vast

dat het slechts een fotokopie betreft. De Raad hecht geen bewijswaarde aan kopieën omdat deze door

knip- en plakwerk gemakkelijk te vervalsen zijn. Verder kan er ook nog worden gewezen op informatie

waarover het CGVS beschikt, toegevoegd aan het administratief dossier, waaruit blijkt dat documenten

in Pakistan eenvoudig te verkrijgen zijn, hetzij via corruptie of door ze na te laten maken, wat de

bewijswaarde van Pakistaanse documenten relativeert. De Raad merkt verder op dat documenten enkel

een ondersteunende werking hebben, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een

plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet

de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig relaas te herstellen.

Verzoekster haar uitleg dat: “5. Verzoekster is op de hoogte van de gebeurtenis waar een chauffeur van

haar man vermoord werd, een wagen in brand gestoken, op de weg naar Mirpur Khas. Zij heeft er niet

over gesproken omdat dit niet aan bod is gekomen tijdens haar verhoor en zij het vooral wou hebben

over de problemen die zij persoonlijk meemaakte.”, biedt geen verschoning voor het feit dat zij deze

gebeurtenis niet heeft vermeld op haar gehoor bij het CGVS. Uit het gehoorverslag van verzoekster blijkt

echter dat haar een aantal keer expliciet werd gevraagd naar incidenten/aanvallen: “Concreet, welke

bedreigingen werden geuit?” (gehoorverslag pagina 10), “Nog zo’n incidenten?” (gehoorverslag pagina

10), “U noemde al twee aanvallen tegen u en man. Waren er nog andere?” (gehoorverslag pagina 11),

”Nog andere incidenten, behalve deze al genoemd?” (gehoorverslag pagina 12).

Verzoekster kan verder niet worden gevolgd waar zij stelt dat het gehoorverslag van haar man zich niet

in het administratief dossier zou bevinden. Het gehoorverslag bevindt zich in de “map met

landeninformatie” (administratief dossier stuk 13), “5. CGVS-gehoorverslag B. K. – dd. 29 juni 2012”.

De Raad merkt op dat verzoekster haar dochters medische problematiek (een aantal medische

documenten van haar dochter zijn gevoegd aan het verzoekschrift) niet ressorteert onder de criteria

bepaald bij artikel 1, A(2) van het Vluchtelingenverdrag zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, noch onder de criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake

subsidiaire bescherming. De Raad wenst te benadrukken dat voor de beoordeling van medische

problemen een aanvraag moet worden ingediend om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van

de Vreemdelingenwet.

Het verzoekschrift van haar man, gevoegd aan haar eigen verzoekschrift, doet geen afbreuk aan de

vaststellingen uit de bestreden beslissing van verzoekster.

5. Wat betreft de subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4, §2 c) van de Vreemdelingenwet

verwijst de Raad integraal naar de motivering in de bestreden beslissing en de informatie vervat in het

administratief dossier waaruit genoegzaam blijkt dat er actueel voor burgers in verzoekster haar regio

van herkomst, met name de provincie Sindh, geen reëel risico is op ernstige schade in de zin van art.

48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. Verzoekster brengt geen informatie bij waaruit kan blijken dat de

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt niet correct dan wel niet langer actueel zou

zijn of dat de commissaris-generaal hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken en zij slaagt

er dan ook niet in om voorgaande vaststellingen betreffende de actuele veiligheidssituatie in haar regio

van herkomst te weerleggen.
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6. Bijgevolg lijkt verzoekster niet aan te tonen dat zij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar Pakistan.”

2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is

met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

Vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de

verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop

in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de Vreemdelingenwet precies gewezen wordt,

hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

3.2. Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”

Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet houdt niet in dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting verplicht zou zijn het beroep

gegrond te verklaren en aldus de verzoekende partij te erkennen als vluchteling of haar de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Evenmin houdt deze bepaling een omkering van de bewijslast in. Zij

heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden

(RvS 13 mei 2014, nr. X; RvS 13 mei 2014, nr X).

4. Ter terechtzitting, alwaar zij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op de beschikking van 5 juli

2018, voert verzoekende partij in eerste instantie aan dat de beroepstermijn extreem kort is en dat het

voor de advocaten zeer moeilijk is om hun werk op een correcte en zorgvuldige manier te doen, nu zij

hun cliënten willen oproepen en spreken, eventueel zaken willen rechtzetten in het verzoekschrift of de

mogelijkheid om de waarheid naar boven te halen. Voorts wijst verzoekende partij er op dat naast een

zeer korte beroepstermijn de COI werd opgestuurd maar in zo’n klein lettertype dat het amper leesbaar

was. Volgens verzoekende partij werd het dossier bovendien niet volledig opgestuurd. Zij licht toe dat

het gehoorverslag van 2012 en het arrest van de Raad niet werden toegevoegd. Verzoekende partij

wijst er op dat het CGVS de zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden. Verzoekende partij vervolgt dat

evenmin rekening werd gehouden met de situatie van het kind dat gehandicapt is en medische

verzorging nodig heeft. Voorts dient te worden vastgesteld dat het CGVS de subsidiaire bescherming in

abstractie heeft bekeken zonder rekening te houden met de impact dat het profiel van het kind kan

hebben, met name de discriminatie en de maatschappelijke gevolgen van de handicap van het kind. Tot

slot wijst verzoekende partij er op dat de 9ter een totaal ander onderzoek is en nagaat in welke mate er

voldoende medische verzorging voorhanden is in het land van herkomst. Bij het onderzoek naar de

subsidiaire bescherming dient te worden nagegaan welke impact de handicap heeft op het leven van het

kind en de familie en in welke mate het profiel van het kind meegenomen moet worden in de

beoordeling van de ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Waar verzoekende partij aanhaalt dat de beroepstermijn extreem kort is en dat het voor de advocaten

zeer moeilijk is om hun werk op een correcte en zorgvuldige manier te doen, nu zij hun cliënten willen

oproepen en spreken, eventueel zaken willen rechtzetten in het verzoekschrift of de mogelijkheid om de

waarheid naar boven te halen, merkt de Raad op dat hij niet bevoegd is zich over wetskritiek uit te

spreken.
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Waar verzoekende partij er op wijst dat de COI werd opgestuurd maar in zo’n klein lettertype dat het

amper leesbaar was, en dat het dossier bovendien niet volledig is opgestuurd aangezien het

gehoorverslag van 2012 en het arrest van de Raad niet werden toegevoegd, wijst de Raad op de grond

in de beschikking waar als volgt wordt gesteld: “Waar verzoeker stelt dat het dossier dat aan hem werd

doorgestuurd niet volledig is, dat er werd gevraagd naar alle documenten waarop het CGVS zijn

beslissing heeft gestaafd, maar het gehoorverslag van 29 juli 2012 en het arrest van de Raad echter niet

werden gevoegd aan het dossier, en dat bepaalde doorgestuurde documenten niet leesbaar zijn

waardoor hij deze informatie niet kan tegenspreken, dient te worden opgemerkt dat dit niet volstaat om

aan te tonen dat hij geen kennis kon nemen van deze informatie alvorens het verzoekschrift in te

dienen. De Raad merkt op dat, indien verzoeker het gehoorverslag van 29 juli 2012 en het arrest van de

Raad niet zou hebben ontvangen en enkele documenten in een onleesbare versie zou hebben

ontvangen, hij nogmaals contact kon opgenomen hebben met het CGVS met de vraag deze

ontbrekende stukken en een leesbare versie van bepaalde documenten aan verzoeker over te maken.

Uit het “aanvraagformulier kopieën” (administratief dossier stuk 2) blijkt dat zijn advocaat op 3 april 2018

via e-mail een kopie van het administratief dossier heeft opgevraagd bij het CGVS en op 5 april 2018

heeft het CGVS via e-mail het administratief dossier verstuurd naar g.gaspart@avocat.be en

m.lys.avocat@gmail.com. Bovendien heeft verzoeker ruimschoots de tijd gehad het CGVS hiervan in

kennis te stellen en om de niet overgemaakte en de onleesbare stukken in een leesbare versie op te

vragen aangezien de laatste dag van de beroepstermijn 19 april 2018 was.”

Verzoekende partij vervolgt dat evenmin rekening werd gehouden met de situatie van het kind dat

gehandicapt is en medische verzorging nodig heeft. De Raad merkt op dat de commissaris-generaal wel

degelijk heeft rekening gehouden met deze elementen zoals blijkt uit de bestreden beslissing van

verzoekende partij haar echtgenote: “(…) Hier op gewezen gedurende het gehoor, haalde u aan dat uw

man in het begin van uw verblijf in België nog werk had, maar later werkloos werd naar aanleiding van

gezondheidsproblemen. U werd gaandeweg ook moeder van een gehandicapt kind (CGVS p. 15). Deze

zaken staan evenwel los van een eventuele vrees voor vervolging in Pakistan, en lijken eerder een

aanwijzing te zijn dat u een asielaanvraag deed om economische redenen.

(…)

U roept ook nog in dat uw dochter gehandicapt is en een groeiprobleem heeft, en u vreest bij een

terugkeer naar Pakistan niet voor haar te kunnen zorgen (CGVS p. 15, 16). Dit is een medisch motief

waarvoor u zich tot de geijkte procedure kunt wenden.” In de beschikking van verzoekende partij haar

echtgenote (A.R. X) wordt ook gesteld dat: “De Raad merkt op dat verzoekster haar dochters medische

problematiek (een aantal medische documenten van haar dochter zijn gevoegd aan het verzoekschrift)

niet ressorteert onder de criteria bepaald bij artikel 1, A(2) van het Vluchtelingenverdrag zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch onder de criteria vermeld in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. De Raad wenst te benadrukken dat voor de

beoordeling van medische problemen een aanvraag moet worden ingediend om machtiging tot verblijf

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.” Uit niets blijkt en verzoekende partij maakt

geenszins aannemelijk dat haar kind in Pakistan geen toegang zou hebben tot de medische

gezondheidszorg en van medische verzorging verstoken zou blijven.

Waar verzoekende partij stelt dat het CGVS de subsidiaire bescherming in abstractie heeft bekeken

zonder rekening te houden met de impact dat het profiel van het kind kan hebben, met name de

discriminatie en de maatschappelijke gevolgen van de handicap van het kind, wijst de Raad eerst en

vooral op de grond in de beschikking waar als volgt wordt gesteld: “6. Verzoeker brengt geen

ander(sluidend)e informatie bij waaruit zou blijken dat er actueel voor burgers in de provincie Sindh een

reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. In zoverre

uit de beschikbare informatie van het Commissariaat-generaal blijkt dat hoewel er zich in de provincie

Sindh met enige regelmaat incidenten voordoen, er geen gewag kan worden gemaakt van een situatie

van “open combat” of van hevige en voortdurende of onderbroken gevechten, noch kan gesteld worden

dat de mate van willekeurig geweld in de provincie Sindh dermate hoog is dat zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken gebied louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet bedoelde

ernstige bedreiging. Verzoeker brengt geen informatie bij waaruit kan blijken dat de informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt niet correct dan wel niet langer actueel zou zijn of dat de

commissaris-generaal hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken en hij slaagt er dan ook

niet in om voorgaande vaststellingen betreffende de actuele veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst

te weerleggen.” Verzoekende partij werpt geen ander licht op deze vaststellingen.
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Verzoekende partij toont met haar algemeen betoog niet aan dat zij omwille van het profiel van het kind,

met name een eventuele discriminatie en de maatschappelijke gevolgen van de handicap van het kind,

een verhoogd risico zou lopen om slachtoffer te worden van willekeurig geweld in de provincie Sindh.

Verzoekende partij laat immers na te duiden waarom voorgaande omstandigheden het risico op het

slachtoffer worden van willekeurig geweld verhogen; deze bewering wordt geenszins geconcretiseerd en

aldus wordt geen verhoogd risico in hoofde van verzoekende partij, in vergelijking met enig ander

persoon, in het kader van art. 48/4 §2 c) van de Vreemdelingenwet aangetoond.

Door zeer algemeen te stellen dat bij het onderzoek naar de subsidiaire bescherming dient te worden

nagegaan welke impact de handicap heeft op het leven van het kind en de familie en in welke mate het

profiel van het kind meegenomen moet worden in de beoordeling van de ernstige schade in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, weerlegt noch ontkracht verzoekende partij de vaststellingen uit

de bestreden beslissing en de beschikking, evenmin toont zij met deze algemene stelling aan dat er wat

haar (en haar kind) betreft in het land van herkomst een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Dit dient in concreto te worden

aangetoond en verzoekende partij blijft hier geheel in gebreke (cf. RvS 9 juli 2003, nr. X; RvS 15

december 2004, nr. X).

Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat dit

beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij op de

Dienst Vreemdelingenzaken werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg zij de mogelijkheid om nieuwe

elementen aan te halen, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Urdu machtig is. De Raad stelt

verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft

gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het

voorgehouden land van herkomst van verzoekende partij en op alle dienstige stukken. Dat de

commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

Verzoekende partij beperkt zich voor het overige tot de algemene opmerking dat de 9ter een totaal

ander onderzoek is en nagaat in welke mate er voldoende medische verzorging voorhanden is in het

land van herkomst, zonder echter daadwerkelijke en concrete opmerkingen te formuleren aangaande de

in de beschikking 5 juli 2018 opgenomen grond. Zij brengt geen valabele argumenten bij die de in

voormelde beschikking opgenomen grond en de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen

ontkrachten of weerleggen.

5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond (en de in

de bestreden beslissing gedane vaststellingen). Bijgevolg brengt verzoekende partij geen elementen

aan die de kans aanzienlijk groter maken dat zij in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4

van dezelfde wet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven november tweeduizend achttien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


