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nr. 104 968 van 13 juni 2013

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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 19 maart 2013

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

staatlozen van 26 februari 2013.

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 3 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 mei 2013.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. DE ROECK en van attaché P.

WALRAET, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Nigeriaans staatsburger te zijn, afkomstig uit Benin en behorende tot de Edo etnie.

U werd op 24 april 1989 geboren in het dorp Usi (fonetisch), tegen Benin City. In 2001 werd u door

uw vader uitgehuwelijkt aan meneer A., omdat uw vader hem geld verschuldigd was, maar hem dit niet

kon betalen. Meneer A. behandelde u slecht en liet u niet buitenkomen. In de nacht van 2005 op 2006,

met nieuwjaar, wist u te ontsnappen toen hij in een dronken bui vergat de deur te sluiten. U ging met de

bus naar Benin city, waar u werd opgevangen door meneer en mevrouw I. Zij gaven u werk in hun huis

en betaalden u 2000 naira per maand. In november 2006 drongen vier mannen het huis van meneer en

mevrouw I. binnen en ze schoten meneer I. dood. U herkende één van de vier mannen toen u door het

raam keek, u wist dat hij soms bij de poortwachter op bezoek kwam. Uw vriend K. raadde u echter aan
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hier niets over te zeggen, omdat u dan misschien van betrokkenheid beschuldigd zou worden. Omdat u

mevrouw I. kende, vertelde u haar na iets meer dan een week toch wat u gezien had en de poortwachter

werd gearresteerd. Sindsdien behandelde mevrouw I. u echter slecht, ze bleef u ervan beschuldigen dat

u meer wist over de dood van haar man, omdat u niet meteen gesproken had. Ook betaalde ze u niet

meer. Een zestal weken nadat meneer I. werd doodgeschoten besloot u dan ook te vertrekken en bij uw

vriend te gaan wonen. In 2008 kwam uw vriend, die conducteur was op een bus, een kennis van

mevrouw I. tegen. Ze praatten wat met elkaar en de man waarschuwde uw vriend dat hij goed op u

moest letten, omdat mevrouw I. nog steeds naar u op zoek was. Meer dan een jaar later wilden enkele

mannen dat u bij hen in de auto zou stappen. Door tussenkomst van uw vriend en andere omstaanders

werd u niet meegenomen, maar u was bang dat het iets te maken had met mevrouw I. U had het gevoel

dat u gevaar liep en na een paar maanden thuis te blijven vertrok u met uw vriend naar Niger, waar u

drie maanden bleef. Vanuit Niger ging u samen met uw vriend naar Marokko, de reis duurde ongeveer

een maand. In Marokko verbleef u in Casablanca met uw vriend, tot u werd opgehaald door B. in

2011. U verbleef bij hem thuis, waar u seks had met verschillende mannen en zwanger raakte na

een verkrachting. Omdat ze u niet meer zouden willen nu u zwanger was, zei B. u dat hij u naar

een vrouw zou brengen die u zou helpen. Op 5 juli 2012 vertrok u met hem uit Marokko. Het laatste deel

van de reis ging u alleen verder naar België, waar u op 8 juli aankwam. B. had geregeld dat de vrouw u

zou komen ophalen aan het busstation. Toen de vrouw zag dat u zwanger was liet ze u echter aan

uw lot over. U vroeg de volgende dag asiel aan.

B. Motivering

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

de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U stelt niet naar Nigeria te kunnen terugkeren uit angst voor mevrouw I. en uit angst voor uw vader en

voor de man met wie uw vader u dwong te huwen (zie gehoorverslag CGVS p. 14).

In verband met uw angst voor uw vader en voor uw voormalige echtgenoot, kan opgemerkt worden dat

u geen enkel concreet probleem vermeldt met uw vader of uw voormalige echtgenoot, sinds u

eind 2005, begin 2006 (zie CGVS p. 6) wegliep bij uw echtgenoot (CGVS p. 10). Nochtans verbleef u

nog tot augustus 2009 in de omgeving van Benin City (CGVS p. 6, 7). U toont dan ook niet aan dat

u werkelijk nog iets van hen te vrezen heeft. In verband met uw echtgenoot werd u zelfs

expliciet gevraagd of u sinds u bij hem wegrende nog contact had met hem, waarop u ontkennend

antwoordde en of u sindsdien nog iets over hem hoorde, waarop u eveneens ontkennend antwoordde

(CGVS p. 5). Het komt dan ook weinig geloofwaardig over wanneer u later in het gehoor plots stelt dat u,

eens in Europa aangekomen (CGVS p. 16), contact opnam met uw broer, die zou verteld hebben dat uw

vader en uw voormalige echtgenoot wel degelijk nog naar u op zoek zouden zijn (CGVS p. 14).

Wat betreft uw problemen met mevrouw I., welke aanleiding zouden gegeven hebben tot uw vertrek uit

Nigeria (CGVS p. 10), kunnen de volgende bemerkingen gemaakt worden.

Uw relaas over de dood van meneer I. en de arrestatie van de poortwachter, komt weinig geloofwaardig

over. U stelt dat meneer I. werd doodgeschoten in november 2006 (CGVS p. 11). U was op dat moment

in de keuken en u hoorde een schot in de living (CGVS p. 10). Daarna zag u vier mannen (CGVS p. 10)

naar buiten gaan door het raam (CGVS p. 11). Eén van de vier mannen kende u, hij kwam soms op

bezoek bij de poortwachter (CGVS p. 10). Uw relaas over wat er daarna in het huis gebeurde, komt

bijzonder ondoorleefd over. Gevraagd of u concreter kan toelichten wat er gebeurde nadat de man was

neergeschoten, stelt u dat u dit niet weet, omdat u niet bij hem in de living was. U wordt verschillende

keren gevraagd wat er in het huis gebeurde na het neerschieten van meneer I., maar stelt tenslotte dat u

het niet weet, dat u enkel weet dat meneer I. beschoten werd en dat hij stierf (CGVS p. 11, 12).

Nochtans zou men verwachten dat u in antwoord op deze vragen spontaan zou vertellen hoe anderen

die in het huis aanwezig waren reageerden, wat u zelf deed, of er politie ter plaatse kwam,… U kan

echter geen enkele verdere uitleg geven bij wat er na het schieten in het huis gebeurde (CGVS p. 11,

12). Dat u niet in de living aanwezig was toen er geschoten werd, verklaart uw gebrek aan spontane

toelichting bij wat er nadien in het huis gebeurde niet. Enkel wanneer tenslotte expliciet gesuggereerd

wordt dat meneer I. misschien nog naar het ziekenhuis werd gebracht, of dat er misschien politie ter

plaatse kwam, stelt u kortweg dat de politie inderdaad gebeld werd en dat meneer I. naar het

mortuarium werd gebracht (CGVS p. 12). U beweert echter dat de politie niet met u sprak, omdat u niet

aanwezig was op de plek waar werd geschoten. Nochtans zou men verwachten dat de politie met
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iedereen die in het huis aanwezig was zou praten, om er achter te komen of iemand misschien iets

gezien heeft.

Hoewel u één van de vier mannen die het huis waren binnengedrongen herkend had, vertelde u dit

niet meteen, aangezien uw vriend u waarschuwde dat u dan zelf verdacht zou worden (CGVS p. 10, 11).

Het is echter helemaal niet zo logisch dat men iemand, die van bij het begin alle informatie die hij

heeft meedeelt en meewerkt aan het onderzoek, meer dan gemiddeld ervan zou verdenken iets met de

zaak te maken te hebben. Uw reden om niet meteen na de feiten open te zijn over wat u gezien

heeft tegenover de nabestaanden van meneer I. en tegenover de politie is dan ook weinig overtuigend.

U stelt dat u tenslotte na iets meer dan een week (CGVS p. 11) aan mevrouw I. vertelde wat u gezien

had (CGVS p. 10). Sindsdien zou de vrouw u slecht behandeld en bedreigd hebben (CGVS p. 10). Ze

zou u iets aandoen als u haar niet zou vertellen wat er met haar man gebeurde, u dacht zelfs dat ze u

misschien wel zou slaan of doden, zoals ze u behandelde (CGVS p. 10). Het is echter

eigenaardig, indien mevrouw I. echt dacht dat u meer zou weten over de dood van haar man (CGVS p.

10), dat u enkele weken later klaarblijkelijk zonder enig probleem bij haar kon vertrekken en naar uw

vriend kon verhuizen (CGVS p. 13), waarna u haar niet meer hoorde (CGVS p. 11, 12). U stelt

bovendien dat u nooit met de politie sprak over wat u de vier mannen zag doen (CGVS p. 11). Men zou

nochtans verwachten dat mevrouw I. onmiddellijk de politie op u zou afsturen, aangezien zij volgens

u overtuigd was dat u meer wist over wat er met haar man gebeurde. Ondanks het feit dat ze

blijkbaar ernstige bedreigingen uitte naar u toe, verhinderde ze u niet dat u gewoon bij haar vertrok. Dit

doet in sterke mate afbreuk aan de ernst van de bedreigingen die ze zou geuit hebben.

Hoewel u begin 2007 bent vertrokken bij mevrouw I. (na twaalf maand en een paar weken, CGVS p. 13),

stelt u dat u pas in 2008 via uw vriend hoorde dat mevrouw I. nog naar u zocht. Uw vriend zou het dan

weer van een kennis van mevrouw I. gehoord hebben, die hij tegenkwam op de bus. (CGVS p. 12) Meer

dan een jaar nadat u zou gehoord hebben dat mevrouw I. u nog zocht (CGVS p. 14), zou zich een

incident voorgedaan hebben waarbij enkele mannen u in een auto wilden meenemen, wat werd

verhinderd door uw vriend en enkele omstaanders (CGVS p. 13). U hebt echter geen enkele aanwijzing

dat dit incident, indien het zich werkelijk voordeed, inderdaad iets te maken had met mevrouw I. U

veronderstelt dit enkel, omdat u de mannen in kwestie niet kende (CGVS p. 14). Bovendien gaf u dit

incident nooit aan bij de politie, wat de ernst ervan danig in twijfel trekt (CGVS p. 14). U stelt dat u geen

geld had om een politieonderzoek te betalen. Mevrouw I. zou hen toch omkopen, dus had het geen zin

naar de politie te gaan (CGVS p. 14). Dit is weinig coherent, aangezien u geen enkele aanwijzing hebt

dat mevrouw I. er iets mee te maken had, tenzij dan dat u de mannen in kwestie niet kende. Zoals reeds

gezegd is het bijzonder eigenaardig dat u nooit met de politie sprak over wat u gezien had op de dag dat

meneer I. werd doodgeschoten (CGVS p. 11). Zelfs indien men u niet zou verdenken, zou het logisch

zijn dat u door de politie ondervraagd zou worden in verband met wat u gezien had, zeker aangezien de

poortwachter na uw verklaring tegenover mevrouw I. wel degelijk werd gearresteerd (CGVS p. 10). Dat

u na uw verklaring nooit met de politie sprak over wat u gezien had, dat u zonder problemen bij

mevrouw I. kon vertrekken, maar dat zij twee jaar nadien plots een aantal mannen op u af zou sturen, is

dan ook niet coherent en komt weinig overtuigend over, zeker gezien de andere lacunes in uw relaas.

Gevraagd wat u kan vertellen over meneer en mevrouw I., bij wie u meer dan twaalf maanden verbleef

(CGVS p. 13), stelt u eigenaardig genoeg dat u niets over hen weet. Nochtans kan men van

een huishoudhulp toch verwachten dat ze een aantal basiszaken weet over de mensen die

haar tewerkstellen. U kan echter noch hun voornamen, noch (bij benadering) hun leeftijd, noch hun

beroep preciseren (CGVS p. 13). Dit maakt dat, naast het schietincident waarbij meneer I. omkwam,

uw hele verblijf en tewerkstelling bij de I. ‘sin vraag kan gesteld worden.

Bijgevolg kan er geen geloof gehecht worden aan de vervolgingsfeiten die mevrouw I. zou gepleegd

hebben, of aan de vrees die u voor haar stelt te hebben bij een terugkeer naar Nigeria.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt dat in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan

van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op

het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, kan worden

vastgesteld.

U legt geen documenten voor die uw identiteit of reisweg kunnen ondersteunen.

C. Conclusie
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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 rechtspleging

2.1. Verzoekster duidt “Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchteligen en Staaslozen

vertegenwoordigd door Mevrouw de Staatssecretaris van Asiel- en Migratiebeleid” aan als verwerende

partij. Op grond van het inquisitoir karakter van zijn rechtspleging komt het de Raad toe te bepalen wie

partij is in de zaak (RvS 1 juli 2003, nr.121.147). De tweede in het verzoekschrift aangeduide

verwerende partij kan niet tot verweer geroepen worden aangezien de beslissingen met betrekking tot

de erkenning van de status van vluchteling en de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus,

niet tot diens bevoegdheden behoort. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

is in deze de enige verwerende partij.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2, 3 en 5 van

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: wet

van 29 juli 1991), van de artikelen 48/1, 48/2, 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980

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

vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951 betreffende de status van vluchteling.

Het opgeworpen artikel 48/1 van de vreemdelingenwet is niet geschonden is, daar dit artikel niet

bestaat.

Het opgeworpen artikel 48/2 vreemdelingenwet is niet geschonden is, daar dit artikel een loutere

verwijzing bevat naar de artikelen 48/3 en 48/4.

De verzoekende partij klaagt de schending aan van de artikelen 2, 3 en 5 van de wet van 29 juli 1991

evenals de schending 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 vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

De Raad wijst erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij 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
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vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of

Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in

strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le 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).

De verzoekende partij meent dat verzoeksters aanvraag onterecht werd afgewezen en dat haar relaas

voldoende gemotiveerd is om te geloven dat ze nog steeds in angst leeft voor haar vader en echtgenoot

zelfs na al die jaren.

Hetzelfde zou gelden voor mevrouw I. ze was doodsbang na de moord op diens echtgenoot en zeer

diep geschokt, waardoor het aannemelijk is dat ze niet meer kan herinneren wat er nadien juist gebeurd

is. Ze weet nog te vertellen dat de politie gekomen is en het lichaam overgebracht werd naar het

mortuarium. Het is juist zo dat zij de politie niet gemeld heeft wat ze zag omdat ze schrik had dat ze

eventueel beschuldigd zou worden als mededaadster. Ze was op dat moment 17 jaar oud.

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich beperkt tot het op zeer beknopte wijze herhalen van

eerder tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal gegeven verklaringen en het ontkennen van

de motieven van de bestreden beslissing. Zij legt ook geen enkel psychologisch getuigschrift neer

waaruit zou kunnen blijken dat zij “zeer diep geschokt (was), waardoor het aannemelijk is dat ze niet

meer kan herinneren wat er nadien juist gebeurd is”. Het louter herhalen van de asielmotieven is echter

niet van aard om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten. Het komt aan de

verzoekende partij toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een

ander daglicht te stellen. Daar waar de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing

herhaalt en ontkent kan de Raad afleiden dat zij het niet eens is met de bestreden beslissing, maar dit is

geen weerlegging van deze motieven en ook geen dienstig verweer. De Raad schaart zich achter de

motieven van de bestreden beslissing.

De Raad meent tevens dat de niet-aannemelijkheid van een asielrelaas niet alleen kan worden afgeleid

uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente, niet-doorleefde en ongeloofwaardige

verklaringen. Het Commissariaat-generaal moet niet bewijzen dat de aangehaalde feiten onwaar zouden

zijn (RvS, nr. 165.484 van 4 december 2006).

Wanneer het naar voren gebracht asielrelaas niet aannemelijk is, is er geen reden om dit te toetsen aan

de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld door artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet en artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève.

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
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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 van de 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 dertien juni tweeduizend dertien 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


