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nr. 112 879 van 25 oktober 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 25 juli 2013 heeft

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

19 juni 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 23 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 oktober 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. JACOBS loco advocaat F.

LANDUYT en van attaché G. HABETS, 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, K. A. (…), verklaarde de Armeense nationaliteit te bezitten en van Armeense origine te zijn. U werd

op 06/02/1993 te Hovtashat geboren. Naar aanleiding van de verkiezingen in 2007 vervoerde uw broer

vanuit jullie geboortestad opposanten naar Jerevan om er te kunnen deelnemen aan manifestaties

tegen de autoriteiten. Enige tijd later werd uw broer van thuis door 4-5 mannen meegenomen die in

opdracht van generaal Saroyan, die tegen de oppositie was, werkten. Uw broer werd beledigd en

bedreigd en men eiste dat hij zijn activiteiten voor de oppositie zou stoppen. In april 2007 vond een

grote actie van de oppositie in Jerevan plaats waar uw broer Ka. (…) naartoe ging. Hij kwam 's avonds

echter niet terug naar huis. Hij keerde pas de volgende dag naar huis terug en vertoonde sporen van

geweld. Mensen van Saroyan hadden hem immers meegenomen naar een kelder en hebben hem daar
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omwille van zijn politieke activiteiten geslagen. Tijdens de verkiezingen van 2007 trad uw broer op als

vertrouwenspersoon. Omwille van deze activiteit werd uw broer door Saroyan, het dorpshoofd en de

gouverneur gezocht. Hierdoor vluchtte hij naar Moskou. In december 2007 keerde uw broer terug naar

huis. Vanaf januari 2008 vervoerde hij terug opposanten naar manifestaties in Jerevan. Op 13/02/2008

vergezelde u hem en zijn vriend toen zij opposanten naar Jerevan brachten. Nadat jullie die dag al

enkele keren heen en terug waren gereden om opposanten naar de manifestatie te brengen werd jullie

auto klemgereden door enkele getrouwen van Saroyan. Ze namen u, uw broer en zijn vriend mee. Jullie

werden opgesloten en uw broer en zijn vriend werden geslagen. Toen u wilde tussenkomen kreeg u een

duw waardoor u op een ijzeren staaf viel, met ernstige verwondingen aan het been voor gevolg. De

volgende dag werden jullie terug naar het dorp gebracht. Enkele dagen later ging u naar het ziekenhuis

om uw been te laten verzorgen. Uw been raakte echter niet volledig genezen en u bleef invalide. In

diezelfde periode nam Saroyan ook een stuk grond van jullie af. Omwille van deze gebeurtenissen

vluchtte uw broer wederom naar Rusland. Op 20/12/2012 keerde hij terug naar huis. Omdat Saroyan

dacht dat uw broer was teruggekomen om zich terug politiek te manifesteren werd hij op 25/12/2012

door enkele van zijn getrouwen aangevallen. Hierbij trok iemand een mes en viel uw broer ermee aan.

Uw broer kon het mes echter bemachtigen en stak de man neer. Hierna vluchtte hij weg. Omdat jullie

vergelding van Saroyan verwachtten vertrok u met uw ouders en broers naar uw tante in Jerevan. Daar

hoorden jullie van de buren dat Saroyan was langsgekomen op jullie thuisadres en dat hij op zoek was

naar jullie. Op 27/12/2012 vertrokken jullie vervolgens naar Moskou waar jullie tot 28/01/2013 bleven.

Van Moskou ging jullie naar Kaliningrad. Vandaaruit vertrok u alleen naar België waar u op 31/01/2013

aankwam terwijl uw familie in Kaliningrad achterbleef. U diende er diezelfde dag een asielaanvraag in.

Om uw asielaanvraag te ondersteunen legde u volgend document voor: uw geboorteakte.

B. Motivering

U verklaarde generaal Seyran Saroyan te vrezen omdat hij u en uw broer reeds had vervolgd

omwille van de politieke activiteiten van uw broer. Echter werden vaststellingen gedaan die de door u

verklaarde vervolgingsvrees onaannemelijk maken.

Vooreerst blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie

bij het administratief dossier is gevoegd, dat Armenië een meerpartijenstelsel heeft waarin politieke

partijen activiteiten (bv. leden werven, fondsen verzamelen, hun gedachtegoed uitdragen, oppositie

voeren in het parlement) kunnen ontwikkelen. Tijdens kiesperiodes is er sprake geweest van een

verhoogde spanning, die gepaard kon gaan met intimidaties en kortstondige arrestaties. Na de

kiesperiodes normaliseerde de situatie weer, zo ook na de presidentsverkiezingen van begin 2008 die

turbulenter dan gewoonlijk zijn verlopen en uitzonderlijk een langere nasleep kenden. Sinds april 2011

kunnen ook manifestaties opnieuw zonder belemmeringen georganiseerd worden en verlopen ze

zonder incidenten. Betrouwbare en gezaghebbende bronnen zijn echter van mening dat er actueel in

Armenië geen situatie van vervolging omwille van politieke redenen is, tenzij eventueel in bijzondere,

zeer uitzonderlijke gevallen, waarvan kan gesteld worden dat er over bericht wordt en dat deze bijgevolg

gedocumenteerd kunnen worden. U verklaarde echter dat uw broer enkel omwille van zijn politieke

activiteiten door Saroyan werd geviseerd (CGVS p.10). Betreffende de politieke activiteiten van uw broer

verklaarde u dat hij volgens u geen lid van een politieke partij was en dat zijn politieke activiteiten zich

beperkten tot het deelnemen en vervoeren van mensen naar manifestaties in Jerevan. Hij zou ook

als vertrouwenspersoon hebben opgetreden tijdens de verkiezingen van 2007, maar stelde in

deze hoedanigheid geen frauduleuze praktijken vast. Uit deze vaststellingen blijkt, wat u zelf ook

aangaf, dat uw broer een laag politiek profiel heeft. Voorts kan nog worden opgemerkt dat uw broer en

Saroyan uit verschillende steden en zelfs uit verschillende provincies afkomstig waren. Ze behoorden

evenmin tot hetzelfde kiesdistrict (CGVS p.6-7, 12). Gezien uit informatie van het Commissariaat-

generaal (dd juli 2012) blijkt dat er geen sprake meer is van de vervolging van politieke opposanten in

Armenië tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen, gezien het lage politieke profiel van uw broer en het feit

dat Saroyan en uw broer zelfs niet uit dezelfde provincie afkomstig zijn, is het dan ook zeer

onwaarschijnlijk dat uw broer bij zijn terugkeer in december 2012 omwille van zijn politieke activiteiten

(2007 en in 2008) door de getrouwen van Saroyan werd aangevallen.

Daarenboven werden diverse onaannemelijkheden in uw verklaringen vastgesteld. Zo kon u

ook betreffende het laatste incident van 25/12/2012 slechts weinig concrete zaken vertellen. Immers

was u niet in staat te zeggen wie uw broer bij het betreffende incident had neergestoken. Of deze

persoon zwaar was verwond kon u evenmin zeggen. Toen u gevraagd werd of deze persoon een klacht

tegen uw broer had ingediend vermoedde u dat hij dit niet heeft gedaan ‘omdat zij dat op hun eigen

manier oplossen’. Gezien dit echter slechts een vermoeden is kan worden verwacht dat er enige

inspanningen werden gedaan om na te gaan of er een klacht tegen uw broer werd ingediend. Uit uw

verklaringen blijkt echter dat dit niet het geval is (CGVS p.8, 10). Gezien de bovenstaande vaststellingen

kan u het dan ook niet aannemelijk maken dat uw broer in december 2012 omwille van zijn politieke
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activiteiten door de getrouwen van Saroyan werd aangevallen. Dit is dan ook nefast voor de

geloofwaardigheid van uw relaas gezien dit incident de aanleiding van uw vertrek uit Armenië betreft.

Voorts dient te worden vastgesteld dat u aangaande Saroyan en de personen die problemen met

hem hebben gekend onaannemelijk vage verklaringen aflegt. U stelde dat Saroyan politiek actief was. U

had u er echter geen idee van wanneer hij aan de verkiezingen deelnam. Van welke politieke partij hij lid

was kon u evenmin zeggen. U stelde dat u dacht dat hij in het parlement zetelde, al kon u dit niet

met zekerheid zeggen (CGVS p.6-7, 12). Toen u gevraagd werd wie er op uw broer na nog problemen

met Saroyan heeft gekend haalde u enkel uw buurman aan. U stelde hierbij dat u van zijn broer had

gehoord dat ook uw buurman problemen met hem had gekend. Wat de familienaam van uw buur was

kon u echter niet zeggen. Op wat de broer van uw buurman zich baseerde om te stellen dat

Saroyan verantwoordelijk was voor het feit dat er flessen benzine werden gevonden bij uw buurman

tijdens een manifestatie waardoor deze een gevangenisstraf kreeg, kon u evenmin zeggen (CGVS p.8-

10). U stelde voorts dat er nooit iemand van de familie van Saroyan problemen met het gerecht heeft

gekend en dat zijn zoon nooit betrokken is geweest bij een zwaarwichtig incident (CGVS p.9). Uit

informatie waarover het Commissariaat generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratieve

dossier werd toegevoegd blijkt echter dat de zoon van Saroyan betrokken zou geweest zijn bij de moord

op een 23-jarige jongen die met messteken werd omgebracht. Vermoedelijk werd de moord door

Saroyan zelf bevolen die uitzinnig zou zijn geweest nadat hij had gehoord dat zijn zoon gewond raakte

bij een gevecht met 3 jongeren. De vader van Saroyan zou eveneens bij de moord betrokken geweest

zijn en later werd een direct familielid van Saroyan door de politie beschuldigd van betrokkenheid bij de

moord. Deze moordzaak vond slechts ongeveer een maand nadat u en uw broer door getrouwen van

Saroyan werden vastgehouden plaats. Voorts blijkt dat Saroyan in 2007 zou betrokken zijn geweest bij

de moord op de medewerker van een politieke tegenstander in Echmiatsin (landeninformatie 1-3).

Dergelijke onwetendheid en vaagheid betreffende het politieke profiel van Saroyan en de incidenten

waarbij hij en familieleden van hem waren betrokken duidt op een desinteresse die niet in

overeenstemming kan worden gebracht met enige vervolgingsvrees jegens diezelfde persoon.

Ten slotte kan er nog worden op gewezen dat u geen enkel document neerlegt om uw asielrelaas

te ondersteunen. Niettemin kan worden aangenomen dat u hier wel de mogelijkheid toe had. Zo stelde

u dat Saroyan de grond had afgenomen van uw familie. U had er echter geen idee van hoe dit in werk

ging en stelde enkel dat het dorpshoofd langskwam met documenten bij uw vader (CGVS p.7). Voorts

gaf u aan dat u naar aanleiding van uw val in 2008 in het ziekenhuis diende te worden verzorgd (CGVS

p.5). Ook hiervan legt u geen enkel begin van bewijs van voor. U stelde voorts dat uw broer tijdens

de verkiezingen van 2007 als vertrouwenspersoon werd aangesteld. U slaagt er echter niet in hier

enig bewijsstuk van voor te leggen noch wist u door wie hij voor deze functie werd aangesteld (CGVS

p.6). Een dergelijke gebrek om uw asielrelaas met bewijsstukken te staven is een verdere bevestiging

van het gebrek aan geloofwaardigheid dat reeds bij u werd vastgesteld.

Al deze vaagheden en onnauwkeurigheden inzake uw asielrelaas en uw onvermogen om dit

met bewijsstukken te staven ondermijnen de geloofwaardigheid van uw verklaringen op fundamentele

wijze. Van een asielzoeker mag immers verwacht worden dat hij voor de diverse asielinstanties

coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die aanleiding vormen van

zijn vlucht uit het land van herkomst op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze

weergeeft, zodat op grond hiervan kan worden besloten tot het bestaan van een risico in de zin van

de Vluchtelingenconventie of er een reëel risico op ernstig lijden is zoals bepaald in de definitie van

de subsidiaire bescherming.

Gelet op de hierboven verzamelde vaststellingen kan er bij u geen vrees voor vervolging zoals

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

in de definitie van subsidiaire bescherming worden vastgesteld.

De door u voorgelegde geboorteakte vermag niet bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Het

bevat immers enkel persoonlijke gegevens maar geeft geen informatie over uw asielmotieven.

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. Verzoekende partij beroept zich in een enig middel op de schending van het verdrag betreffende de

status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen 48/3 en 57/6 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) en van “het beginsel van behoorlijk bestuur”. Verder in
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haar verzoekschrift haalt zij aan dat de bestreden beslissing “niet voldoet aan de motiveringsvereiste

omschreven in de formele motiveringswet en in andere rechtsbronnen”.

2.2.1. De Raad merkt vooreerst op dat luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de

vreemdelingenwet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en

middelen moet bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de

zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden

rechtsregel of het overtreden rechtsbeginsel en van de wijze waarop die rechtsregel of dat

rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 4 mei 2004, nr. 130.972;

RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). Waar verzoekende partij de

schending opwerpt van “het beginsel van behoorlijk bestuur” wijst de Raad erop dat “de beginselen van

behoorlijk bestuur” een veelzijdig begrip is dat meerdere beginselen in zich houdt en het de Raad

onmogelijk is, en het hem evenmin toekomt, uit de loutere bewoording “het beginsel van behoorlijk

bestuur” het bedoelde beginsel van behoorlijk bestuur te distilleren. Verzoekende partij maakt niet

duidelijk op welk beginsel van behoorlijk bestuur zij zich met de loutere bewoording “het beginsel van

behoorlijk bestuur” beroept zodat er, verwijzend naar de definitie van een middel zoals hoger gesteld,

door de algemene verwijzing naar deze beginselen geen sprake is van een middel. Dit onderdeel van

het middel is derhalve onontvankelijk.

2.2.2. Betreffende de motiveringsplicht merkt de Raad in eerste instantie op dat niet kan worden

ingezien op welke wijze de bestreden beslissing artikel 57/6, eerste lid van de vreemdelingenwet zou

hebben geschonden daar deze wetsbepaling enkel een regeling van de bevoegdheid van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen betreft. Daarenboven toont verzoekende

partij in concreto niet aan op welke wijze een schending van dit artikel voorligt en de commissaris-

generaal zijn bevoegdheid zou hebben overschreden. Het derde lid van dit artikel is op verzoekende

partij niet van toepassing daar verzoekende partij geen onderdaan betreft van een lidstaat van de

Europese Gemeenschappen of van een land dat partij is bij een toetredingsverdrag tot de Europese

Unie dat nog niet in werking is getreden.

In de mate dat verzoekende partij bedoelt dat een schending voorligt van artikel 57/6, tweede lid van de

vreemdelingenwet dat aan de verwerende partij de verplichting oplegt haar beslissingen met redenen te

omkleden met vermelding van de omstandigheden van de zaak wijst de Raad erop dat aan de formele

motiveringsplicht is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr.

167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent. Zij maakt verder niet duidelijk

op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke

gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan

het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat 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 bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, 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. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.2.3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te

vertellen (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. 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 (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat

de feiten onwaar zouden zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De
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ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.4. De Raad merkt op dat verwerende partij in haar beslissing op uitvoerige wijze uiteenzet waarom

zij het niet geloofwaardig acht dat verzoekende partij Armenië daadwerkelijk zou hebben verlaten uit

vrees voor generaal Seyran Saroyan omdat hij haar en haar broer had vervolgd omwille van de politieke

activiteiten van haar broer. De Raad stelt vast dat verzoekende partij niet de minste poging onderneemt

om met concrete argumenten de verschillende in de bestreden beslissing vastgestelde

onaannemelijkheden en vaagheden te weerleggen. Evenmin brengt verzoekende partij alsnog enig

bewijselement bij ter staving van haar beweerde problemen, noch brengt zij een aanvaardbare

verschoningsgrond aan voor dit gebrek aan bewijs. Verzoekende partij beperkt zich daarentegen tot het

herhalen van haar asielrelaas en het betoog dat haar verklaringen wel degelijk aannemelijk waren. De

Raad wijst er evenwel op dat het louter herhalen van de asielmotieven niet van aard is om de motieven

van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr.

153.278). Het komt derhalve aan verzoekende partij toe om de motieven van de bestreden beslissing

met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen, waar zij op voormelde wijze in gebreke blijft.

Evenmin volstaat het louter tegenspreken van de conclusie dat haar verklaringen onaannemelijk waren

om de verschillende motieven, die geleid hebben tot dit besluit, in een ander daglicht te stellen.

2.2.5. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het relaas van verzoekende partij geen

geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel 48/3

van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.6. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partij, waarop zij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er in Armenië een situatie heerst van

willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.7. Het middel kan niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.

Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van deze wet worden aangenomen.

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.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig oktober tweeduizend dertien

door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


