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nr. 132 775 van 4 november 2014

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 24 oktober 2014

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

staatlozen van 10 oktober 2014.

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 31 oktober 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

3 november 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat LAMBRECHT, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché J. BAELDE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1 Verzoeker, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 24 december 2011 en heeft zich vluchteling verklaard op 17 september 2014.

Op 10 oktober 2014 werd een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling en tot

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin 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 (hierna: de Vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht

tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U bent een Armeens staatsburger van Armeense origine en afkomstig uit het dorp Arzakan in de

provincie Kotayk. Eind 2008 kwam uw vrouw N.T., met wie u een zoon heeft, te overlijden. Via uw nicht

die de Belgische nationaliteit heeft leerde u H.K., die verblijfsrecht heeft in België, kennen. Op

24/08/2011 reisde u naar België om te huwen met H.. Op 10/03/2012 trad u in Roeselare met haar in

het huwelijk. U heeft hierna tevergeefs uw verblijf in België proberen te legaliseren. Op 23/12/2011 had

u reeds een aanvraag tot verblijf o.b.v. artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ingediend. Deze aanvraag

werd op 10/09/2012 door de DVZ onontvankelijk verklaard en u kreeg het bevel om België te verlaten

binnen de dertig dagen. Op 15/11/2012 diende u opnieuw een aanvraag tot verblijf o.b.v. artikel 9bis van

de Vreemdelingenwet in. Deze aanvraag werd op 23/01/2013 door de DVZ onontvankelijk verklaard en

u kreeg het bevel om België te verlaten binnen de zeven dagen. U kreeg toen ook een inreisverbod van

drie jaar omdat u niet aan de terugkeerverplichting had voldaan. Uw vrouw heeft de Belgische

nationaliteit aangevraagd maar dit werd haar geweigerd omdat de autoriteiten denken dat jullie een

schijnhuwelijk hebben. U begrijpt niet dat indien de Belgische autoriteiten u officieel laten huwen met H.,

ze uw aanvraag om hier legaal te verblijven weigeren. Op 01/09/2014 werd tijdens een politiecontrole

vastgesteld dat u zich illegaal in België bevond. U werd door de bevoegde diensten overgebracht naar

een gesloten centrum teneinde u van het grondgebied te verwijderen. Op 17/09/2014 vroeg u asiel aan

in België. U verklaart dat u bij terugkeer naar Armenië de broers van uw overleden eerste vrouw vreest.

Ze hebben tegen uw broer in Armenië doodsbedreigingen tegen u geuit. Ze vinden dat u na de dood

van hun zus niet het recht had opnieuw te huwen omdat u hierdoor geen respect betoonde voor haar. U

haalt verder aan dat u in Armenië geen eigendommen heeft, geen grond noch huis. U kan niet

terugkeren naar uw ouderlijk huis omdat uw broer eigenaar hiervan is en zijn kinderen nu volwassen zijn

en gehuwd zijn, en er aldus voor u geen plaats is. U bent in het bezit van uw internationaal paspoort, uw

Belgische huwelijksakte met H.K., een attest dd. 31/01/2014 van het dorpsbestuur van Arzakan dat u

over geen woning of grondeigendom beschikt, en aanbevelingsbrieven van kennissen in België.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt (CGVS p. 2 & 4) dat u niet kan terugkeren naar Armenië daar enerzijds de

broers van uw overleden eerste vrouw u zullen doden omdat u opnieuw gehuwd bent en ze dit

respectloos vinden t.a.v. hun zus, en anderzijds dat u in Armenië geen huis noch gronden heeft en aldus

niks heeft om naar terug te keren. Uw verklaringen hieromtrent weten echter niet te overtuigen.

Zo verklaart u (CGVS 4-5) dat deze broers tegen uw broer in Armenië zeiden dat ze u gingen doden

omdat u hertrouwd bent. U stelt verder dat uw broer van deze bedreigingen geen melding heeft gemaakt

bij een instantie of autoriteit in Armenië. Gevraagd waarom hij dit heeft nagelaten, stelt u dit niet te

weten, dat hij misschien bang was, en dat ze hem misschien iets hebben gedaan. Gevraagd wat u

hiermee bedoelt gaf u ontwijkende antwoorden (elke keer ze hem tegenkomen praten ze met hem,

telkens vragen ze hem waar ik ben). Nogmaals gevraagd wat u hiermee bedoelt en of er sprake is van

een bedreiging of fysieke belaging t.a.v. uw broer, stelt u dat ze hem misschien verbaal bedreigd

hebben, dat u niet denkt dat ze gevochten hebben, dat er misschien een woordenwisseling was. Er

moet reeds worden vastgesteld dat het bijzonder merkwaardig is dat u niet met meer zekerheid kan

aangeven op welke wijze uw broer door deze mannen werd aangesproken. Dergelijke vage verklaringen

duidt op een gebrek aan interesse dat niet in overeenstemming kan worden gebracht met de door

u verklaarde vervolgingsvrees. De aannemelijkheid van uw asielrelaas wordt hierdoor op ernstige wijze

ondermijnd. Bij confrontatie stelt u dat uw broer niet direct door deze mannen werd bedreigd, dat ze

enkel naar u vroegen, hetgeen niet te rijmen valt met uw eerdere verklaringen. Dergelijke volatiele en

incoherente verklaringen over een kernaspect van uw relaas (u vernam via uw broer dat deze mannen u

viseren) kunnen niet worden aanvaard en ondermijnen dan ook de geloofwaardigheid van uw

beweringen.

U stelt verder (CGVS p. 4) dat u reeds sinds vorig jaar door deze broers werd bedreigd, dit terwijl uit

uw administratief dossier ook blijkt dat u reeds meerdere malen van de DVZ een bevel had ontvangen

om het Belgisch grondgebied te verlaten (zie o.a. op 25/01/2012, 10/09/2012, 23/01/2013). Uit uw

verklaringen (CGVS p. 5) blijkt echter dat u zich nooit heeft geïnformeerd wat u bij eventuele terugkeer

naar Armenië zou kunnen doen om bescherming t.a.v. deze broers van uw overleden vrouw in te

roepen (bv. gerechtelijke stappen, beroep doen op een advocaat). Een dergelijk gedrag duidt op een

dermate onverschilligheid en desinteresse die niet in overeenstemming kan worden gebracht met de

door u verklaarde vervolgingsvrees. De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt hierdoor verder op

ernstige wijze ondermijnd.
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In het kader hiervan dient ook te worden vastgesteld dat u pas asiel heeft aangevraagd in België op

17/09/2014 (zie bijlage 26), dit terwijl u zoals hierboven werd aangehaald reeds sinds vorig jaar door

deze broers werd bedreigd. Uw motivering (CGVS p. 6-7) dat uw advocaat het nodige aan het doen was

om uw verblijf te legaliseren, dat u niet wist dat het mogelijk was om asiel aan te vragen en dat niemand

u de wet heeft uitgelegd, kan uiteraard niet worden aanvaard. Uw hoop op een regularisatie was, zoals

meermaals gebleken is, speculatief (op 10/09/2012 en 23/01/2013 werd uw aanvraag tot verblijf o.b.v.

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet door de DVZ onontvankelijk verklaard). Ook woont u reeds drie

jaar in België en dit samen met H. die in 2004 hier een asielprocedure had opgestart, zodat bezwaarlijk

kan begrepen worden dat u van de mogelijkheid om asiel aan te vragen geen weet zou hebben. Ten

slotte kan ook niet voorbijgegaan worden aan de vaststelling dat u pas een asielaanvraag indiende twee

weken nadat u was overgebracht naar het Centrum voor Illegalen te Brugge en nadat er u een bevel om

het grondgebied te verlaten betekend was. Uw handelswijze - het ogenblik waarop en de

omstandigheden waarin u uw asielaanvraag indiende - valt evenmin te rijmen met een daadwerkelijke

vrees voor vervolging in uw land van herkomst en een dringende nood aan internationale bescherming.

Wat betreft uw bewering (CGVS p. 2-3, 6-7; zie het attest dd. 31/01/2014 van het dorpsbestuur van

Arzakan dat meldt dat u over geen woning of grondeigendom beschikt) dat u in Armenië geen huis noch

gronden heeft en aldus niks heeft om naar terug te keren dient te worden opgemerkt dat nergens uit uw

verklaringen blijkt dat deze problemen verband houden met één van de criteria voorzien in de

Vluchtelingenconventie. U verklaarde namelijk dat volgens de traditie in Armenië de familiale

onroerende goederen in 2002 na de dood van uw vader naar de jongste zoon gingen en dat als oudste

niets kreeg. U kon blijven inwonen in het ouderlijk huis maar kon geen eigen woning kopen toen uw

vrouw ziek werd en hierdoor veel geld diende uit te geven. U kan nu niet terug gaan wonen in het

ouderlijk huis omdat de inwonende dochters van uw broer gehuwd zijn en er geen voldoende plaats is

opdat u er lang zou kunnen verblijven. U stelt ook dat het onmogelijk is dat u er iets zou huren omdat u

geen werk heeft en de lonen er laag zijn. U haalt in uw asielrelaas geen feiten aan die getuigen van een

vervolging omwille van uw ras, nationaliteit, uw politieke of religieuze overtuiging, of het feit dat u zou

behoren tot een bepaalde sociale groep. De door u aangehaalde problemen zijn van sociaal-

economische aard en ressorteren aldus niet onder het toepassingsgebied van de

Vluchtelingenconventie. Evenmin zijn deze problemen het gevolg van enig intentioneel handelen tot

vervolging, waardoor er ook geen sprake kan zijn van een risico op het lijden van ernstige schade zoals

bedoeld in de definitie van subsidiare bescherming.

Wat de problemen betreft die u kent om uw verblijf in België te legaliseren moet worden opgemerkt dat

de DVZ oordeelde dat u weliswaar in het huwelijk was getreden met een persoon die momenteel recht

heeft op verblijf in België, maar dat dit huwelijk u echter niet automatisch recht op verblijf in België geeft

en u aldus nagelaten had gevolg te geven aan de bevelen om het grondgebied te verlaten. De

bevoegdheid van het CGVS strekt zich enkel tot het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van

vluchteling of het toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus, hetgeen niet toelaat om over te

gaan tot een beoordeling van de administratieve problemen die u in België zou kennen en de mogelijke

gevolgen die dit voor de samenstelling van uw gezin met zich mee zou kunnen brengen. Er dient verder

opgemerkt te worden dat u overeenkomstig de nationale procedures een verblijfstitel dient te bekomen.

De vereiste dat u het bevel om het grondgebied te verlaten dient na te volgen, heeft niet tot gevolg dat u

definitief van uw gezinsleven zal worden gescheiden.

Bovenstaande vaststellingen zijn van die aard dat er in uw hoofde geen 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 weerhouden. De door u neergelegde

documenten kunnen deze conclusie niet wijzigen. Uw internationaal paspoort en uw Belgische

huwelijksakte met H.K., bevatten persoonsgegevens die niet worden betwist. De aanbevelingsbrieven

van kennissen in België houden geen verband met uw beweerde vrees voor terugkeer naar Armenië.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) oefent in onderhavig beroep inzake de

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, een bevoegdheid uit

van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het

rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens 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). Aldus treedt de Raad niet louter op als annulatierechter. Door

de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de bestreden

beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker beroept zich in een eerste middel op de “schending van artikel 48/3 van de wet van 15

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

vreemdelingen (hierna de Vreemdelingenwet) iuncto de materiële motiveringsplicht en de

zorgvuldigheidsnorm”. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van “artikel 48/4 van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna de Vreemdelingenwet) iuncto de materiële motiveringsplicht en de

zorgvuldigheidsnorm”.

2.3. Aangezien verzoeker de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal

betwist, voert verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit

dit oogpunt wordt onderzocht.

2.4. 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 (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund op

alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden

land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt

verder dat verzoeker werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven

uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen

en zich kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van zijn keuze, dit alles in

aanwezigheid van een tolk. Verzoeker kreeg bovendien de kans om in zijn vragenlijst ook nog zelf alle

belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk

gegaan, kan derhalve niet worden weerhouden.

Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire beschermingsstatus

2.5. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, die zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet 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.

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. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen. Bovendien verplicht geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek van de

asielaanvraag belaste instanties om de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut van

vluchteling te bekomen en de lacunes in diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS 16 november 2006,

nr. 164.792).

2.6. Met de commissaris-generaal kan de Raad vaststellen dat verzoeker pas asiel aanvroeg drie jaar

na zijn aankomst in België nadat verzoekers meerdere aanvragen tot machtiging van verblijf niet langer

uitzicht boden tot succes. Verzoekers echtgenote was nochtans bekend met de asielprocedure en

verzoeker werd bijgestaan door een advocaat. Uit verzoekers handelwijze kan dan ook enkel worden

afgeleid dat hij geen nood had aan internationale bescherming noch verontrust was over zijn veiligheid,

en enkel een verblijf in België voor ogen had.
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2.7. Verzoeker kan stellen dat “Het is voor verzoeker – en voor elk normaal redelijk weldenkend mens –

dan ook niet te begrijpen hoe de bestreden beslissing de vluchtelingenstatus EN de subsidiaire

beschermingsstatus aan verzoeker weigert … zonder ook maar enige controle of onderzoek te voeren

of verzoeker (bij weigering van de vluchtelingenstatus) vervolgens niet minstens in aanmerking zou

kunnen komen voor de subsidiaire beschermingsstatus”, doch ook het verzoekschrift brengt geen enkel

nuttig element aan waaruit een nood aan bescherming zou kunnen blijken. Het feit dat de motieven

inzake de subsidiaire bescherming gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de

vluchtelingenstatus ondersteunen, betekent overigens niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire

beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

2.8. Integendeel verzoeker herhaalt in zijn verzoekschrift kort zijn verklaring dat hij vreest voor reactie

van zijn schoonbroers die er tegen zijn dat hij hertrouwt. Verzoekers verklaringen hieromtrent tijdens zijn

gehoor bleken echter incoherent -zo was hij onaannemelijk onwetend over de bedreigingen die zijn ex-

schoonbroers aan zijn broer zouden hebben gericht (gehoor p. 4-5)- en getuigden van een gebrek aan

interesse. Er kan overigens niet worden ingezien waarom verzoeker thans in het verzoekschrift voor het

eerst beweert dat dit een kwestie is van eerwraak, noch wordt dit enigszins toegelicht. Verzoeker heeft

enkel gesteld dat zijn schoonbroers zich niet kunnen verzoenen met zijn tweede huwelijk. Dit is geen

eerwraak. Ter terechtzitting stelt verzoekers advocaat dat het niet de gewoonte is dat een weduwnaar

hertrouwt maar ook hiervan worden geen nuttige gegevens neergelegd die dit kunnen ondersteunen.

Dat een van verzoekers schoonbroers, zoals zovele Armeniërs tijdens de Nagorno-Karabach oorlog

gemobiliseerd werd en zijn militaire dienstplicht vervulde en zoals alle ex-soldaten als zodanig

geregistreerd staat, is nog geen reden om aan te nemen dat hij in het bijzonder te vrezen is, minstens

wordt dit niet aangetoond. Ten slotte dient te worden vastgesteld dat de aangebrachte feiten van louter

persoonlijke aard zijn. Nergens kan blijken dat verzoekers beweerde problemen met zijn schoonbroer

een vervolging inhoudt om redenen in de zin van het vluchtelingenverdrag. In zoverre verzoeker

volhoudt dat deze schoonbroer criminele intenties heeft, dient hij zich in de eerste plaats te wenden tot

zijn nationale overheden. Aangezien verzoeker dit niet nodig achtte toen hij in Armenië was terwijl hij

naar België gekomen is met de bedoeling te huwen, wat aldus bekend was voor verzoekers vertrek naar

België. Voorts kan uit verzoekers verklaringen enkel blijken dat zijn komst naar België naast persoonlijke

redenen enkel economische motieven aangeeft. Zo verklaart hij dat hij in Armenië geen huis noch

gronden heeft en aldus niks heeft om naar terug te keren. Deze problemen zijn echter van sociaal-

economische aard en ressorteren niet onder het toepassingsgebied van het Vluchtelingenverdrag.

Evenmin zijn deze problemen het gevolg van enig intentioneel handelen tot vervolging.

2.9. De bij het verzoekschrift gevoegde stukken “Gunstig advies dd. 14.02.2012 vanwege het Openbaar

Ministerie inzake voorgenomen huwelijk tussen A.M. en H.K.” en “Verslag Commissie voor de

Binnenlandse Zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt dd. 22 oktober 2013 met verduidelijking

inzake asielbescherming of subsidiaire bescherming omwille van een dreigende bloedwraak/eerwraak in

het land van herkomst van de kandidaat-vluchteling” doen geen afbreuk aan de ongeloofwaardigheid

van verzoekers verklaringen omtrent zijn problemen in zijn land van herkomst. De “Notities raadsman

m.b.t. het gehoor van verzoeker op 7 oktober 2014 (geen tegenstrijdige of volatiele verklaringen)” zijn

evenmin dienstig om bovenstaande vaststellingen te ontkrachten, gezien de nota’s van de advocaat een

éénzijdig stuk zijn waarvan de waarachtigheid niet kan worden geverifieerd en dat opgesteld is door een

partij wiens taak de persoonlijke behartiging van de belangen van zijn cliënt is.

2.10. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin

van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking worden genomen.

2.11. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de

criteria van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de

subsidiaire bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn

verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.12. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet aantoont.
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2.13. Verzoeker vraagt tevens de vernietiging van de bestreden beslissing. De Raad stelt vast dat, gelet

op wat voorafgaat, de commissaris-generaal terecht tot de ongegrondheid van de asielaanvraag heeft

besloten. Verzoeker maakt geenszins aannemelijk dat verder onderzoek noodzakelijk zou zijn, temeer

nu hij niet aantoont dat de gegrondheid van zijn asielmotieven onvoldoende werd onderzocht en hij

geenszins elementen aanvoert waaruit kan blijken dat verder onderzoek noodzakelijk is.

2.14. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

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 vier november tweeduizend veertien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


