
RvV X - Pagina 1

nr. 136 419 van 16 januari 2015

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 Macedonische nationaliteit te zijn, op 2 juni 2014 heeft

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

25 april 2014.

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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 1 juli 2014 met refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 1 augustus 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

15 september 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché L. VANDERVOORT, 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 bent een etnische Albanees afkomstig uit Batince, gemeente Studencani, en u beschikt over

de Macedonische nationaliteit. In 1999 werd uw vader tot een celstraf van 28 jaar veroordeeld. In 2001

wist hij echter uit de gevangenis te ontsnappen. U weet niet waar uw vader is. Tot 2002 woonde u

samen met uw moeder H. E. (…) (O.V. X), uw broer S. (…) en uw zus D. (…) bij de familie van uw vader

in Gerçec. In 2002 besloot uw moeder om samen met haar kinderen te verhuizen naar Batince en bij

haar eigen familie te wonen. In 2005 nam uw oom langs vaderskant, D. P. (…) genaamd, u terug mee

en dreigde u te vermoorden indien u niet meekwam met hem. U diende mee te helpen met zijn illegale
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praktijken. Zo moest u vaak koffers van de ene persoon naar de andere brengen. U wist dat uw oom

zich bezig hield met illegale zaken en prostitutie, maar u hebt nooit geweten wat er in de koffers zat. U

kreeg soms zakgeld van uw oom en daarnaast werkte u soms bij in het zwart als schilder. U kon

niet naar school gaan. U uitte weliswaar uw ongenoegen over de familie van uw vader toen u aanwezig

was op een zitting van de rechtbank in verband met het hoederecht van uw moeder. Hoewel uw

moeder uiteindelijk het hoederecht toegewezen kreeg, werd ze niet geholpen door de politie om u en uw

broer S. (…) in de praktijk terug bij haar te krijgen. U denkt dat dit komt omdat jullie Albanezen zijn.

Toen u ouder werd, besefte u dat u dit soort leven niet wilde en u terug wilde keren naar uw moeder.

Twee maanden voor uw vertrek uit Macedonië liep u weg bij uw oom en ging u naar uw moeder.

Jullie woonden gedurende twee maanden bij verschillende familieleden op verschillende plaatsen.

Uw grootmoeder langs moederskant kreeg voortdurend telefoontjes van uw oom om te vragen waar u

jullie bevonden. Uit angst diende u geen klacht in tegen uw oom. U denkt dat de politie u toch niet zou

kunnen helpen omdat er corruptie bestaat en de kans bestaat dat uw oom hen omkoopt. Uw

vermoedens baseert u op het feit dat uw oom twee à drie keer werd opgepakt en vastgehouden maar

telkens al na enkele dagen werd vrijgelaten. Uit vrees te worden vermoord indien u niet meer zou

meewerken aan de illegale praktijken van uw oom, verliet u op 25 september 2010 Macedonië samen

met uw moeder en uw zus D. (…). Uw broer S. (…) is niet weggelopen en bleef bij de familie van uw

vader wonen. Uw moeder diende een eerste asielaanvraag in op 28 september 2010. Toen was u nog

minderjarig. Het Commissariaat-generaal nam op 8 december 2011 een beslissing tot weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Sinds u in België woont

hebt u soms nog contact met uw broer S. (…) die op heden nog steeds bij de familie van uw vader

woont. Op 3 april 2014 vroeg u zelf voor de eerste keer asiel aan. Diezelfde dag diende uw moeder een

tweede asielaanvraag in. U legde uw origineel Macedonisch paspoort neer.

B. Motivering

Uit uw opeenvolgende verklaringen blijkt dat u uw asielaanvraag steunt op dezelfde motieven

die terzake door uw moeder H. E. (…) bij haar opeenvolgende asielaanvragen werden uiteengezet.

In het kader van haar eerste asielaanvraag dd. 28 september 2010 werd op 8 december 2011

een weigeringsbeslissing genomen, die luidt als volgt:

“Na onderzoek van alle door u aangehaalde feiten en elementen aanwezig in uw administratief

dossier stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling noch het subsidiair beschermingsstatuut

kan toekennen.

U verklaarde Macedonië te hebben verlaten nav problemen met uw schoonfamilie die uw twee

zonen had meegenomen. Ondanks het feit dat u via de rechtbank het hoederecht had gekregen

brachten ze uw zonen niet terug (CGVS, p. 3). Dit is echter een probleem van louter intra-familiale

en gemeenrechtelijke (strafrechtelijke) aard. U heeft geen feiten of elementen aangehaald waaruit

zou blijken dat u voor bovengenoemde problemen onvoldoende beroep kon doen – of in de toekomst

zou kunnen doen – op de hulp van en/of bescherming van uw autoriteiten. Zo kon u reeds

voordien probleemloos naar de rechtbank stappen en een echtscheidingsprocedure opstarten. Hierbij

besliste de rechtbank in uw voordeel, en verkreeg u het hoederecht over uw kinderen (CGVS, p. 3). Uit

niets blijkt dat u niet opnieuw zou kunnen rekenen op de hulp en/of bescherming van de Macedonische

autoriteiten in geval van verdere concrete stappen om uw kinderen terug te krijgen. Nadat uw zoon was

weggelopen bij uw schoonfamilie en u vertelde dat hij er mishandeld was, liet u na om een klacht in te

dienen of dit ergens te melden (CGVS, p. 5). U verklaarde weliswaar dat u voordien wel naar de politie

was gestapt met de vraag om uw kinderen terug te brengen. Zij zouden u hebben uitgelachen, en de

advocaat die u raadpleegde en een sociale dienst zouden u telkens hebben doorgestuurd (CGVS, p. 3

en 4). Bovenstaande zijn echter blote beweringen die u niet aan de hand van concrete feiten of

elementen heeft gestaafd. Dat een advocaat u zou wegsturen met de mededeling dat u maar naar de

sociale dienst moest gaan is allerminst aannemelijk. Wat betreft het door u aangehaalde optreden van

de politie dient gewezen te worden op de informatie aanwezig op het Commissariaat-generaal, waaruit

blijkt dat er weliswaar binnen de Macedonische politie nog steeds een aantal hervormingen noodzakelijk

blijven, maar dat de Macedonische politie steeds beter functioneert en steeds beter haar taken uitvoert.

Hierdoor benadert ze meer en meer de maatstaven van de Europese Commissie. Zo zijn er de laatste

jaren vooreerst serieuze verbeteringen merkbaar betreffende de etnische samenstelling van de

politiemacht. Daarnaast wordt de controle over de politie in het algemeen en de speciale eenheden in

het bijzonder effectiever, doordat er meer gebruik gemaakt wordt van interne audits om te waarborgen

dat professionele standaarden gerespecteerd worden. In dit verband werd in 2003 de “Sector voor

Interne Controle en Professionele Normen” of SVKPS, een interne controleafdeling, opgericht. Het

mandaat van de SVKPS omvat ondermeer het onderzoek van politiecorruptie en inbreuken op de

mensenrechten in het politiekorps. Ten gevolge van de oprichting van SVKPS worden meer en meer

politieagenten die schuldig worden bevonden disciplinair gestraft. Dat de politie beter functioneert, is

voorts het gevolg van de implementatie van de politiewet van 2007, die ondermeer een betere
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bescherming van getuigen en slachtoffers garandeert. Bij de uitvoering van deze wetgeving wordt de

Macedonische overheid bijgestaan door de “OSCE (Organization for Security and Co-operation in

Europe) Spillover Monitor Mission to Skopje”. Onder impuls van de OSCE wordt een verhoogde

aandacht besteed aan de trainingen van de politieofficieren, met opmerkelijke resultaten als gevolg, en

aan de zogenaamde community policing. De bedoeling is het vertrouwen van de burgers in het

Macedonisch politioneel systeem te verhogen. Met het oog hierop werden “Citizen Advisory Groups”

(CAG) opgericht. In dergelijke fora worden burgers, politie en gemeentestructuren samengebracht met

de bedoeling zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken. Het resultaat van deze meetings heeft

er niet alleen voor gezorgd dat er een betere communicatie en samenwerking is tussen de burgers en

de politie, maar heeft tevens een groter vertrouwen van de burger in de politie bewerkstelligd.

Uit dezelfde informatie blijkt trouwens dat burgers wangedrag van individuele politieagenten wel

degelijk kunnen aanklagen, hetgeen u heeft nagelaten te doen (CGVS, p. 4). Internationale

bescherming kan slechts worden verleend indien blijkt dat de asielzoeker geen enkele aanspraak kan

maken op nationale bescherming. Van een asielzoeker mag dan ook redelijkerwijze worden verwacht

dat hij of zij eerst alle realistische mogelijkheden om bescherming te verkrijgen in eigen land uitput, wat

in uw geval geenszins gebeurd is. Voor het geval dat de Macedonische politie haar werk in particuliere

gevallen toch niet naar behoren zou uitvoeren, kunnen er verschillende stappen ondernomen worden

om eventueel machtsmisbruik door de politie aan te klagen. Uit de reeds geciteerde informatie van

het Commissariaat-generaal blijkt dat elke persoon die meent dat zijn rechten of vrijheden geschonden

zijn het recht heeft om bij de regionale of lokale politie-eenheden een klacht tegen de politie neer te

leggen. De politie is verplicht om de klacht te onderzoeken en om binnen een periode van 30 dagen na

de klacht de aanklager een gemotiveerd antwoord te geven over de genomen maatregelen. Daarnaast

kan er een strafrechtelijke klacht bij het Openbaar Ministerie, een onafhankelijk overheidsorgaan,

tegen machtsmisbruik door de politie ingediend worden. Voorts kan men terecht bij de Ombudsman.

Het overgrote deel van zijn aanbevelingen worden door de Macedonische overheid uitgevoerd. Ten

slotte kan men ook terecht bij een aantal NGO’s die personen bijstand verlenen als ze een klacht

willen indienen tegen machtsmisbruik door de politie. In 2004 werd met steun van de “OSCE Spillover

Monitor Mission to Skopje” en het “Foundation Open Society Institute – Macedonia” (FOSIM) het

‘Human Rights Support Project’ (HRSP) opgestart. Het doel ervan is om gratis wettelijke bijstand te

verlenen aan vermeende slachtoffers van een slecht functionerende politie en om hulp te bieden om

klacht neer te leggen via de verschillende bestaande administratieve en wettelijke mechanismen. Sinds

november 2006 beschikt het HRSP ook over een gratis telefoonnummer waar burgers machtsmisbruik

door de politie kunnen melden. Uit de beschikbare informatie blijkt tevens dat het bestaan van deze

organen ervoor zorgt dat er in Macedonië een substantiële vermindering van politioneel wangedrag

merkbaar is. Er wordt steeds vaker een disciplinaire actie tegen politieofficieren ondernomen en de

capaciteiten om mishandelingen te onderzoeken worden steeds meer ontwikkeld. Hoewel het niet

ontkend kan worden dat er in Macedonië nog steeds corruptie op verschillende niveaus is, blijkt uit de

informatie van het Commissariaat-generaal ten slotte dat er dankzij de “State Commission for

Prevention of Corruption” vooruitgang gemaakt wordt bij de implementering van een

anticorruptiepolitiek. Er werd ook een actieplan in verband met belangenconflicten aanvaard. Ik meen

dan ook dat in Macedonië voor wat betreft corruptie en machtsmisbruik door de politie redelijke

maatregelen getroffen worden tot voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige schade

overeenkomstig artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980.

De informatie waarop deze beslissing gebaseerd is werd als bijlage in het administratief

dossier gevoegd.

De door u neergelegde documenten bevestigen enkel uw identiteitsgegevens en deze van uw

kinderen welke niet betwist worden. Dat u gescheiden bent en het hoederecht kreeg over uw kinderen

staat evenmin ter discussie. Uit het door u neergelegde medische attest blijkt dat u o.a. lijdt aan

depressiviteit en PTSD. Uzelf verklaarde hierover dat u last heeft van stress en daarvoor

kalmeermiddelen kreeg voorgeschreven. Medische problemen op zich houden echter geen verband met

de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, noch met de criteria inzake subsidiaire bescherming vermeld in artikel 48/4 van

diezelfde wet.”

Wat betreft de tweede asielaanvraag van uw moeder dd. 3 april 2014 waar zij zich opnieuw beroept

op de asielmotieven zoals uiteengezet bij haar eerste asielaanvraag werd door het Commissariaat-

generaal een beslissing tot niet in overwegingname genomen omdat ze geen nieuwe elementen heeft

aangehaald die de beoordeling van haar eerste asielaanvraag kunnen veranderen. Ook u bracht in het

kader van uw asielaanvraag geen elementen aan die deze appreciatie kunnen wijzigen.

Bijgevolg kan ten aanzien van u evenmin besloten worden tot het bestaan van een 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.
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Uw paspoort bevestigt louter uw identiteit en nationaliteit, hetgeen hier niet wordt betwist.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 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: de vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de

“algemene rechtsbeginselen en van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de motiverings-

en de zorgvuldigheidsverplichting”. Tevens meent zij dat er een manifeste beoordelingsfout werd

gemaakt.

2.2.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de

vreemdelingenwet, 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 en inhoudelijk aanvecht. 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.

2.2.2.1. Verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift dat zij voor haar problemen geenszins beroep

kan doen op de hulp van en/of bescherming van de Macedonische autoriteiten. Zij verwijst daarbij naar

een aantal passages uit het “U.S. Department of State, Macedonia Country Report on Human Rights

Practices for 2010, d.d. 8 april 2011”, waaruit volgens haar blijkt dat de Macedonische autoriteiten niet

bekwaam zijn om een afdoende bescherming te bieden aan etnische Albanezen en dat zij geenszins

een eerlijk en rechtvaardig proces aan verzoekende partij kunnen garanderen. Verzoekende partij

verwijt verwerende partij voorts nog dat zij nagelaten heeft mensenrechtenrapporten aangaande

Macedonië te consulteren. Daar haar leven en vrijheid er in gevaar zijn, kan zij geenszins terugkeren

naar Macedonië.

2.2.2.2. De Raad stelt evenwel vast dat uit de passages van het “U.S. Department of State, Macedonia

Country Report on Human Rights Practices for 2010, d.d. 8 april 2011”, die verzoekende partij in haar

verzoekschrift citeert, niet blijkt dat de informatie waarop verwerende partij zich steunt (administratief

dossier, stuk 14, deel 2) om te stellen dat burgers wangedrag van individuele politieagenten kunnen

aanklagen en dat, voor het geval dat de Macedonische politie haar werk in particuliere gevallen toch niet

naar behoren zou uitvoeren, er verschillende stappen kunnen worden ondernomen om eventueel

machtsmisbruik door de politie aan te klagen, niet correct zou zijn. Immers, waar verzoekende partij stelt

dat uit het door haar geciteerde rapport blijkt dat de overheid, politieke druk, intimidatie en corruptie de

rechterlijke macht beïnvloeden, stelt de Raad vast dat in de bestreden beslissing erkend wordt dat er in

Macedonië nog steeds corruptie op verschillende niveaus is en dat nog steeds een aantal hervormingen

noodzakelijk zijn, evenwel blijkt tevens uit de informatie gevoegd bij het administratief dossier dat er in

Macedonië voor wat betreft corruptie en machtsmisbruik door de politie redelijke maatregelen getroffen

worden tot voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige schade overeenkomstig artikel 48/5 van

de vreemdelingenwet. Waar in de passages gewezen wordt op het bestaan van discriminatie en

verzoekende partij aanvoert dat zij omwille van haar Albanese etnie gediscrimineerd zou worden, meent

de Raad dat uit deze passages op geen enkele manier blijkt dat de in de bestreden beslissing

uiteengezette beschermingsmogelijkheden door de autoriteiten niet toegankelijk zouden zijn voor

verzoekende partij ten gevolge van haar Albanese etnie. De bewering in haar verzoekschrift dat de



RvV X - Pagina 5

Macedonische overheid niet bekwaam zou zijn om een afdoende bescherming te bieden aan burgers

van Albanese etnie, betreft dan ook een blote bewering. Voorts wordt in de door verzoekende partij

geciteerde passages melding gemaakt van een aantal incidenten aan de grens en spanningen tussen

etnische Macedoniërs en de Albanese minderheid. Evenwel brengt verzoekende partij hiermee geen

concreet element aan om de bestreden beslissing, waar deze handelt over beschermingsmogelijkheden

door de autoriteiten, te weerleggen. De Raad bemerkt ten slotte nog dat de bescherming door de

nationale autoriteiten daadwerkelijk maar niet absoluut moet zijn en geen bescherming hoeft te bieden

tegen elk feit begaan door derden (RvS 12 februari 2014, nr. 226.400).

2.2.3. Daar waar verzoekende partij nog meent dat verwerende partij nagelaten heeft

mensenrechtenrapporten aangaande Macedonië te consulteren, stelt de Raad vast dat verwerende

partij zich voor haar motivering omtrent de beschermingsmogelijkheden door de autoriteiten gebaseerd

heeft op verschillende internetartikels en internationale rapporten, die werden gevoegd bij het

administratief dossier (administratief dossier, stuk 14, deel 2). Voorgaand argument mist dan ook

feitelijke grondslag.

2.2.4. Gelet op wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij noch aanspraak kan

maken op de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch op de

subsidiaire beschermingsstatus met toepassing van artikel 48/4, § 2, a en b van voormelde wet,

aangezien zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij niet zou kunnen rekenen op de in Macedonië

aanwezige beschermingsmogelijkheden.

Verder wijst de Raad erop dat de subsidiaire beschermingsstatus niettemin kan worden verleend indien

het aannemelijk is dat verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt met toepassing van

artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er in

Macedonië 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.

2.2.5. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 13 en 14)

en dat verzoekende partij tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal d.d. 15 april 2014 de kans

kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen,

dit met de hulp van een tolk Albanees. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van

verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming

van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november

2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.6. Uit wat voorafgaat blijkt dat in hoofde van verwerende partij door de Raad geen manifeste

beoordelingsfout kan worden ontwaard.

2.2.7. Het middel is ongegrond. 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.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien januari tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


