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nr. 154 836 van 20 oktober 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 Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 24 juni 2015 heeft

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

2 juni 2015.

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 14 september 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 oktober 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. VAN DER LINDEN, die verschijnt voor de verzoekende

partij, en van attaché E. DEWIL, 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 Gambiaans staatsburger te zijn van Mandinka origine, afkomstig uit Kololi, Banjul. U

werd geboren op 3 maart 1989 te Kololi, waar u steeds woonde. U vervolledigde de middelbare school

en behaalde uw diploma in 2007. In 2008 overleed uw moeder. Sindsdien woonde u alleen in een

gebouw in Kololi, uw broer en zus woonden in hetzelfde gebouw. Sinds vier jaar was u een toeristische

gids in Gambia. In januari of februari 2014 leerde u Alieu S. kennen. U ging regelmatig op zondag met

hem en zijn partner Morr S. uit. Aangezien Alieu en Morr een homoseksueel koppel zijn, werd u vaak

aangesproken door kennissen met de vraag of u ook homoseksueel was, waarop u ontkennend

antwoordde. U werd echter gewaarschuwd dat u ook gearresteerd kon worden wanneer u met hen

optrok. Op vrijdag 7 november 2014 was u met Alieu en Morr in nachtclub Duplex in Kololi. Toen
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u terugkwam van het toilet zag u dat Alieu en Morr en nog een derde persoon gearresteerd werden en

in handboeien waren. U draaide zich om en pretendeerde drank te bestellen aan de toog. Daarna verliet

u meteen de club en belde u een vriend in Senegal op, met de vraag of u bij hem kon verblijven. U

vertrok op 8 november ’s morgens met de ferry en verbleef bij uw vriend in Dakar, Senegal tot 7 februari

2015. Op 7 februari 2015 vertrok u per vliegtuig naar België. U vroeg de volgende dag asiel aan bij de

Belgische asielinstanties.

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 verklaart vervolging te vrezen omdat u regelmatig gezien werd met Alieu Sarr en Morr Sowe, een

homoseksueel koppel met wie u bevriend was (zie gehoorverslag CGVS p. 10). U verliet uw land naar

aanleiding van hun arrestatie (zie CGVS p. 9).

Volgende opmerkingen kunnen echter gemaakt worden bij uw asielrelaas.

Vooreerst zijn er geen concrete aanwijzingen dat u werkelijk iets te vrezen hebt van de Gambiaanse

autoriteiten omwille van uw omgang met Alieu S. en Morr S.. U stelt dat u Alieu leerde kennen in de

Baileys beach bar, waar hij u aansprak nadat hij u er al eerder zag. Hij zei dat hij u leuk vond en zo

raakte u met hem bevriend (CGVS p. 10). U zou Alieu en zijn partner steeds zien op zondag, want dan

kwamen ze naar het strand en soms kwamen ze ook naar u thuis en zouden jullie samen koken (CGVS

p. 10). Hij vertelde u dat hij homoseksueel was en dat hij bang was, maar u stelde hem gerust en zei dat

het voor u geen probleem was en dat u hem niet zou aangeven (CGVS p. 10). Voor hun arrestatie op 7

november 2014 ondervond u geen problemen tijdens uw veelvuldige omgang met hen (CGVS p. 9, 12).

Het enige wat er gebeurde is dat mensen u kwamen vragen of u homoseksueel was, aangezien u met

hen omging. Ze waarschuwden u dat u ook gearresteerd kon worden, als u zich met hen bleef

ophouden (CGVS p. 9, 12). Tenzij de arrestatie op 7 november 2014 hadden Alieu en Morr nooit andere

problemen omwille van hun geaardheid in uw bijzijn en u had nooit problemen met de autoriteiten

omwille van uw omgang met hen, noch hoorde u dat men naar u op zoek zou zijn (CGVS p. 13). Hierbij

valt bovendien op dat u stelt geen contact te houden met uw familie, aan wie u blijkbaar niet vertelde

waar u naartoe ging, omdat u bang bent voor de [nvdr. Gambiaanse] overheid. Evenmin probeerde u

zich nog te informeren over het lot van Alieu en Morr, nadat u uit Gambia vertrok, hoewel u beweert dat

u wil weten hoe het met hen gaat (CGVS p. 13).

Volgens de informatie waarover het CGVS beschikt en die werd toegevoegd aan het dossier werden

Alieu S. en M. (of Momarr) Sowe aangeklaagd voor homoseksualiteit en overgebracht naar het Mile 2

Central Prison (Mile 2 centrale gevangenis). De klacht voor homoseksualiteit werd op 21 januari 2014

vervangen door een meervoudige klacht voor onnatuurlijke misdrijven (unnatural offenses) en

samenzwering. De beschuldigden pleitten onschuldig en vroegen een vrijlating op borg aan. Op 20

februari werd hen een borg toegestaan voor de som van 1 miljoen Dalasi (Gambiaanse munteenheid)

per persoon. Van dit alles bent u klaarblijkelijk niet op de hoogte (CGVS p. 13).

Nochtans kan van een asielzoeker, die beweert zijn land van herkomst te zijn ontvlucht omwille van een

gegronde vrees voor vervolging, worden verwacht dat deze tracht zich te informeren omtrent de evolutie

van de gevreesde problemen en zijn situatie in zijn land van herkomst en dat hij aldus op welke wijze

dan ook zal trachten contact te houden met personen die hem deze informatie kunnen verstrekken. De

vaststelling dat u naliet de situatie van uw vrienden in Gambia op te volgen en evenmin contact

houdt met uw familie om te weten te komen of men effectief naar u op zoek is, doet dan ook

afbreuk aan de ernst van uw vrees voor vervolging en aan de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas.

U was goed bevriend met Alieu en Morr, van wie u wist dat ze homoseksueel waren, omdat Alieu het

u toevertrouwde (CGVS p. 9, 10, 13). Daarnaast blijkt uit uw verklaringen dat Alieu en Morr gekend

waren als homoseksueel koppel, daar verschillende mensen in Kololi u aanspraken op het feit dat u met

hen optrok en u vroegen of u dan ook homoseksueel was (CGVS p. 12). Ondanks deze

waarschuwingen, twijfelde u nooit aan het voortzetten van uw vriendschap met beide homoseksuele

mannen (CGVS p. 14). U weet niet of Alieu of Morr al eerder gearresteerd werden (CGVS p. 11). Uit de

informatie waarover het CGVS beschikt blijkt echter dat Alieu S. in 2012 reeds gearresteerd en

aangeklaagd werd, doch niet veroordeeld (zie informatie administratief dossier). Uw onwetendheid

hieromtrent doet vragen rijzen bij uw beweerde vriendschap met Alieu S. en uw verklaring dat mensen u

op deze vriendschap aanspraken. Van iemand die werkelijk met Alieu bevriend is en hierop regelmatig

wordt aangesproken, kan men immers verwachten dat hij weet heeft van (recente) arrestaties van zijn

vriend. Men kan niet aannemen dat Alieu of de mensen die u aanspraken op uw omgang met hem,

u hierover nooit iets vertelden.

Met betrekking tot de arrestatie van Alieu S. en Morr (Momar) S., dient opgemerkt dat deze volgens

de informatie waarover het CGVS beschikt plaatsvond op 9 november 2014, een zondag. U verklaart
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echter dat u getuige was van de arrestatie van beiden op 7 november 2014 - volgens uw verklaringen

een vrijdag - en dat u op 8 november 2014 reeds uw land verliet om naar Senegal te gaan. Er dient dan

ook vastgesteld te worden dat u zich reeds in het buitenland bevond op het moment van de arrestatie

van Alieu en Sarr en dus geen getuige kon zijn van hun arrestatie. Aangezien u expliciet verklaarde dat

7 november, de dag waarop Alieu en Sarr gearresteerd werden, een vrijdag was, kan niet aangenomen

worden dat u zich tijdens uw verklaringen gewoon van datum vergiste. U gaf dezelfde datum bovendien

ook reeds op tijdens uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) (zie vragenlijst CGVS,

afgenomen door DVZ, pt. 3.5 en ‘verklaring DVZ’ in administratief dossier, pt. 33).

Er kan dan ook niet worden aangenomen dat u werkelijk bevriend was met Alieu S. en Morr S., of

dat u getuige was van hun arrestatie.

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 om uw identiteit, asielrelaas of reisweg te ondersteunen. Bij uw

verklaringen over uw reisweg dient opgemerkt dat u stelt met een smokkelaar gereisd te hebben die u

een rood paspoort toonde, maar u niet vertelde welke gegevens erin stonden, noch kon u het paspoort

inkijken (CGVS p. 7, 8). Zelfs indien er voor uw reis een smokkelaar werd ingeschakeld is het niet

aannemelijk dat deze niet alle nodige maatregelen neemt om bij de individuele controles en

grensinspecties te vermijden dat jullie ontmaskerd worden. Een doelgerichte voorbereiding om elke

nodeloze aandacht te ontlopen is dan ook onvermijdbaar. Aldus kan redelijkerwijs aangenomen worden

dat de smokkelaar u een aantal essentiële gegevens uit het paspoort zal bijbrengen, zoals de

nationaliteit, naam, geboorteplaats, geboortedatum en visum, teneinde de vertrek en aankomstcontroles

in de luchthaven vlot en onverdacht te passeren. Dat u kon reizen of het EU-Schengengebied kon

binnenkomen met een gekocht paspoort zonder er ooit in gekeken te hebben, noch de naam,

nationaliteit te kennen die er op stond, niet te weten of er een visum in was aangebracht, noch het

reisdoel te kennen, is dan ook niet aannemelijk en doet verder afbreuk aan uw algemene

geloofwaardigheid.

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. Verzoeker voert de schending aan van artikel 52, 48/3, 48/4, 48/6 van de wet van 15 december

1980 (verder: vreemdelingenwet) en van het artikel 1, 2 van de conventie van Genève van 28 juli 1951,

schending van de motiveringsplicht als algemeen rechtsbeginsel, en meer specifiek als algemeen

beginsel van behoorlijk bestuur, opgelegd door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de

vreemdelingenwet, van de appreciatiebevoegdheid en het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoeker argumenteert als volgt ten aanzien van de weigeringsmotieven:

“Het feit dat verzoeker sinds zijn vertrek geen contact houdt met zijn familie om te weten hoe het verder

is afgelopen met zijn vrienden, ondermijnt volgens het CGVS de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

Nochtans verklaarde verzoeker dat hij geen ouders meer heeft en dat hij weinig contact heeft met

andere familieleden. Verzoeker is niet bij machte, zoals het CGVS, om de informatie m.b.t. de arrestatie

van zijn vrienden te vergaren bij bepaalde instanties. Dit kan dan ook moeilijk aan verzoeker worden

verweten en bijgevolg kan het zijn geloofwaardigheid niet aantasten.

(…)

Het CGVS bevestigt in de bestreden beslissing de verklaringen van verzoeker aangaande de arrestatie

van zijn vrienden. Zij werden in de gevangenis geplaatst wegens een klacht van homoseksualiteit die

nadien werd vervangen door een klacht voor onnatuurlijke misdrijven en samenzwering. De twee

vrienden werd een vrijlating op borg toegestaan. Hieruit kan men afleiden dat, hoewel de twee vrienden

zijn vrijgelaten op borg, het zeker is dat de klacht niet is ingetrokken en er nog steeds een veroordeling

mogelijk is.

Het feit dat verzoeker meent dat het koppel is opgepakt door de politie op vrijdag 7.11.2014 terwijl uit

informatie waarover het CGVS beschikt de arrestatie plaatsvond op zondag 9.11.2014, betekent nog

niet dat de vriendschap tussen verzoeker en het koppel nooit heeft bestaan of dat hij geen getuige zou

geweest zijn van hun arrestatie. Een andere verklaring kan best mogelijk zijn (bv datum oppakken door

politie is niet dezelfde als de datum van officiële aanhouding), maar dat heeft het CGVS duidelijk niet
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nagekeken hoewel het over de informatie beschikte, noch werd verzoeker de mogelijkheid geboden hier

zelf een verklaring voor te geven aangezien hij niet met deze informatie werd geconfronteerd tijdens het

gehoor.

Verzoeker heeft nochtans de vriendschap, het ontstaan en de beleving ervan, de contacten tussen de

vrienden onderling, etc., uitvoerig beschreven en deze kunnen niet enkel het product zijn van zijn

verbeelding. Het feit dat verzoeker op de hoogte is van hun arrestatie kan evenmin product zijn van zijn

verbeelding, aangezien het CGVS zelf heeft bevestigd dat de twee vrienden daadwerkelijk zijn

gearresteerd.

Er zijn dus genoeg elementen aanwezig die duiden op een objectieve situatie waarin verzoekers

geestesgesteldheid is ontstaan :

- Bevriend met homo-koppel

- Wordt ermee geassocieerd

- Wordt gewaarschuwd dat hij hiervoor kan gearresteerd worden

- Is er getuige van dat zijn vrienden worden gearresteerd

- Is op de hoogte van de strenge wetgeving ter zake en het homofoob milieu in Gambia

Verzoeker heeft tijdens het gehoor te kennen gegeven dat hij op de hoogte is van de strenge wetgeving

ter zake in Gambia en is er van op de hoogte dat volgens de president nog strengere maatregelen

zullen worden ingevoerd en toegepast.

De president van Gambia zei in 2008 dat alle homo’s best het land verlaten aangezien ze anders

strenge straffen, zoals onthoofding, zullen oplopen. Achteraf zei de President dat het nooit daadwerkelijk

tot onthoofding zou komen, maar bevestigde wel dat ‘we nooit homo’s zullen aanvaarden’. Inmiddels

heeft de president nieuwe strengere wetgeving goedgekeurd dat levenslange gevangenisstraf voorziet

voor bepaalde homoseksuele daden (Gambia Criminal Code as amended by the Criminal Code

(Amendment) Act, 2005, section 144, 145, 147). Ervoor kon een gevangenisstraf tot 14 jaar worden

opgelegd.

Zowel Amnesty International als Human Rights Watch meldden reeds dat mensen die op deze basis

worden gearresteerd (en effectieve arrestaties vinden regelmatig plaats), vaak gefolterd worden of

ermee bedreigd worden teneinde te bekennen homo te zijn en namen te geven van andere mensen die

homo zouden zijn. Er is sprake van een ware ‘heksenjacht’ :

(…)

Er wordt m.a.w. een zeer ongezond en ongunstig klimaat gecreëerd t.a.v. homo’s en politie en andere

overheidsinstanties worden aangemoedigd om bijzonder hard op te treden. Geen wonder dat homo’s en

hun vrienden in angst leven, zo ook verzoeker nadat zijn vrienden gearresteerd werden.

Verzoeker vreest dan ook met rede te worden vervolgd in Gambia. Uit de rapporteringen van Amnesty

International en Human Rights Watch valt af te leiden dat het risico bestaat dat zijn twee vrienden, zijn

naam hebben vermeld n.a.v. hun arrestatie, en bijgevolg bestaat er een reële kans dat hij ook zal

worden gearresteerd.

Verzoekende partij heeft trouwens steeds zijn verplichtingen nagekomen t.a.v. de asielinstanties

(…).”

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 2

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,

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. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in

deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan

een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt

en voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing 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.

2.2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.2.3. Verzoeker baseert zijn vrees voor vervolging op zijn vriendschap met twee homoseksuelen die

werden gearresteerd door de autoriteiten.
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Het blijkt echter uit verzoekers verklaringen dat hij frappant onwetend is inzake deze arrestatie en haar

gevolgen. Zo blijkt dat verzoeker deze arrestatie op een verkeerde datum situeert (7 november 2014 in

plaats van 9 november 2014), en dit zowel tijdens zijn verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken

(Vragenlijst, nr. 5) als tijdens zijn gehoor op het CGVS. Deze verkeerde datum inzake de arrestatie

klemt des te meer aangezien deze datum bijzonder nauw verbonden is met verzoekers voorgehouden

vlucht uit zijn land van herkomst, te dezen daags na de arrestatie van zijn vermeende vrienden.

Het is ook niet aannemelijk dat verzoeker geen verdere inlichtingen heeft ingewonnen over het lot van

zijn twee vermeende vrienden. Verzoekers stelling dat hij bang was om informatie te vragen bij

familieleden of kennissen is niet aanvaardbaar. Verzoeker was immers slechts een vriend en geen

homoseksuele partner. Het blijkt evenmin uit verzoekers verklaringen dat hij in zijn land van herkomst

als effectief of praktiserend homoseksueel werd aanzien omwille van zijn vriendschap met Alieu en

Morr, hoewel hij voorhoudt dat er reeds gedurende maanden een actieve vriendschapsrelatie was.

Redelijkerwijze kan van een kandidaat-vluchteling worden verwacht dat deze ernstige en aanhoudende

pogingen zou ondernemen teneinde zich te informeren omtrent de evolutie van de situatie in zijn land

van herkomst. Dat verzoeker naliet dit te doen getuigt van een gebrek aan interesse voor zijn

voorgehouden problemen en situatie en doet afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van zijn

ingeroepen vrees voor vervolging. Dat verzoeker onwetend is over het feit dat Alieu en Morr vrij konden

komen mits borgstelling, hoewel aan hun proces blijkens de landeninformatie in het administratief

dossier ruime media-aandacht werd gegeven, ondermijnt zijn voorgehouden vriendschapsrelatie met

Alieu en Morr.

De bestreden beslissing stelt als volgt:

“U weet niet of Alieu of Morr al eerder gearresteerd werden (CGVS p. 11). Uit de informatie waarover

het CGVS beschikt blijkt echter dat Alieu S. in 2012 reeds gearresteerd en aangeklaagd werd, doch niet

veroordeeld (zie informatie administratief dossier). Uw onwetendheid hieromtrent doet vragen rijzen bij

uw beweerde vriendschap met Alieu S. en uw verklaring dat mensen u op deze vriendschap

aanspraken. Van iemand die werkelijk met Alieu bevriend is en hierop regelmatig wordt aangesproken,

kan men immers verwachten dat hij weet heeft van (recente) arrestaties van zijn vriend. Men kan niet

aannemen dat Alieu of de mensen die u aanspraken op uw omgang met hem, u hierover nooit iets

vertelden.”

Verzoeker voert geen verweer tegen voormelde motivering, die steun vindt in het administratief dossier,

en door de Raad wordt overgenomen.

Inzake verzoekers identiteit en reisweg stelt de bestreden beslissing:

“U legt geen documenten voor om uw identiteit, asielrelaas of reisweg te ondersteunen. Bij uw

verklaringen over uw reisweg dient opgemerkt dat u stelt met een smokkelaar gereisd te hebben die u

een rood paspoort toonde, maar u niet vertelde welke gegevens erin stonden, noch kon u het paspoort

inkijken (CGVS p. 7, 8). Zelfs indien er voor uw reis een smokkelaar werd ingeschakeld is het niet

aannemelijk dat deze niet alle nodige maatregelen neemt om bij de individuele controles en

grensinspecties te vermijden dat jullie ontmaskerd worden. Een doelgerichte voorbereiding om elke

nodeloze aandacht te ontlopen is dan ook onvermijdbaar. Aldus kan redelijkerwijs aangenomen worden

dat de smokkelaar u een aantal essentiële gegevens uit het paspoort zal bijbrengen, zoals de

nationaliteit, naam, geboorteplaats, geboortedatum en visum, teneinde de vertrek en aankomstcontroles

in de luchthaven vlot en onverdacht te passeren. Dat u kon reizen of het EU-Schengengebied kon

binnenkomen met een gekocht paspoort zonder er ooit in gekeken te hebben, noch de naam,

nationaliteit te kennen die er op stond, niet te weten of er een visum in was aangebracht, noch het

reisdoel te kennen, is dan ook niet aannemelijk en doet verder afbreuk aan uw algemene

geloofwaardigheid.”

Verzoeker voert geen verweer tegen voormelde motivering, die steun vindt in het administratief dossier,

en door de Raad wordt overgenomen.

Verzoekers bijgebrachte informatie over homofobie in Gambia is niet dienstig aangezien uit het hoger

vastgestelde blijkt dat zijn relaas inzake zijn vriendschap met het homoseksuele koppel Alieu en Morr

niet geloofwaardig is. Derhalve toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde een vrees voor vervolging

aanwezig is omwille van de homofobie in Gambia.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers asielrelaas niet voldoet aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.
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Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor

vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat hij niet voldoet aan de

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.4. Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het

dossier toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 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 twintig oktober tweeduizend vijftien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


