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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 4234 van 29 november 2007
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, van Russische nationaliteit, op 18 juli 2007 heeft ingediend
tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
van 28 juni 2007.

Gelet op het 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 nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 11 september 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
10 oktober 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco
advocaat J. VANSPEYBROECK en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas als volgt :
“U, een Russisch staatsburger van Tsjetsjeense origine, verklaart omwille van de volgende
redenen uw land van herkomst te hebben verlaten. U woonde met uw broer en vader in het
gehucht Mayakovskogo (Grozny, X wijk). Omwille van het tweede Tsjetsjeense conflict in
1999 trok u naar Sleptsovsk (Ingoesjetië). In 2000 huwde u er met uw vrouw X. Tijdens uw
verblijf in Ingoesjetië bent u nooit teruggekeerd naar Mayakovskogo. Eind 2002 keerde u
terug naar Tsjetsjenië en trok u in bij uw schoonouders in Assinovskaya. Als er een
zuiveringsactie op til was trok u naar Samashki waar u dan een paar dagen bleef. Op 7
augustus 2004 werd uw broer X en uw vader door gemaskerde mannen meegenomen.
Onderweg werd uw vader uit de wagen gedumpt. Een paar dagen later kwam uw vader te
weten dat uw broer bij politie van de Leninsky wijk vastzat. Uw broer werd er gefolterd en de
autoriteiten vermoedden dat jullie banden hadden met de rebellen. U verbleef toen in
Assinovskaya en uw vader liet u weten dat u moest onderduiken. Uw broer werd valselijk
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beschuldigd en veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. In augustus 2006 kwam uw broer
vrij maar hij was zo zwaar mishandeld geweest dat hij op 20 oktober 2006 kwam te
overlijden. Sinds augustus 2004 leefde u ondergedoken bij familie van uw moeder in
Samashki of bij uw schoonfamilie in Assinovskaya. Ondertussen kreeg uw vader een aantal
oproepingsbrieven op uw naam en kreeg hij brieven van vermoedelijk de Kadyrovtsi waarin
stond dat u zich bij hen diende aan te melden. In maart 2007 ontvluchtte u uw land van
herkomst. Op 31 maart 2007 kwam u in België aan waar u op 3 april 2007 uw asielaanvraag
indiende. U bent in het bezit van de volgende documenten : de overlijdensakte van uw
moeder en broer X, uw rijbewijs, het paspoort van uw vrouw, geboorteaktes, en een attest
dat uw broer X gevangen heeft gezeten. Ondertussen heeft u vernomen dat uw vrouw in
Assinovskaya werd lastig gevallen door Russische militairen en dat ze nu verhuisd is naar
haar tante in Sleptsovsk.”

2.1. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de schending van de materiële
motiveringsplicht aanvoert. Hierbij moet worden onderzocht of de feitelijke gegevens juist
zijn, of die correct werden beoordeeld en of op grond daarvan niet in onredelijkheid tot een
besluit is gekomen.

2.2. De motivering van de bestreden beslissing vangt aan als volgt:
“[…] U verklaart dat u sedert 1981 woonde in het gehucht Mayakovskogo (Tsjetsjenië).
Tijdens het eerste (’94-’95) en tweede (vanaf eind 1999) Tsjetsjeense conflict verbleef u in
Ingoesjetië. Eind 2002 keerde u terug naar Tsjetsjenië en trok u in bij uw schoonouders in
Assinovskaya. Er dient echter te worden opgemerkt dat er op basis van de verklaringen die u
aflegde voor het Commissariaat-generaal geen geloof kan worden gehecht aan uw
verklaringen met betrekking tot de periodes waarin u tijdens het tweede conflict in Tsjetsjenië
zou hebben verbleven. Uit uw verklaringen afgelegd bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ
p. 14) blijkt dat u afwisselend met uw gezin woonde bij uw vader in Mayakovskogo (Grozny)
en bij uw schoonouders in Assinovskaya.
Uit de verklaringen die u aflegde voor het Commissariaat-generaal blijkt echter dat u nooit
met uw gezin in Mayakovskogo heeft gewoond. Zo verklaart u (CGVS p. 6 & 11 & 14) dat u
eind 2002 introk bij uw schoonouders in Assinovskaya en dat u in de periodes dat er een
zuiveringsactie op til was onderdook in Samashki. Na uw terugkeer uit Ingoesjetië bent u nog
1 à 2 maal naar Mayakovskogo teruggegaan om er uw vader te bezoeken (CGVS p. 11-13)
maar u bleef er niet overnachten. Ook uw vrouw zou nog zo’n 5 à 6 keer uw vader in
Mayakovskogo hebben opgezocht zonder dat zij er bleef overnachten. Bijgevolg moet
vastgesteld worden dat uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal met betrekking tot
jullie verblijfplaats in Tsjetsjenië nadat jullie eind 2002 terugkeerden uit Ingoesjetië in
tegenstrijdig zijn met de door u afgelegde verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
Na confrontatie verklaart u (CGVS p. 26) dat u nooit dergelijke verklaringen bij de Dienst
Vreemdelingenzaken heeft afgelegd of dat u verkeerd begrepen bent geweest, dat u zei dat
u soms uw vader bezocht maar er nooit nog heeft gewoond. Aangezien echter uit uw
verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken duidelijk blijkt dat u stelde met uw gezin toen
ook in Mayakovskogo te hebben gewoond, is deze motivering onafdoende. “

2.3. Verzoeker herhaalt zijn bewering dat hij nooit bij zijn vader heeft gewoond, doch hem
slechts te hebben bezocht.

2.4. De Raad meent dat bovenstaande tegenstrijdigheid voldoende blijkt uit het
administratieve dossier.

2.5. De motivering vervolgt:
“Verder verklaart u (CGVS p. 17-18) dat toen u in 2004 in Assinovskaya verbleef enkele
huizen van vrouwen, die betrokken waren bij de Nord-Ost gijzeling in Moskou, werden
opgeblazen door de Russische militairen. U verklaart ook (CGVS p. 17 & 20) dat hierna
rebellen Assinovskaya binnenvielen, dat ze de enige kerk in brand staken, en dat het hoofd
van de dorpsadministratie en de politiechef toen voor enkele dagen door hen werden
meegenomen. U verklaart dat u tijdens deze inval in Samashki was.
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Deze verklaringen vallen echter niet verenigen met de informatie aanwezig op het
Commissariaat-generaal, waarvan zich een kopie in het administratief dossier bevindt. Uit
deze informatie blijkt dat in juni 2002 rebellen Assinovskaya binnenvielen, dat het hoofd van
de dorpsadministratie en de politiechef toen werden meegenomen, en dat ze de kerk in
brand staken. Uit de informatie blijkt verder dat enkele maanden later enkele huizen van
vrouwen, die betrokken waren bij de Nord-Ost gijzeling in Moskou, werden opgeblazen door
de Russische militairen. Het gegeven dat u deze zwaarwichtige incidenten chronologisch in
de tijd verkeerd situeert, ondermijnt uw geloofwaardigheid. Maar meer nog, uit deze
vaststellingen blijkt ook dat u in tegenstelling met uw verklaringen onmogelijk in Tsjetsjenië
kan hebben verbleven toen de rebellen bovenvermelde aanval in juni 2002 op Assinovskaya
uitvoerden, omdat u verklaart (CGVS p. 6 & 25) dat u tot eind 2002, nog tot na de geboorte
van uw jongste kind in oktober 2002, in Ingoesjetië verbleef. Bijgevolg wordt de
geloofwaardigheid van uw verklaringen omtrent uw verblijf in Tsjetsjenië op ernstige wijze
verder ondermijnd. “

2.6. Verzoeker stelt dat deze tegenstrijdigheid het gevolg is van verwarring omwille van de grote
hoeveelheid gelijkaardige feiten die plaatsvonden waardoor hij niet precies meer wist wanneer
de betrokken feiten zich hebben afspeeld.

2.7. De Raad stelt vast dat verzoeker volgens zijn eigen verklaringen gedurende deze
gebeurtenissen in Ingoesjetië verbleef. Bijgevolg kan hij onmogelijk te Assinovskaya hebben
verbleven tijdens de gebeurtenissen in verband met de Nord-Ost gijzeling. De chronologische
tegenstrijdigheid blijft overeind.

2.8. De motivering vervolgt:
“Ook is uw verklaring (CGVS p. 19) als zou er tijdens uw verblijf in Assinovskaya geen
protestacties meer zijn geweest omdat de mensen bang zijn en niets meer in het publiek
durven te zeggen, niet in overeenstemming te brengen met de bovenvermelde informatie
waarover het Commissariaat-generaal beschikt.

2.9. Verzoeker werpt op dat hij niet verklaarde dat er geen protestacties meer waren, maar
dat hij enkel verklaarde er niet zelf aan deelgenomen te hebben.

2.10. Uit het gehoorverslag van 6 juni 2007 (p. 19) blijkt dat verzoeker verklaarde dat hij weet
had van een betoging waarbij de mensen de weg blokkeerden. Dit gebeuren zou
plaatsgevonden hebben rond juli 2001, maar verzoeker zou er niet aan deelgenomen
hebben. Verzoeker antwoordde op de vraag: “Toen u er was?” als volgt: “Nee, mensen zijn
nu bang, daarom niet in publiek iets zeggen.”.
Verzoeker stelt aldus dat er tijdens zijn verblijf in Assinovskaya geen protesten meer hebben
plaatsgevonden. Bovenstaande vaststellingen worden bevestigd door de nota’s van
verzoekers advocaat (zie stuk 11 p. 4bis), waarin wordt vermeld dat verzoeker zich buiten de
actie in juli 2001 geen andere protestacties kan herinneren.

Uit het administratief dossier blijkt echter dat er in 2004 meermaals protesten werden
gehouden in Assinovskaya, waarvan zelfs één door een groep van een 200-tal vrouwen.
De Commissaris-generaal heeft aan de hand van beschikbare informatie trachten te
achterhalen of verzoeker ten tijde van zijn beweerde vervolgingsfeiten in Assinovskaya
verbleef.
Aangezien verzoeker volgens zijn beweringen pas onderdook na 7 augustus 2004, meent de
Raad dat hij inderdaad op de hoogte zou moeten zijn van de protesten die vermeld worden
in het administratief dossier en dewelke vóór augustus 2004 plaatsvonden.

2.11. De motivering vervolgt:
“Evenmin is uw verklaring (CGVS p. 21) dat er na uw terugkeer naar Tsjetsjenië eind 2002
geen luchtaanvallen meer zijn geweest op de omgeving van Assinovskaya in
overeenstemming te brengen met de informatie voorhanden op het Commissariaat-
generaal.”



RvV X / Pagina 4 van 7

2.12. Verzoeker stelt dat hij nooit heeft verklaard dat er na 2002 geen luchtaanvallen meer
waren. Hij verklaarde daarentegen dat er gedurende die periode, eerder verspreide bommen
vielen, maar dat er geen grote bombardementen meer waren.

2.13. Uit het administratief dossier blijkt dat er in november 2004 “air raids” werden
uitgevoerd op de dorpen Samashki en Assinovskaya. Verzoeker verklaarde daarentegen dat
er geen luchtaanvallen meer plaatsvonden maar dat er “ooit 1 bom viel”. Bijgevolg komt deze
verklaring niet overeen met de informatie in het administratief dossier.
De bovenstaande vaststellingen worden bevestigd door de nota’s van verzoekers advocaat
(zie stuk 11 p. 5).

2.14. De motivering vervolgt:
“Verder verklaart u (CGVS p. 13) dat uw vrouw voor jullie huwelijk een Kazachs staatsburger
was en een paspoort had van de onafhankelijke republiek Kazachstan. Ook verklaart u
(CGVS p. 10-11) dat u in 2000 in Ingoesjetië traditioneel huwde met uw vrouw, dat uw vrouw
in 2000 nog jullie huwelijk officieel liet registreren in Grozny om zo een Russisch
staatsburger te worden, en dat zij toen in 2000 haar Russisch paspoort verkreeg waarvan u
voor het Commissariaat-generaal enkele kopies voorlegt. Uit deze door u voorgelegde
kopies blijkt echter dat zij eind 2003 dit paspoort verkreeg. U stelde eerder dan weer bij de
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ p. 4) dat u dacht dat jullie in 2002 huwden. Door uw
houding laat u niet toe de waarheid met betrekking tot uw reële individuele situatie te
achterhalen. Bijgevolg geeft u de Belgische autoriteiten niet de kans om in uw hoofde een
vrees voor vervolging of risico op ernstige schade vast te stellen.”

2.15. Verzoeker herhaalt zijn verklaringen zoals afgelegd bij het Commissariaat-generaal.

2.16. De Raad stelt vast dat Commissaris-generaal zich correct op het administratieve
dossier baseerde. Bijgevolg blijft de motivering sub 2.14. overeind.

2.17. De motivering vervolgt:
“De door u neergelegde documenten kunnen, gelet op de bedrieglijkheid van uw
verklaringen, deze conclusie niet wijzigen. Verder kan u met betrekking tot de overlijdensakte
van uw moeder en broer X, het attest dat uw broer X gevangen heeft gezeten, en het
paspoort van uw vrouw, louter faxen voorleggen waardoor de authenticiteit van deze
documenten onmogelijk kan worden nagegaan. Bovendien leveren deze documenten geen
informatie over uw recente verblijfplaats. Evenmin tonen de geboorteaktes en uw rijbewijs
aan als zou u tijdens de door u opgegeven periodes permanent en langdurig in Tsjetsjenië
hebben verbleven. “

2.18. Verzoeker werpt op dat de Commissaris-generaal de bewijswaarde van de stukken
miskent, nu hij in zijn motivering spreekt over faxen, terwijl deze documenten volgens
verzoeker in origineel werden voorgelegd.
Hij stelt dat enkel het paspoort van zijn echtgenote in fotokopie werd voorgelegd, aangezien
zij het origineel bij zich wil houden daar zij zich nog in de Russische Federatie bevindt.
Ter terechtzitting gevraagd naar het origineel van dit paspoort, verklaart hij dat het nadien
“verloren is gegaan”.

2.19. De Raad stelt vast dat zowel uit de inventaris (stuk 15 van het administratief dossier)
van de op het Comissariaat-generaal neergelegde documenten, als uit het gehoorverslag
(p.3) van het Commissariaat-generaal blijkt dat verzoeker de volgende documenten in
origineel heeft neergelegd: zijn rijbewijs, de overlijdensakte op naam van X, de
overlijdensakte op naam van X en een briefomslag met poststempel “29.05.07”; onder de
vorm van een fax werden neergelegd: het paspoort op naam van X, het attest nr. X, het
geboorteattest op naam van X en het geboortattest op naam van X.
Het bovenstaande wordt trouwens bevestigd door de nota’s van de raadsman van verzoeker
(zie stuk 11, p. 4).
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De Raad is van oordeel dat de vermeldingen in de inventaris omtrent de documenten die
ofwel in origineel ofwel onder de vorm van een fax werden neergelegd, prevaleren op de
beweringen vervat in het verzoekschrift dat alle documenten in origineel werden neergelegd,
vermelding die trouwens wordt bevestigd door de nota’s van verzoekers raadsman.

Aldus blijkt dat de motivering van de Commissaris-generaal deels onjuist is nu deze spreekt
over faxkopieën van documenten die in origineel werden voorgelegd.
De Raad oordeelt echter dat deze stukken de vaststelling niet wijzigen dat verzoeker zijn
recent verblijf in Tsjetsjenië niet aannemelijk kan maken.

2.20. Verzoeker voegt ook een kopie van zijn Russisch paspoort bij zijn verzoekschrift (stuk
13). Hij stelt het originele paspoort niet bij zijn verzoekschrift te hebben gevoegd uit vrees
voor verlies.

2.21. Verweerder werpt op dat het een fotokopie betreft, dat verzoeker géén voor
eensluidend verklaarde vertaling ervan neerlegt en niét uitwerkt op welke wijze dit document
de motieven van de bestreden beslissing kan doen ombuigen. Verweerder meent dat het
stuk in kwestie niet in aanmerking kan worden genomen aangezien het geenszins de
bedoeling kan zijn dat de Commissaris-generaal voornoemde vragen zelf dient te
beantwoorden.

2.22. De Raad stelt vast dat verzoeker nu plots wel over een paspoort blijkt te beschikken,
terwijl hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat zijn binnenlands paspoort werd
afgenomen bij de arrestatie van zijn broer en hij nooit een reispaspoort heeft gehad (zie
gehoorrapport DVZ 6/4/2007, p. 6). Deze tegenstrijdigheid is wezenlijk.

Maar de Raad stelt ook vast dat verzoeker dit paspoort niet heeft voorgelegd op het
Commissariaat-generaal alhoewel het een bewijs vormt van zijn nationaliteit.
De bewijslast rust immers in de eerste plaats op de asielzoeker zelf.
De bewering van verzoeker dat hij slechts een fotokopie kan tonen daar hij het origineel
liever bij zich houdt teneinde verlies te voorkomen, duidt er op dat het paspoort in zijn geheel
niet wil tonen omdat het hoogstwaarschijnlijk gegevens bevat die tegen zijn relaas pleiten.

Het voorgelegde document betreft slechts een fotokopie waaraan geen bewijswaarde kan
worden gehecht gezien kopieën gemakkelijk te vervalsen zijn.

2.23. Verzoeker stelt dat de Commissaris-generaal niet al zijn verklaringen heeft onderzocht,
terwijl deze elementen bevatten die gemakkelijk verifieerbaar zijn.

2.24. De Commissaris-generaal is niet verplicht om alle elementen uit een dossier te
onderzoeken. Hij kan enkel deze elementen in overweging nemen die hem in redelijkheid
toelaten de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen of te
weigeren. Indien verzoeker meent dat bepaalde elementen ten onrechte niet in de motivering
van de bestreden beslissing in overweging werden genomen, is het aan hem om deze aan te
geven alsook om de gegrondheid van deze elementen aan te tonen.

2.25. Verzoeker legt ter zitting een arrest neer van de Raad van State, nummer 173.899 van
7 augustus 2007. Dit arrest overweegt dat indien de asielzoeker, na zijn gehoor, met
betrekking tot het gehoorverslag een precieze betwisting opwerpt die een minimum van
waarachtigheid vertoont, de inhoud van het betreffende deel van het gehoorverslag niet aan
de asielzoeker kan worden tegengeworpen. In casu bleek dat de nota’s van de raadsman
uitgebreider waren dan de nota’s van de behandelende ambtenaar, en dat deze nota’s
vermeldden dat de behandelende ambtenaar stelde “er niet te zijn om alles op te schrijven”
en dat deze de asielzoeker vroeg “kort te zijn”. Gelet op deze nota’s konden bepaalde
verklaringen van de asielzoeker volgens de Raad van State niet als manifest tegenstrijdig
worden weerhouden.
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2.26. Verweerder stelt dat de nota´s van verzoekers raadsman in tegenstelling tot de nota´s
genomen door de behandelende ambtenaar, niet tot het administratieve dossier behoren.
Hij laat gelden wanneer een raadsman iets noteert, het niet noodzakelijk ook op deze wijze
werd gezegd. Er kan volgens verweerder geenszins meer geloof worden gehecht aan de
nota´s van een raadsman, die op elke manier probeert de belangen van zijn cliënt te
verdedigen, dan aan de nota´s van een ambtenaar, wiens taak het is om in volle
onafhankelijkheid te oordelen over het al dan niet toekennen van de status van vluchteling.

2.27. De Raad is van mening dat de feitelijke omstandigheden van de onder 2.25.
beschreven zaak duidelijk verschillen van de omstandigheden van huidige zaak, nu blijkt dat
de nota’s van de behandelende ambtenaar in casu overeenkomen met de notities van de
raadsman van verzoeker.
De Raad ziet dan ook niet in hoe dergelijke argumenten de motivering zouden kunnen
weerleggen. Het feit dat er kleine verschillen worden aangetroffen tussen de nota’s genomen
door de behandelende ambtenaar en de nota’s genomen door de advocaat, is onvoldoende
om te kunnen besluiten tot een foutieve weergave van het gehoor op het Commissariaat-
generaal.
De ambtenaar neemt het verhoor af in zijn hoedanigheid van afgevaardigde en
vertegenwoordiger van de Commissaris-generaal en treedt hierbij op als een beëdigd
ambtenaar, wat de nodige garanties inzake objectiviteit biedt. Hij heeft er aldus geen
persoonlijk belang bij de verklaringen van de kandidaat-vluchteling onjuist op te tekenen.
Bij een betwisting omtrent de precieze draagwijdte van de verklaringen van de kandidaat-
vluchteling moet aan dit verslag dan ook de voorkeur wordt gegeven boven de notities van
zijn advocaat. Bijgevolg geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat de weergave
in het gehoorverslag van de ambtenaar van het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen overeenkomt met wat de asielzoeker heeft verklaard.
In casu toont verzoeker niet aan dat de notities van de ambtenaar niet overeenkomen met
datgene dat hij heeft verklaard, laat staan dat dit de motivering van de beslissing zou
weerleggen.

2.28. Verzoeker voert aan dat de vermelde tegenstrijdigheden niet ernstig zijn en bijgevolg
zowel volgens rechtspraak van de Vaste Beroepscommissie als de Raad van State deze
tegenstrijdigheden onvoldoende zijn om de weigeringsbeslissing te dragen.

2.29. Het bovenstaande toont aan dat de tegenstrijdigheden wel ernstig zijn, nu ze
betrekking hebben op het verblijf én de persoonlijke situatie van verzoeker. Naast de
tegenstrijdigheden tonen ook de vermelde omissies aan dat verzoekers relaas niet
geloofwaardig is, nu een essentieel element, zijnde zijn recent verblijf in Tsjetsjenië, niet kan
worden aangetoond.

2.30. Gelet op al het voorgaande heeft verzoeker niet aannemelijk kunnen maken dat hij
recent in Tsjetsjenië heeft verbleven en aldaar problemen kende. Aldus kan zijn vrees voor
vervolging ten opzichte van Tsjetsjenië niet worden weerhouden. De vluchtelingenstatus kan
niet worden toegekend aan verzoeker.

3.1. Verzoeker vraagt om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

3.2. Aangezien verzoekers asielrelaas niet geloofwaardig is, kan hij niet langer steunen op
de elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval
van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen
zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

Aangezien verzoekers recent verblijf in Tsjetsjenië niet kan worden aangetoond, kan de
subsidiaire beschermingsstatus niet worden toegekend. Er kan immers niet worden
nagegaan waar verzoeker zijn werkelijke verblijfplaats had. Bijgevolg zijn ook de
neergelegde documenten over de situatie in Tsjetsjenië niet relevant.
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De Raad merkt bijkomend nog op dat verzoeker melding maakt van een verblijf tussen 1999
en 2002 bij een tante van zijn moeder in Ingoesjetië, waar hij klaarblijkelijk geen problemen
ondervond van de tweede Tsjetsjeense oorlog (gehoorverslag CGVS dd. 6 juni 2007, p. 6).

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 29 november 2007 door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. J. MAESSCHALCK, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

J. MAESSCHALCK M. BONTE


