
RvV X - Pagina 1

nr. 42 462 van 27 april 2010

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 Iraakse nationaliteit te zijn, op 17 februari 2010 heeft

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

26 januari 2010.

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 16 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 april 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. LEMMENS, en van attaché P.

VAN COSTENOBLE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1.1. X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk binnengekomen

op 27 november 2005 en heeft zich een eerste keer vluchteling verklaard op 28 november 2005. Op 17

oktober 2006 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de bevestigende

beslissing van weigering van verblijf. Verzoekers beroep bij de Raad van State werd verworpen.

1.2. Verzoeker keerde niet terug naar zijn land van herkomst en heeft zich op 29 maart 2007 een

tweede keer vluchteling verklaard. Op 12 februari 2008 nam de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 10 963 van 7 mei 2008 weigerde de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen verzoeker zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire

beschermingsstatus.
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1.3. Verzoeker keerde niet terug naar zijn land van herkomst en heeft zich op 24 november 2009 een

derde keer vluchteling verklaard. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier

van verzoeker op 10 december 2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 19

januari 2010. Op 26 januari 2010 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 29 januari 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een soennitische Koerd, afkomstig uit Diana nabij Erbil in Noord-Irak.

Op 28 november 2005 vroeg u een eerste maal asiel aan in België. Uw aanvraag werd door de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) onontvankelijk verklaard op 2 maart 2006. U ging in beroep tegen

deze beslissing en werd op 9 mei 2006 gehoord door het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Op 17 augustus 2006 nam het CGVS een bevestigende beslissing

van weigering van verblijf. U tekende beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad van State. Op 29

september 2009 verwierp de Raad van State dit beroep.

Op 29 maart 2007 diende u een tweede asielaanvraag in. Op 12 april 2007 beoordeelde DVZ

deze tweede aanvraag opnieuw onontvankelijk. U ging in beroep tegen deze beslissing en werd op 5

februari 2008 gehoord door het CGVS. Op 12 februari 2008 nam het CGVS een beslissing van

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Op 29

februari 2008 ging u in beroep tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

(RVV). Op 7 mei 2008 bevestigde de RVV de eerdere weigeringsbeslissing van het CGVS.

Op 24 november 2009 diende u een derde asielaanvraag in. In het kader van uw derde

asielaanvraag verwees u naar dezelfde feiten als die waarop u uw eerste en uw tweede asielaanvraag

heeft gebaseerd. In het kader van uw eerste asielaanvraag verklaarde u het land te hebben verlaten

nadat u een persoonlijke dreigbrief had ontvangen. U vermoedde dat u werd geviseerd omdat u sinds

uw vijftiende heeft gewerkt in een alcoholzaak, uitgebaat door een zekere G.(…), een christen.

Naar aanleiding van uw tweede asielaanvraag verklaarde u bijkomend dat u via een vriend had

vernomen dat er een nieuwe dreigbrief was aangekomen bij G.(…). Uw naam zou zijn vermeld in deze

dreigbrief. Verder vernam u dat twee chauffeurs op wie G.(…) regelmatig een beroep deed werden

vermoord. Gedurende uw derde asielaanvraag voegde u er tenslotte aan toe dat u van uw moeder had

vernomen dat zij en uw twee zussen regelmatig werden lastiggevallen door terroristen. Na verloop van

tijd zouden ze dan ook gevlucht zijn naar een Koerdisch dorpje in Turkije alwaar ze illegaal verblijven.

Verder zou uw moeder u ook hebben gezegd dat G.(…) werd vermoord toen hij op weg was van een

dorp aan de grens met Turkije naar Diana. U legde ook nog een kopie voor van het bewijs van

nationaliteit van uw moeder.

B. Motivering

Er dient door het CGVS te worden opgemerkt dat u, naar aanleiding van uw derde asielaanvraag,

de hoedanigheid van vluchteling evenmin kan worden toegekend, dit omwille van onderstaande

redenen.

Vooreerst moet aangestipt dat uw eerste asielaanvraag onontvankelijk werd verklaard door het

CGVS, wegens het kennelijk ongegronde karakter ervan. Daarnaast werden er een aantal

kanttekeningen geplaatst bij de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen vluchtmotieven. De

verklaringen die u in het kader van uw tweede asielaanvraag aflegde waren niet van die aard om de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas te herstellen, wel integendeel. U legde immers erg vage en

onduidelijke verklaringen af, zo ondermeer over de nieuwe dreigbrief die was aangekomen en die u in

kopie heeft voorgelegd, maar ook over wat er met uw familie was gebeurd en met de twee chauffeurs

die waren vermoord. Verder viel het op dat uw parate kennis over de producten die u in de alcoholzaak

van G.(…) verkocht bijzonder beperkt was. Opnieuw moest uw vluchtrelaas hierdoor aan

geloofwaardigheid inboeten.

De nieuwe elementen die u in het kader van uw derde asielaanvraag aanhaalde zijn evenmin van

die aard om de geloofwaardigheid van de elementen, aangehaald tijdens uw eerste en

tweede asielaanvraag, te herstellen. U verklaarde ondermeer dat uw moeder en uw twee zussen naar

een dorp in Turkije zijn gevlucht. U kon evenwel niet zeggen naar welk dorp precies ze zijn gevlucht. U

verwees terzake enkel naar een klein Koerdisch dorp in de streek Hakari maar kan hier niet duidelijker

in zijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 2-3). Verder kon u ook helemaal niet, zelfs niet bij benadering,

zeggen wanneer ze precies naar Turkije zijn gevlucht (zie gehoorverslag CGVS, p. 2). Over de reden

van hun vlucht legde u volgende vage verklaringen af: "Mijn mama zei me dat ze iedere nacht kwamen,
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2 à 3 personen, ze vroegen dan telkens: "waar is je zoon?", ze kwamen iedere dag, ze sloegen mijn zus

en mijn moeder en de laatste keer zeiden ze: "Het is de laatste keer dat we naar hier komen, want

anders nemen we je mee totdat je zoon zich aangeeft". Op de vraag of uw familieleden bescherming

hebben ingeroepen van één of andere officiële instantie of van derden, antwoordde u opnieuw dit niet te

weten (zie gehoorverslag CGVS, p. 3).

Als tweede nieuw element verwees u naar de moord op G.(…). U haalde aan dat deze laatste

werd vermoord toen hij onderweg was met zijn vrachtwagen vol alcohol van een grensdorp nabij Turkije

naar Diana. De politie zou hem hebben gevonden. Meer weet u hierover niet te vertellen omdat uw

moeder u ook niet meer informatie zou hebben gegeven. Op de nochtans simpele vraag wanneer G.(…)

is gedood, of werd gevonden, moet u het antwoord schuldig blijven. U kon evenwel niet, zelfs niet

bij benadering, toelichten wanneer G.(…) precies om het leven was gebracht (zie gehoorverslag CGVS,

p. 4). Het zou niet meer dan logisch zijn dat u zich hierover zou hebben bevraagd bij uw moeder. Dit

heeft u klaarblijkelijk niet gedaan.

Al deze vage verklaringen in verband met uw familieleden en in verband met de moord op G.(…), die

u overigens op geen enkele wijze kan staven aan de hand van enig begin van bewijs, kunnen de

eerdere weigeringsbeslissingen van het CGVS niet in positieve zin wijzigen, temeer daar de

geloofwaardigheid van uw verklaringen reeds in het kader van uw eerdere asielaanvragen sterk in het

gedrang was gekomen.

Omwille van bovenstaande redenen heeft u ook nu uw beweerde vrees voor vervolging niet

aannemelijk gemaakt.

Voorts wenst het Commissariaat-generaal op te merken dat uit een analyse van de situatie in Irak

blijkt dat er op dit ogenblik in Noord-Irak geen reëel risico van ernstige schade in de zin van art. 48/4,

§2, c van de Vreemdelingenwet bestaat. Zoals blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan u een kopie in het administratief dossier aantreft, is de situatie op dit

ogenblik niet van die aard dat er voor burgers sprake kan zijn van een ernstige bedreiging van hun leven

of hun persoon als gevolg van veralgemeend, willekeurig geweld in het geval van een internationaal

of binnenlands gewapend conflict.

Ter staving van uw asielrelaas legde u een kopie voor van het bewijs van nationaliteit van uw

moeder. Deze verwijst naar de identiteitsgegevens van uw moeder dewelke hier evenwel niet ter

discussie staan. Deze kopie kan bovenstaande vaststellingen niet in positieve zin wijzigen. Bovendien

moet opgemerkt dat u er nog altijd niet bent in geslaagd, in de loop van uw opeenvolgende

asielaanvragen, betreffende uzelf een origineel Iraaks identiteitsstuk voor te leggen.

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, afgeleid uit de schending van de motiveringsplicht (wet van 15 december 1980),

de beginselen van behoorlijk bestuur en het redelijkheidsbeginsel, herhaalt verzoeker dat hij niet kan

terugkeren naar zijn land van herkomst omdat hij bedreigd wordt door een fundamentalistische

islamitische groepering, en omwille van de oorlogssituatie en algemene onveiligheid in Irak. Verzoeker

argumenteert dat de bestreden beslissing nu eens niet, dan weer foutief en onvolledig is gemotiveerd,

zonder dat ook maar enig verder onderzoek werd ingesteld.

2.2. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen

waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het verzoekschrift blijkt

ontegensprekelijk dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing wel degelijk kent en hij

bovendien kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering zodat hij een beweerde schending van deze

motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. In de mate verzoeker aanvoert dat de bestreden beslissing

gemotiveerd is op basis van onjuiste gegevens, voert hij in wezen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

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

Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook de asielzoeker aantonen dat zijn

asielaanvraag gerechtvaardigd is. In de mate van het mogelijke moeten stavingstukken worden

aangebracht. De verklaringen van de asielzoeker kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn

hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J.



RvV X - Pagina 4

HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De verklaringen

moeten plausibel zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten. De ongeloofwaardigheid van een

asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en

ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend indien alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, 54).

2.4. De Raad stelt vast dat verzoeker zijn derde asielaanvraag steunt op dezelfde elementen die hij

aanhaalde naar aanleiding van zijn eerste en tweede asielaanvraag, namelijk bedreiging door een

fundamentalistische groepering.

Zonder verzoekers eerdere asielaanvragen opnieuw te beoordelen stelt de Raad vast dat inzake

verzoekers eerste asielaanvraag werd geconcludeerd dat verzoeker onvoldoende aannemelijk maakt

dat de éénmalige bedreiging waarvan hij het slachtoffer zou zijn geworden, persoonlijk tegen hem was

gericht, noch dat er een direct verband zou zijn met het werk dat hij verrichtte in de alcoholzaak van G..

De Commissaris-generaal oordeelde daarenboven dat de vaststelling dat verzoeker zelfs niet de meest

elementaire informatie kan geven over de groepering “Betzoenawa Islamya”, van wie de bedreigingen

zouden uitgaan, de geloofwaardigheid van zijn verklaringen ondermijnt. Tevens achtte de Commissaris-

generaal het hoogst merkwaardig dat verzoeker reeds de dag na ontvangst van de dreigbrief zou zijn

vertrokken met het doel het land te verlaten, zonder ook maar te informeren of zijn werkgever G.

eveneens een dergelijke brief had gekregen. Voorts wijst de Commissaris-generaal erop dat verzoekers

stelling dat hij als moslim eerder een dergelijke bedreiging zou krijgen dan G. omdat deze christen is,

niet strookt met de objectieve werkelijkheid daar alcoholzaken van christenen integendeel al veel vaker

het doelwit zijn geweest van aanslagen. Tot slot achtte de Commissaris-generaal het ongeloofwaardig

dat er in verzoekers wijk, die de “christenwijk” (“Naw Mesihiaan”) wordt genoemd, maar één christelijke

familie zou wonen, namelijk die van G. en dat verzoeker niet op de hoogte zou zijn van diens volledige

familienaam. Op grond van het geheel van deze overwegingen verklaarde de Commissaris-generaal

verzoekers eerste asielaanvraag onontvankelijk wegens kennelijk ongegrond.

Verzoekers tweede asielaanvraag werd verworpen omdat hij in verband met de door hem aangebrachte

nieuwe elementen, met name de aan hem gerichte dreigbrief aangekomen in de alcoholzaak van G., het

vertrek van zijn familie uit Diana en de dood van de twee chauffeurs waarop G. regelmatig beroep deed,

zeer vaag en onduidelijk bleef. Eveneens bleef hij vaag over de evolutie van zijn persoonlijke problemen

na zijn vertrek uit Irak. Tot slot werd opgemerkt dat verzoeker bijzonder weinig parate kennis heeft over

de producten die hij in de alcoholzaak van G. zou hebben verkocht en hij evenmin voorbeelden van

prijzen kon geven die hij aan de klanten aanrekende voor bepaalde handelswaar, zodat kan worden

getwijfeld aan de oprechtheid van verzoekers verklaringen als zou hij als alcoholverkoper hebben

gewerkt.

De Raad heeft niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in

beslissingen met betrekking tot eerdere asielaanvragen werden beoordeeld en die, gelet op het feit dat

de desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk bepaalde termijn werden aangevochten of een

beroep ertegen werd verworpen, als vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens wanneer een

bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die eerdere

beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die

eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen. Overigens ziet de Raad niet in om welke reden een

herhaling van dezelfde ongeloofwaardige asielmotieven, zonder objectieve bewijzen, in een

opeenvolgende asielaanvraag erop zou wijzen dat deze motieven wel degelijk geloofwaardig zouden

zijn.

2.5. Naar aanleiding van zijn derde asielaanvraag voegt verzoeker aan zijn eerdere verklaringen toe dat

zijn moeder en zijn twee zussen regelmatig werden lastiggevallen door terroristen en zij na verloop van

tijd gevlucht zijn naar een Koerdisch dorpje in Turkije waar ze illegaal verblijven. Verder zou G. zijn

vermoord toen hij op weg was van een dorp aan de grens met Turkije naar Diana. Ter ondersteuning

van zijn derde asielaanvraag legt verzoeker een fotokopie voor van het bewijs van nationaliteit van zijn

moeder.

Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers derde asielaanvraag verworpen omdat de vage

verklaringen in verband met zijn familieleden en in verband met de moord op G., die hij overigens op

geen enkele wijze kan staven aan de hand van enig begin van bewijs, de eerdere
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weigeringsbeslissingen van het CGVS niet in positieve zin kunnen wijzigen, temeer daar de

geloofwaardigheid van zijn verklaringen reeds in het kader van zijn eerdere asielaanvragen sterk in het

gedrang was gekomen.

2.6. In het verzoekschrift argumenteert verzoeker met betrekking tot zijn vage verklaringen betreffende

het vertrek van zijn familie uit Diana en de moord op G. dat hij deze informatie slechts uit tweede hand

heeft vernomen, namelijk van zijn moeder. Zij heeft verzoeker verteld wat zij te weten is gekomen maar

kon ook geen verdere details geven. Wat betreft de verblijfplaats van zijn moeder, beaamt verzoeker dat

hij inderdaad de naam van het dorpje niet kent maar wijst hij erop dat hij wel de naam van de streek kon

noemen en is hij van oordeel dat men niet meer van hem kan verwachten. Verzoeker besluit dat het

onredelijk is van de Commissaris-generaal om in zijn beslissing de nadruk te leggen op wat verzoeker

niet weet in plaats van op hetgeen hij wél correct en nauwkeurig wist te vertellen.

Zo verzoeker in het verzoekschrift stelt dat hij de informatie met betrekking tot het vertrek van zijn familie

uit Diana en de moord op G. slechts uit tweede hand verkreeg, wijst de Raad erop dat van een persoon

die beweert een gegronde vrees voor vervolging te koesteren redelijkerwijs kan en mag worden

verwacht dat hij een gedetailleerde beschrijving kan geven van de feiten die aan de basis liggen van

deze vrees, in casu de vlucht van zijn familie en de moord op G.. Dat verzoeker enkel over informatie uit

tweede hand zou beschikken, betekent geenszins dat hij in de onmogelijkheid zou zijn geweest om zich

hieromtrent te informeren. Dit klemt des te meer nu, uit verzoekers verklaringen, blijkt dat hij contact had

met zijn moeder. Verzoekers verklaringen wijzen op een niet te verklaren gebrek aan interesse in de

problemen van zijn moeder en de moord op zijn vroegere werkgever, feiten waarop hij zich nochtans in

zijn huidige asielverzoek baseert. Immers, zoals wordt aangehaald in de bestreden beslissing, kan

verzoeker niet verduidelijken naar welk Turks dorp zijn moeder en zussen precies zijn gevlucht, kan hij

zelfs niet bij benadering zeggen wanneer ze precies naar Turkije zijn gevlucht, stelde hij niet te weten of

zijn familieleden bescherming hebben ingeroepen van één of andere officiële instantie of van derden

tegen de bedreigingen door de terroristen en kon hij ook met betrekking tot de moord op G. niet het

minste detail, zoals wanneer G. werd gedood of gevonden, verschaffen. De Raad kan na lezing van het

administratief dossier dan ook enkel vaststellen dat verzoekers verklaringen over de hele lijn vaag en

onduidelijk zijn, en verzoeker er noch in zijn verzoekschrift, noch ter terechtzitting in slaagt de

vaststellingen van de bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen.

2.7. Zoals terecht wordt gesteld in de bestreden beslissing, kan het door verzoeker nieuw bijgebrachte

stuk, met name een kopie van het bewijs van identiteit van zijn moeder, slechts een indicatie bieden van

de identiteitsgegevens van verzoekers moeder. Deze gegevens, die in casu niet ter discussie staan,

vormen geen bewijs van de aangehaalde feiten of de beweerde vervolging en zijn dan ook niet dienend

ter beoordeling van de feiten die aan de grondslag liggen van verzoekers asielrelaas.

2.8. 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 juncto artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

2.9. Met betrekking tot het subsidiair statuut voert verzoeker aan dat de media regelmatig berichten over

bomaanslagen en moordpartijen die niet enkel in het zuiden en zuidoosten maar ook in het noorden

plaatsvinden, en dat geen rekening werd gehouden met de Turkse invallen in Noord-Irak. Verzoeker is

dan ook van oordeel dat men niet kan blijven volhouden dat enkel mensen afkomstig uit het midden en

zuiden van Irak in aanmerking zouden komen voor subsidiaire bescherming.

2.10. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert in zijn verzoekschrift, wordt, gelet op de uitgebreide

informatie gevoegd bij het administratief dossier, wel degelijk rekening gehouden met de Turkse

aanvallen in Noord-Irak doch wordt uit deze informatie besloten dat er op dit ogenblik in Noord-Irak geen

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet bestaat omdat

de situatie op dit ogenblik niet van die aard is dat er voor burgers sprake kan zijn van een ernstige

bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van veralgemeend, willekeurig geweld in het geval

van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Verzoeker betwist niet dat hij afkomstig is uit

de noordelijke provincies zodat hij, rekening houdende met de informatie gevoegd bij het administratief

dossier, niet in aanmerking komt voor de toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

Er worden geen andere elementen aangevoerd waardoor verzoeker in aanmerking zou kunnen komen

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.
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2.11. Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan geschonden, wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid

ingaat doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt en er

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82 301). De schending

van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden aangezien de bestreden beslissing

geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

Het enig middel wordt verworpen.

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 zevenentwintig april tweeduizend en tien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


