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nr. 43 281 van 11 mei 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 Russische nationaliteit te zijn, op 24 februari 2010

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

staatlozen van 29 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 19 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 april 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL, loco

advocaat K. HENDRICKX, en van attaché B. DIERICKX, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam op 15 november 2008 toe op Belgisch grondgebied en diende op 28 januari 2009

een asielaanvraag in.

1.2. Op 29 januari 2010 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

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

Verzoeker werd hiervan per aangetekend schrijven d.d. 1 februari 2010 in kennis gesteld.

Dit vormt de bestreden beslissing. Deze is als volgt gemotiveerd:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart een Russisch staatsburger te zijn, van Armeense origine, afkomstig uit Volgograd,

Russische Federatie. Volgens uw verklaringen heeft u al uw hele leven te maken met racisme omwille

van uw Armeense origine. In 2001 bent u als student actief lid geworden van de antifascistische

organisatie Antifa. U nam onder meer deel aan bijeenkomsten en deelde pamfletten uit. U schreef ook

verschillende artikels voor deze beweging. Op 20 april 2003 liep u samen met een vriend van u, G.(…)

K.(…), op straat toen jullie aangevallen werden door enkele leden van de nationalistische beweging

DPNI. Uw vriend werd neergestoken met een mes en overleed aan zijn verwondingen. U raakte ernstig

gewond en diende in het ziekenhuis opgenomen te worden. De politie heeft een verklaring van u

afgenomen. U had namelijk één van uw aanvallers herkend. Het ging om een zekere A.(…) K.(…) die in

uw buurt woonde. Op basis van uw verklaring kon de politie deze persoon arresteren en werd er een

rechtszaak tegen hem begonnen. Tijdens het verloop van het onderzoek werd u echter meerdere keren

bedreigd door onbekende personen die eisten dat u uw verklaring zou intrekken. Ze staken de deur van

uw appartement in brand en uw hond werd door hen afgemaakt. U diende klacht in bij de politie. Omdat

u bang was geworden door deze bedreigingen vertrok u in november 2003 naar Moskou waar u uw

eigen bouwbedrijf opstartte. U vernam later van vrienden van u dat A.(…) K.(…) veroordeeld was tot

vijf jaar gevangenisstraf. De komende jaren had u geen problemen tot u in oktober 2008 op een

avond aangevallen werd door enkele onbekende personen die zeiden dat ze gestuurd waren door A.(…)

K.(…). U werd door hen zwaar geslagen en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. U diende klacht

in bij de politie. In november 2008 ontstond er brand op de marktplaats in Moskou waar u ook

een kraam had. Ofschoon deze brand volgens de officiële versie onstaan was door een

kortsluiting, vermoedde u dat uw aanvallers hiervoor verantwoordelijk waren. De dag na de brand zag u

in de buurt van uw woning enkele onbekende personen staan. U belde de politie op, maar die kon enkel

de documenten van deze personen controleren, aangezien er verder geen reden was om hen aan

te houden. U was echter bang om opnieuw aangevallen te worden en besloot daarom het land te

verlaten. U reisde per bus vanuit Moskou naar België waar u op 15 november 2008 aankwam. U vroeg

op 28 januari 2009 asiel aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u volgende documenten neer: uw intern paspoort, uw

rijbewijs, uw militair boekje, uw geboorteakte, uw diploma, en een artikel dat u verklaarde zelf

geschreven te hebben over de opkomst van het radicaal nationalisme in de Russische Federatie sinds

2004 en de reactie van de overheid hiertegen.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken en evenmin een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

U verklaarde uw land van herkomst ontvlucht te zijn, omdat u vervolgd werd door enkele leden van

de nationalistische organisatie DPNI.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk gemaakt heeft dat u voor de door

u aangehaalde problemen met enkele leden van de nationalistische organisatie DPNI geen beroep

kon doen op bescherming vanwege de Russische autoriteiten. Internationale bescherming kan

namelijk slechts worden verleend indien blijkt dat de asielzoeker geen enkele aanspraak kan maken op

nationale bescherming. Uit uw verklaringen is echter gebleken dat u na de aanval op u en uw vriend in

april 2003 door enkele leden van de nationalistische organisatie DPNI een verklaring heeft afgelegd bij

de politie op basis waarvan één van uw aanvallers gearresteerd kon worden en voor de rechtbank

gebracht werd. U stelde zelfs dat deze persoon veroordeeld werd tot vijf jaar gevangenisstraf. Toen u in

de periode voorafgaand aan het proces tegen uw aanvaller verschillende keren bedreigd werd door

leden van DPNI, zou de politie nog twee keer een proces-verbaal hebben opgemaakt. Ook met

betrekking tot de aanval op u in Moskou in oktober 2008 verklaarde u dat de politie na uw oproep

onmiddellijk gekomen is. De politieagenten hebben uw klacht genoteerd en beloofden u om de zaak

verder te onderzoeken. Zelfs toen u in november 2008 opnieuw enkele verdachte personen in de buurt

van uw appartement zag rondhangen, is de politie onmiddellijk gekomen nadat u hen gebeld had (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, dd. 14/10/2009, p. 6-10). U beweerde weliswaar dat de politie

niet veel moeite zou doen om uw klacht te onderzoeken omwille van uw niet-Russische origine (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, dd. 14/10/2009, p. 9), maar dit is slechts een loutere

veronderstelling van uwentwege die u niet aannemelijk kan maken. Bovendien verklaarde u niet eens te

weten of de politie de aanval op u in 2008 al dan niet onderzocht heeft en zou u hiernaar ook niet

geïnformeerd te hebben bij de politie (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, dd. 14/10/2009, p.

10). Uw gebrek aan kennis hiervan is toch wel merkwaardig aangezien deze feiten voor u de concrete

vluchtaanleiding vormden, gezien uw vermoeden dat de personen die u toen aangevallen hebben ook

verantwoordelijk waren voor de brand op de marktplaats en ze ook rondhingen in de buurt van uw

woning (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, dd. 14/10/2009, p. 4, 9-10). Uw uitleg hiervoor dat

u geen tijd had om zich te informeren over uw klacht omdat u kort daarna het land verlaten heeft (zie
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Commissariaat-generaal, dd. 14/10/2009, p. 10), is niet afdoende. Meer nog, u stelde zelfs dat het u

eigenlijk niet interesseerde om hier meer informatie over te bekomen (zie gehoorverslag Commissariaat-

generaal, dd. 14/10/2009, p. 11). Uit uw verklaringen blijkt bijgevolg niet dat de Russische autoriteiten u

geen bescherming zouden kunnen of willen bieden.

Verder kan er op gewezen worden dat u geen enkel begin van bewijs heeft voorgelegd met

betrekking tot de door u aangehaalde vervolgingsfeiten en bovendien legde u in verband hiermee

enkele onaannemelijk vage en incoherente verklaringen af. Zo verklaarde u dat de politie na de aanval

op u en uw vriend in april 2003 door enkele leden van de nationalistische organisatie DPNI

meerdere processen-verbaal heeft opgemaakt. Toen de interviewer u daarop vroeg of u daar dan enig

document van kon voorleggen, beweerde u opeens dat de politie weliswaar uw verklaring genoteerd

heeft maar dat u zelf geen enkel document in handen gekregen heeft en dat het in de Russische

Federatie niet de gewoonte is dat personen hiervan een kopie krijgen (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal, dd. 14/10/2009, p. 6-7) wat toch merkwaardig te noemen is. U verklaarde

verder dat u wel verschillende convocaties op uw naam ontvangen heeft naar aanleiding van de

rechtszaak tegen uw aanvaller. U legde uit dat er zeker één convocatie van de rechtbank kwam en dat

de andere door de ROVD opgestuurd werden. U zou in de periode van mei tot september 2003 zeker

twee keer per maand opgeroepen zijn door de ROVD (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, dd.

14/10/2009, p. 10). Het is dan ook weinig geloofwaardig dat u verklaarde niet te weten wat er met deze

convocaties gebeurd is (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, dd. 14/10/2009, p. 11). Ook wat

betreft de twee processen-verbaal inzake de bedreigingen tegen u door leden van DPNI die u blijkbaar

wel in handen heeft gekregen kon u niet zeggen wat er met mee gebeurd is (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, dd. 14/10/2009, p. 8). Met betrekking tot de aanval op u in

Moskou in oktober 2008 stelde u aanvankelijk dat de politie hiervan een proces-verbaal opstelde, maar

dat u geen kopie gekregen heeft. Vervolgens nuanceerde u uw verklaringen en stelde u dat u zich

eigenlijk niet kon herinneren of u dan zelf nog een kopie van het proces-verbaal heeft gevraagd of niet

(zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, dd. 14/10/2009, p. 9) wat weinig overtuigend is. Ook met

betrekking tot de verschillende medische attesten betreffende uw verblijf in het ziekenhuis ten gevolge

van deze aanslag die u volgens uw verklaringen in uw bezit had, verklaarde u niet te weten waar deze

attesten zich bevinden (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, dd. 14/10/2009, p. 12).

Daarenboven kan worden opgemerkt dat uit uw verklaringen gebleken is dat u reeds sinds 15

november 2008 in België verblijft (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, dd. 14/10/2009, p. 3).

Toch heeft u pas op 28 januari 2009 een asielaanvraag ingediend wat op zich al een negatieve indicatie

is voor de ernst van uw beweerde vrees voor vervolging in uw land van herkomst. Uw uitleg voor uw

laattijdige asielaanvraag dat u op dat moment geen informatie had over de mogelijkheid om asiel aan te

vragen en dat u daar pas later achter gekomen bent (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, dd.

14/10/2009, p. 4), is weinig overtuigend. Van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land

van herkomst en die de bescherming van de Conventie van Genève of de subsidiaire bescherming

inroept, mag namelijk redelijkerwijs verwacht worden dat hij bij zijn aankomst of kort daarna bij de

autoriteiten van het onthaalland een asielaanvraag indient. U verklaarde trouwens zelf niet naar België

gekomen te zijn met de bedoeling om asiel aan te vragen (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal,

dd. 14/10/2009, p. 4) hetgeen ook wijst op het ontbreken van een gegronde vrees voor vervolging.

Gezien bovenstaande vaststellingen dient geconcludeerd te worden 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.

De door u voorgelegde documenten zijn niet van die aard dat ze bovenstaande argumentatie

kunnen wijzigen. Uw intern paspoort, uw rijbewijs, uw militair boekje, uw geboorteakte, en uw diploma

bevatten louter persoonsgegevens die hier niet in twijfel getrokken worden. Het artikel kan uw

verklaringen evenmin staven, omdat het enkel algemene informatie bevat aangaande de opkomst van

het radicaal nationalisme in de Russische Federatie en verder geen verband met uw persoonlijke

asielrelaas aantoont.

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 voert verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht. Verzoeker

houdt een theoretisch betoog over de motiveringsplicht en meent dat de afwijzende beslissing van het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voornamelijk gemotiveerd werd door
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het gebrek aan concrete bewijzen. Verzoeker stelt dat dit evenwel geen afbreuk doet aan de redelijke

vrees voor vervolging in zijnen hoofde. Verzoeker volhardt zijn land van herkomst te zijn ontvlucht omdat

hij vervolgd werd door enkele leden van de nationalistische organisatie DPNI en geeft een

verduidelijking van de argumentatie van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen in de bestreden beslissing. Voor de ondergane feiten stelt verzoeker niet op voldoende

bescherming te kunnen rekenen van de Russische autoriteiten omwille van zijn niet-Russische origine.

Verzoeker is voorts van mening dat de gedane vaststelling dat verzoeker geen begin van bewijs heeft

voorgelegd met betrekking tot de door hem aangehaalde vervolgingsfeiten, niet kan volstaan om zijn

relaas te verwerpen. Hoewel men van een kandidaat-vluchteling kan verwachten dat deze documenten

voorlegt, kan dit geen dragend argument van de beslissing zijn. Verzoeker stelt tijdens het gehoor op

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen redelijke argumenten te hebben

aangebracht waarom hij het onmogelijk achtte een begin van bewijs neer te leggen. Verzoeker wijst er

in dat verband op dat de bewijslast niet te hoog mag zijn voor de kandidaat vluchteling gelet op de

situatie waarin hij zich bevindt. Volgens verzoeker dient de kandidaat-vluchteling - door een coherent en

geloofwaardig asielrelaas naar voor te brengen - het voordeel van de twijfel te krijgen. Verzoeker deelt

tevens mee dat hij er in geslaagd is een origineel stuk te verkrijgen aangaande de aanval op hem in

2003 en legt dit stuk samen met de vertaling ervan neer. Het feit dat het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen geen geloof hecht aan zijn relaas is louter gebaseerd op vermoedens,

die niet opwegen tegen het schriftelijk bewijs dat verzoeker actueel voegt aan zijn dossier. Verzoeker

geeft nog mee dat hij in het begin niet op de hoogte was van de asielprocedure met als gevolg dat hij

pas enige tijd later een asielaanvraag indiende.

Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus citeert verzoeker artikel 48/4 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (Vreemdelingenwet). Verzoeker verwijst naar de feiten en is van oordeel dat hij

subsidiaire bescherming kan vragen op basis van artikel 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet.

2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De Commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.3. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert werd de bestreden beslissing niet in hoofdzaak

gemotiveerd door het gebrek aan concrete bewijzen. Los van het feit dat hij geen enkel begin van bewijs

heeft voorgelegd met betrekking tot de vervolgingsfeiten, baseerde de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen zijn weigering immers evenzeer op het feit dat verzoeker niet

aannemelijk gemaakt heeft dat hij voor de aangehaalde problemen geen beroep kon doen op de

bescherming vanwege de Russische autoriteiten. Bovendien legde verzoeker met betrekking tot de

documenten die er in het kader van de vervolgingsfeiten zouden zijn opgesteld enkele onaannemelijk

vage en incoherente verklaringen af. Zo blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker verklaarde dat

er allerhande processen-verbaal werden opgesteld, maar verzoeker beschikt over geen enkel gegeven

aangaande deze processen-verbaal (stuk 5, gehoorverslag CGVS 15/10/2009, p. 7-9).

2.4. Als bijkomend motief merkt de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op dat

verzoeker, hoewel hij reeds sinds 15 november 2008 in België verbleef, pas op 28 januari 2009 een

asielaanvraag heeft ingediend, hetgeen een negatieve indicatie inoudt voor de ernst van zijn beweerde

vrees voor vervolging. Verzoekers verklaring dat hij niet op de hoogte was van de asielprocedure is



RvV X - Pagina 5

weinig aannemelijk. Van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die

de bescherming van het Vluchtelingenverdrag of de subsidiaire bescherming inroept, mag

redelijkerwijze worden verwacht dat hij bij zijn aankomst of kort daarna bij de autoriteiten van het

onthaalland een asielaanvraag indient. Het feit dat verzoeker meer dan twee maanden wachtte om asiel

aan te vragen betekent dat hij internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en

relativeert als dusdanig de ernst van de door hem geschetste vervolging. Verzoeker verklaarde

trouwens zelf niet naar België te zijn gekomen met de bedoeling om asiel aan te vragen (stuk 5,

gehoorverslag CGVS 14/10/2009, p. 4), hetgeen tevens duidt op het ontbreken van een gegronde vrees

voor vervolging.

2.5. Verzoekers argumentatie dat hij niet op voldoende bescherming van de Russische autoriteiten kan

rekenen omwille van zijn niet-Russische origine is een loutere herhaling van zijn standpunt, en wordt

niet in het minst met objectieve gegevens onderbouwd. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker

wel degelijk een beroep deed op de politie en klacht neerlegde, maar dat hij zelf achteraf niet

informeerde naar zijn klacht en zelfs niet geïnteresseerd was in wat de politie had gedaan (stuk 5,

gehoorverslag CGVS 14/10/2009, p. 11). Conform artikel 1, A (2), van het Vluchtelingenverdrag is

vereist om als vluchteling te worden erkend dat men de bescherming van het land van herkomst niet

kan of wil inroepen. Verzoeker toont geenszins aan dat de Russische autoriteiten hem geen

bescherming kunnen of willen bieden.

2.6. Met betrekking tot de bij het verzoekschrift gevoegde kopie van de convocatie en de vertaling

ervan, dient te worden opgemerkt dat de vertaling werd opgesteld in een andere taal dan deze van de

rechtspleging en het geen eensluidend verklaarde vertaling betreft. De Raad is op grond van artikel 8

van koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (PR RvV) echter niet verplicht de stukken die niet voorzien zijn van een

voor eensluidend verklaarde vertaling in overweging te nemen (RvS 11 maart 2009, nr. 4111 (c)). Het

feit dat verzoeker bij zijn verzoekschrift een convocatie voegt, is opmerkelijk gelet op zijn verklaringen in

dit verband tijdens zijn verhoor. Verzoeker verklaarde immers niet te weten wat er met de convocaties

gebeurd is, die hij op zijn naam zou ontvangen hebben naar aanleiding van de rechtszaak tegen zijn

aanvaller (stuk 5, gehoorverslag CGVS 14/10/2009, p. 10, 11). Ter terechtzitting legt verzoeker een

kopie van deze convocatie neer en voegt hieraan een aantal prints van internetartikels toe over

extreem-rechtse bewegingen in de Russische Federatie. Deze informatie wordt niet betrokken op

verzoekers individuele geval en is evenmin voorzien van een voor eensluidend verklaarde vertaling

zodat deze op grond van artikel 8 van het PR RvV evenmin in overweging wordt genomen.

2.7. Verzoeker heeft zijn asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan verzoeker zich

ook niet steunen op de elementen aan de basis van zijn 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, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Ook voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus is immers de geloofwaardigheid van het asielrelaas vereist, maar ook

dat men de bescherming van het land van herkomst niet kan of wil inroepen. Bescherming, in de zin van

de artikelen 48/3 en 48/4 wordt, luidens artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet, in het algemeen

geboden wanneer er redelijke maatregelen tot voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige

schade worden getroffen, onder andere door de instelling van een doeltreffend juridisch systeem voor

opsporing, gerechtelijke vervolging en bestraffing van handelingen die vervolging of ernstige schade

vormen, en wanneer de verzoeker toegang tot een dergelijke bescherming heeft. Zoals hoger reeds

gesteld maakte verzoeker niet aannemelijk dat de Russische autoriteiten hem geen bescherming

zouden kunnen of willen bieden. Verzoeker brengt evenmin gegevens aan waaruit blijkt dat zijn land van

herkomst verwikkeld is in een internationaal of binnenlands gewapend conflict conform artikel 48/4 §2 c)

van de Vreemdelingenwet.

2.8. De beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. De materiële

motiveringsplicht werd derhalve niet geschonden.

Het enig middel is niet gegrond.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in

de zin van de artikelen 1, A(2) van het Vluchtelingenverdrag en 48/3 van de Vreemdelingenwet, of een

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, in aanmerking

worden genomen.
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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 elf mei tweeduizend en tien door:

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER F. TAMBORIJN


