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nr. 43 284 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 onbepaalde nationaliteit te zijn, op 11 mei 2006 heeft

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

24 april 2006.

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 verzoekschrift tot voortzetting ingediend op 2 februari 2007.

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 advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat H. DE PONTHIERE

verschijnt voor de verzoekende partij, 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. Verzoekster kwam op 16 november 2005 toe op Belgisch grondgebied en diende diezelfde dag een

asielaanvraag in.

1.2. Op 24 april 2006 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

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

Verzoekster werd hiervan d.d. 27 april 2006 in kennis gesteld.

Dit vormt de bestreden beslissing. Deze is als volgt gemotiveerd:
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“U werd op 10 maart 2006 gehoord door het Commissariaat-generaal in het bijzijn van een tolk die de

Russische taal machtig is, van 900u tot 12.35u. Uw advocaat, Meester Kathleen Kildonck in loco

Meester De Tollenaere, was gedurende het volledige gehoor aanwezig.

A. Vluchtrelaas

U bent een Armeens staatsburger van gemende Azerische-Witrussische origine. U trouwde in 1987 met

T.(…)S.(…), een Armeniër van Armeense origine en woonde met hem samen in Vardenis. In januari

1991 vluchtte uw vader met zijn tweede vrouw en gezin, en met uw broer, naar Azerbeidzjan. U vernam

later dat zij waarschijnlijk tijdens een conflict met Armeense soldaten omkwamen. Dat jaar werd u vaak

beledigd en bedreigd, en belaagd door Armeense burgers omwille van uw origine. In januari 1991 vielen

een tiental Armeniërs bij u binnen. U en uw man werden geslagen en u besloot te verhuizen naar

Dashkent. U had praktisch geen contact met de bewoners en ondervond daarom geen problemen. In de

zomer van 1992 echter werden u en uw kinderen ontvoerd naar het Krasnoselskij district door een vijftal

Armeniërs. Voor de ogen van uw kinderen werd u beledigd en mishandeld. Ook uw zoontje werd

mishandeld. Toen er buiten bombardementen waren, ontsnapten uw belagers. U werd door een jonge

herder ontdekt en naar Krasnoselk overgebracht, van waaruit uw man verwittigd werd. U had daarna

medische verzorging nodig en bleef ongeveer een maand in bed. In oktober 1992 word u opgeroepen

door de politie. U vertrok samen met uw man naar Krasnoselsk maar werd onderweg tegengehouden

aan een militaire post, waar uw man diende te wachten op u. Op het politiekantoor werd er een

verklaring afgenomen door een rechercheur en een procureur. Hierna werd u gedwongen uw klacht in te

trekken en uw Sovjetpaspoort af te geven. U werd teruggereden naar de militaire post en ging te voet

terug naar Dashkent. In november 1992, toen uw man naar Jerevan ging om klacht in te dienen tegen

de procureur, geraakte hij slaags met de majoor die aanwezig was geweest tijdens uw ondervraging. Hij

werd vervolgens gearresteerd en beschuldigd van moord van 1 van de verkrachters, van smaad aan de

politie, en van het vernielen van staatseigendom. Hij werd in november 1992 in de gevangenis van

Razdan geplaatst. U werd door een onbekende man, die in het bezit was van de ring van uw man,

verwittigd dat u zo vlug mogelijk weg moest, en door hem naar Sorsje gebracht, samen met uw

grootmoeder waar u een leegstaand huis betrok U bleef hier tot in 1994 Uw man wist in 1993 te

ontsnappen, en kwam u in 1994 samen met een vriend, R.(…), ophalen. Hij bracht u naar Rusland, naar

het Tambov district, waar u opnieuw een leegstaand huis betrok. Tot 1999 kende u hier geen

problemen. Vanaf 1997 was uw man vaak afwezig voor zijn werk, Hij probeerde een registratie te

regelen bij de paspoortdesk maar kreeg geen antwoord. In februari of maart 1999 vernam u van R.(…)

dat hij op 19 januari 1999 vermoord werd in het dorp Tatianina. Vanaf de zomer van 2005 kreeg u het

bezoek van een nieuwe wijkagent Op 28 oktober 2005 werd u door hem en twee andere agenten in

uniform opgepakt wegens verdenking van wapenbezit. U werd ondervraagd, geslagen en bedreigd en

op 4 november 2005 mits het ondertekenen van een document dat u binnen de 24 uur de Russische

Federatie diende te verlaten vrijgelaten U werd door Rita uw huisbazin naar Moskou gebracht waar u

enkele dagen verbIeef alvorens naar BeIgië te vertrekken U vroeg op 28 november 2005 asiel aan bij de

Belgische autoriteiten en bent niet in het bezit van een paspoort.

B. Motivering

U bent geboren in Armenië en had er een vaste registratie tot aan uw vertrek in 1994 (CGVS p.1),

waardoor u beschouwd dient te worden als Armeens staatsburger en uw asielrelaas bekeken dient te

worden ten opzichte van Armenië. Niettegenstaande eerder door het Commissariaat-generaal werd

geoordeeld dat verder onderzoek noodzakelijk was, blijkt na verder onderzoek dat in uw hoofde geen

gegronde vrees voor vervolging, zoals bepaald in de Conventie van Genève van 28 juli 1951, kan

worden vastgesteld. Vooreerst dienen zowel binnen uw asielrelaas als omtrent de door u voorgelegde

documenten ter staving van uw asielrelaas een aantal tegenstrijdigheden en onlogische elementen

vastgesteld te worden die de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op ernstige wijze ondermijnen. Zo

legde u een overlijdensakte voor van uw man, waarin staat dat hij vermoord werd op 19 januari 1999, en

verder nog een document opgesteld in het Armeens dat volgens u zou handelen over de identificatie

van zijn lijk (CGVS p.7). Beide documenten zou u enkele maanden na de dood van uw man via zijn

Armeense vriend R.(…) in handen gekregen hebben. Er dient echter opgemerkt te worden dat de

effectieve inhoud van deze documenten niet overeenstemt met de verklaringen die u hierover aflegde.

Uit het Armeens document blijkt immers dat het hier niet gaat om een identificatie van zijn lijk, maar om

een “Forma 9”, een tijdelijk identiteitsbewijs dat uitgereikt wordt na aangifte van een verloren paspoort.

Uit de vertaling van dit document kan afgeleid worden dat uw echtgenoot een aanvraag op 22 januari

1999 ingediend zou hebben, wat weinig aannemelijk is, vermits hij volgens de overlijdensakte die u

voorlegde op 19 januari 1999 reeds overleden zou zijn. Toen u tijdens het gehoor met deze vaststelling

geconfronteerd werd, zei u dat niet wist wat er in het document stond omdat u geen Armeens kon lezen

(CGVS p.7). Het argument dat u de inhoud van dit Armeens document niet kende op het moment van

uw asielaanvraag, kan echter niet aanvaard worden. U groeide op in Armenië (CGVS p.1), liep er

school, was getrouwd met een Armeense man en kende naar eigen zeggen zelfs het plaatselijke dialect
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van uw woonplaats (DVZ vraag 41). Bovendien ontving u dit document via een Armeense vriend van uw

man, aan wie u enige uitleg had kunnen vragen. U argumenteerde dat u er niet aan dacht op dat

moment en dat de documenten geen rol speelden in uw leven (CGVS p.7), wat niet als afdoende uitleg

kan beschouwd worden aangezien het hier wel degelijk om documenten over de dood van uw man zou

gaan. Daarnaast dient nog opgemerkt te worden dat deze Forma 9 afgeleverd werd in Vardenis

(Armenië), wat impliceert dat uw man zich hiervoor tot de Armeense autoriteiten gewend zou hebben.

Nochtans beweerde u dat hij gezocht werd door de Armeense autoriteiten na zijn ontsnapping, zodat het

weinig waarschijnlijk is dat hij zich op dat moment bij hen zou aangemeld hebben. Verder, wat de

overlijdensakte betreft, dient vastgesteld te worden dat dit een Sovjet-document betreft. Aangezien dit

document werd opgesteld in januari 1999, en de Sovjet-Unie in 1991 ophield te bestaan, dient sterk

getwijfeld te worden aan de authenticiteit van dit document. Door voorgaande vaststellingen wordt de

geloofwaardigheid van uw documenten, en bijgevolg ook van uw asielrelaas, aangetast. Bovendien

wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas bijkomend ondermijnd door een aantal

tegenstrijdigheden en ongeloofwaardige elementen binnen de opeenvolgende verklaringen die u aflegde

over uw verblijf in Armenië en Rusland. Zo werd na grondige vergelijking van uw verklaringen een

tegenstrijdigheid vastgesteld omtrent uw ontvoering in de zomer van 1992. Voor de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde u namelijk dat er vijf Armeniërs bij u binnenvielen. U werd door hen in

een auto gezet, waar ze uw handen achter uw rug bonden en een blinddoek aandeden, en u naar een

verlaten huis brachten (DVZ vraag 41). Tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal vermeldde

u plots dat het om vijf Armeense militairen zou gaan in groen uniform, en dat zij reeds in uw huis zelf,

alvorens ze u in de wagen zetten, uw handen vastbonden en een blinddoek omdeden. Vervolgens is het

weinig geloofwaardig dat u gedurende twee jaar, van 1992 tot 1994, in het spookdorp Sorsje zonder

enig inkomen kon overleven, enkel met het voedsel dat door mensen in de verlaten huizen was

achtergebleven. Daarnaast dienen ook omtrent uw verblijf in Rusland van 1994 tot 2005 enkele

ongeloofwaardige elementen opgemerkt worden, waardoor verder afbreuk gedaan wordt aan de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Zo blijkt uit uw verklaringen dat u in 1994-1995 door uw man naar

het dorpje Trubinka in Rusland werd gebracht, in de regio Tambov. U kan uw verblijf hier echter op geen

enkele manier aannemelijk maken. Zo kon u niet zeggen wanneer u precies naar Rusland vertrok en

waarom u precies naar dat specifieke dorp werd gebracht (CGVS p.4). U wist niet welke route u precies

volgde vanuit Armenië om in dit dorp te geraken. U wist ook niet hoelang u daar precies over deed

(CGVS p.4). U argumenteerde dat het u niet interesseerde (CGVS p.4). U kende bovendien de

postcode van het dorp niet en wist evenmin wie de burgemeester was (CGVS p.8). U wist niet of er

rivieren in de buurt lagen. Gelet op het feit dat u zulke lange periode in dit dorpje verbleef, namelijk meer

dan 10 jaar, kan het feit dat u niet op de hoogte zou zijn van zulke feiten niet aanvaard worden.

Aangezien u uw verblijf in Rusland niet aannemelijk kan maken, kan ook geen geloof meer gehecht

worden aan de door u aangehaalde problemen die u er omwille van uw illegaliteit of uw geloof zou

gekend hebben. In verband met de moord op uw man in Rusland blijkt daarenboven uit uw verklaringen

dat hij zich, met het oog op het regelen van een registratie in Rusland, in 1999 zou aangemeld hebben

bij de Armeense ambassade in Rusland, en dat de familieleden van de aanrander hem hierdoor op het

spoor kwamen (CGVS p.8). Zoals eerder vermeld, dient ook hieromtrent opgemerkt te worden dat het,

gelet op het feit dat hij gezocht werd na zijn ontsnapping uit de Armeense gevangenis, weinig logisch is

dat hij zich zelf zou gaan aanbieden bij de Armeense autoriteiten. Tenslotte dient, wat de overige door u

voorgelegde documenten betreft, nog opgemerkt te worden dat u geen enkel begin van bewijs

neerlegde waarmee uw Azerische origine, die aan de basis zou liggen van uw problemen in Armenië en

Rusland, kan aantonen. U verklaarde dat u uw identiteitsdocumenten, namelijk uw geboorteakte, uw

huwelijksakte en de geboorteaktes van uw kinderen, in Dashkent achterliet toen u vluchtte. De reden

hiervoor zou zijn dat u en uw grootmoeder van elkaar dachten dat jullie deze documenten hadden

meegenomen (CGVS p.2), wat gezien het belang van deze documenten en de verantwoordelijkheid die

u hiervoor dient te dragen, niet als afdoend argument kan beschouwd worden. Uw paspoort zou

afgenomen geweest zijn in oktober 1992, toen u zich ging aanmelden bij de gerechtelijke instanties in

Krasnoselsk. U verklaarde dat men dit waarschijnlijk deed opdat u niet zou vluchten, wat weinig logisch

is gelet op het feit dat u verklaarde dat men liever geen Azeri’s in het land had (CGVS p.6: “Omdat 1k

een Azeri ben, en de Armeniërs wilden niet dat ik daar leefde”). De foto’s die u voorlegde betreffen uzelf

en uw gezin en kunnen de geloofwaardigheid van uw verklaringen niet herstellen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier kom ik tot de vaststelling dat u niet voldoet aan de criteria die

werden vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag (Conventie van Geneve van 28juli 1951) en bijgevolg

niet als Vluchteling kan worden erkend.”

2. Over de gegrondheid van het beroep
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2.1. Verzoekster voert in een eerste en enig middel de schending aan van de artikelen 52 en 62 van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het Koninklijk Besluit van

11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen, van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake

minimumnormen voor de erkenning van de onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling

of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende

bescherming (Kwalificatierichtlijn) en van de artikelen 3 en 13 van het Verdrag van 4 november 1950 tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Voorts werpt

verzoekster de afwezigheid van redenen op en meent zij dat er minstens een manifeste appreciatiefout

werd gemaakt. Tot slot voert verzoekster de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoekster beweert dat haar geen tijd werd gegund de vragenlijst die haar was toegestuurd naar

behoren in te dienen. Zij stelt dat de bestreden beslissing reeds genomen werd alvorens haar de nodige

tijd gegeven werd om nog een vertaling van de vragenlijst in te dienen. De vragenlijst diende het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen pas uiterlijk op 2 mei 2006 te bereiken,

doch er werd reeds een beslissing genomen op 24 april 2006. Nergens geeft het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in haar beslissing blijk van kennisname van de inhoud

van de vragenlijst, niettegenstaande deze vragenlijst een verduidelijking van een aantal zaken dewelke

door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen als “tegenstrijdig en onlogisch”

werden bevonden. Verzoekster voegt dan ook een kopie van haar handgeschreven tekst alsmede van

de vertaling ervan toe. Volgens verzoekster geeft deze tekst nochtans verduidelijking van een aantal

zaken dewelke door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen als

tegenstrijdig en onlogisch werden bevonden (zoals voor wat betreft de ‘forma 9’). Met betrekking tot de

tegenstrijdigheden en onlogische elementen, blijkt dat verzoekster verklaarde dat zij de ‘forma 9’, zijnde

inderdaad een aanvraag betreffende verlies van paspoort, enkele maanden na de dood van haar

echtgenoot van R. ontving en legt een kopie van de beëdigde vertaling ervan neer. Zij stelt bovendien

uitdrukkelijk tijdens het interview bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

te hebben verklaard dat een dergelijk document noodzakelijk was om het lichaam van haar man uit

Rusland te krijgen en naar Armenië over te brengen om hem aldaar eveneens te begraven. Verzoekster

stelt tevens dat R. haar enkele maanden na de dood van haar man (en diens begrafenis) dit document

gaf. Verzoekster verwijst hiertoe tevens naar haar handgeschreven verklaring waaruit blijkt dat R. dit

document nodig had om het lichaam van haar echtgenoot uit het mortuarium mee te nemen om het te

begraven. Verzoekster geeft eveneens te kennen dat haar nooit gemeld werd op welke wijze R. aan

voormeld document is geraakt. Het is volgens verzoekster eveneens vanzelfsprekend dat haar

overleden echtgenoot de aangifte dd. 22 januari 1999, dat blijkt uit het document, niet heeft gedaan. In

haar verzoekschrift tot voortzetting wijst verzoekster erop dat het desbetreffende document vals is.

Verzoekster verduidelijkt dat het feit dat haar echtgenoot begraven werd belangrijk was en niet op welke

manier dat gelukt was en via welke administratieve formaliteiten R. hierin geslaagd was.

Verzoekster verwijst verder naar haar verklaringen tijdens het gehoor op Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen en stelt aldaar erop te hebben gewezen dat zij het secundair

onderwijs doorlopen heeft in het Russisch waarbij zij slechts in het eerste jaar enig Armeens

onderwezen kregen. Het betrof een Russische school gelegen buiten het centrum te Vardenis

(Armenië). Verzoekster herhaalt tevens dat zij haar jeugd doorbracht in Vardenis waar de meerderheid

van de bevolking van niet-Armeense origine afstamde en Russisch sprak. Betreffende de

overlijdensakte, waarvan verzoekster eveneens kopie van de vertaling voorlegt, merkt verzoekster nog

op dat uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen zelf niet is overgegaan tot het onderzoeken van de authenticiteit van

voormeld document, doch dat er sterke twijfels over zijn én mede op basis daarvan tot de conclusie

komt dat de geloofwaardigheid van de documenten en van het asielrelaas van verzoekster wordt

aangetast. Verzoekster verklaart zich bereid om alsnog het originele document over te maken, zodat de

authenticiteit kan worden nagegaan.

Met betrekking tot verzoeksters verblijf in Rusland en Armenië verwijst verzoekster naar haar laatste

verklaringen op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, alwaar zij

antwoordde op de vraag of zij alle vragen goed had verstaan dat dit niet altijd het geval was, dat ze niet

altijd goed begreep wat de interviewer bedoelde en dat deze meer had moeten uitleggen of meer

concretere vragen had moeten stellen. Verzoekster merkt ook op dat het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen in de beslissing vergeet te melden dat zij verzoekster tijdens het

interview confronteerden met de vraag waarom zij in het eerste antwoord niet vermeldde dat het

militairen waren. Verzoekster wijst er op dat zij antwoordde dat dit niet werd gevraagd. Daarenboven
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ziet verzoekster niet in welke tegenstrijdigheid er op te merken valt tussen vijf ‘Armeniërs’ en vijf

‘Armeense militairen’; het betreft hier een verdere specificatie doch geenszins een tegenstelling. Ook de

zogenaamde tegenstrijdigheid over de vraag of verzoeksters handen tijdens de inval al dan niet in haar

huis dan wel in de wagen achter haar rug werden gebonden is niet van dien aard dat het de

geloofwaardigheid van het relaas van verzoekster doet wankelen. Verzoekster voert hieromtrent verder

aan dat het een uiterst traumatische ervaring betreft waarin het moment van het boeien geen

doorslaggevend element is.

Waar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het weinig geloofwaardig

achtte dat verzoekster gedurende twee jaar, van 1992 tot 1994, in het spookdorp Sorsje zonder enig

inkomen kon overleven, enkel met voedsel dat door de mensen in de verlaten huizen was

achtergebleven, wijst verzoekster naar het vluchtrelaas dat zij uiteenzet in haar verzoekschrift en naar

de vragenlist waaruit blijkt dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen deze

periode te ruim heeft bepaald. Verzoekster stelt tot november 1992 in Dashkent te zijn verbleven

waarna zij in allerijl met de kinderen en de grootmoeder naar het verlaten bergdorp Verchna Sorza

vluchtte. Verzoekster gaat verder en legt uit dat zij eind winter/begin lente 1994 dit bergdorp verliet om

samen met haar man en vriend R. richting Rusland te vluchten. De door het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen bepaalde termijn van twee jaar acht verzoekster dan ook

schromelijk overdreven. Verzoekster wijst er op dat dit kleine bergdorp verlaten was door de voormalige

bewoners, Azeri’s, ten gevolge van het uitbreken van de etnische conflicten. Daarenboven stelt

verzoekster dat het in dergelijke bergdorpjes gebruikelijk was om grote zoute kazen te maken en deze in

grote bakken te bewaren. De bewoners van deze dorpjes sloegen dan ook steeds een grote voorraad

aan gedroogd voedsel alsmede grote zakken poedermelk op voor de winter dewelke verzoekster uit hun

verlaten huizen kon halen. Daarenboven zorgde verzoekster ook zelf voor het opslaan van een

voorraad. Uit niets blijkt dat een overleving in dergelijke omstandigheden onmogelijk is en gelet op

bovenstaande argumenten blijkt dat de argumentatie van het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen waarop zij zich baseert om de geloofwaardigheid van het vluchtrelaas in

twijfel te trekken ook op dit punt niet gerechtvaardigd is.

Betreffende de vaststellingen in de bestreden beslissing omtrent verzoeksters verblijf in Rusland van

1994 tot 1995 herhaalt verzoekster dat de vlucht naar Rusland door haar echtgenoot werd

georganiseerd. Zij herinnert zich door Georgië te hebben gereden en ook de naam van een bewoonde

plaats, Sadachlu. Verzoekster wijst er voorts op dat zij vanuit Georgië niet ver konden komen en aan

een militaire post met Russische soldaten kwamen waar ze uren dienden te wachten. Na deze post te

zijn gepasseerd reden ze lange tijd waarbij de fysische en psychische uitputting maakten dat zij de slaap

konden vatten. Volgens verzoekster kan dan ook niet van een vrouw worden verwacht de gevolgde

vluchtweg, gemaakt in 1994, te hebben gekend; zij vertrouwde op haar man. Verzoekster verwijst

tevens naar haar verklaringen op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

dat zij niet in het ‘centrum’ van Trubinka verbleef en dat er daar voornamelijk oude mensen gevestigd

waren met zo’n twintig huizen. Verzoekster benadrukt dat zij tengevolge van voormelde ontvoering en

belevenissen voortdurend in stress en onrust leefde zodoende zij zich zoveel als mogelijk verschanste

en nagenoeg geen contact zocht met de oudere mensen dewelke te Trubinka woonden.

Verzoekster geeft nog mee dat de informatie dat de familieleden van de aanrander verzoeksters

echtgenoot op het spoor kwamen doordat hij zich zou hebben aangemeld bij de Armeense Ambassade

te Rusland haar door R. werd verstrekt. Het bekomen van een registratie in Rusland slaagde niet

wegens het gebrek aan de noodzakelijke paspoorten. Verzoekster geeft een uiteenzetting omtrent het

verkrijgen van het Russisch Staatsburgerschap, was volgens haar uit naslagwerk blijkt.

Aangaande het gebrek aan enig begin van bewijs van haar Azerische origine wijst verzoekster er op dat

haar geboorteakte, huwelijksakte en de geboorteakte van haar kinderen door een pijnlijk misverstand

met de grootmoeder in Dashkent achterbleven. Desondanks is het volgens verzoekster niet onmogelijk

dat in de gegeven concrete vluchtomstandigheden (plots opduiken van een vreemde man met de ring

van haar echtgenoot dewelke hen aanmaant mee te komen naar een andere plaats) een dergelijk

misverstand plaatsvindt. Ook voor wat betreft het afnemen van haar paspoort na haar ondervraging

betreffende het intrekken van de ingediende klacht voor de ontvoering is verzoekster formeel en

bevestigt zij hetgeen zij van in de beginnen verklaarde.

Verzoekster betwist de stelling van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

dat zij niet aan de criteria van de Conventie van Genève zou voldoen. Verzoekster verwijst tot slot naar

de bevindingen in de geraadpleegde naslagwerken betreffende de situatie in Armenië. Het blijkt dat de

Azeri’s dewelke in Armenië zijn blijven wonen tijdens het conflict beschouwd worden als hebbende de

Armeense kant gekozen in het etnisch conflict en met rust worden gelaten. Dit impliceert dat die Azeri’s

die uiteindelijk de vlucht hebben genomen uit Armenië beschouwd worden als Azerbeidzjanen en niet in

het minst met open armen zullen worden ontvangen.
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Verzoekster stelt in haar verzoekschrift tot voortzetting dat zij alsnog een procedure tot erkenning van

staatloosheid heeft ingezet en dat de uiteengezette feiten aanleiding geven tot subsidiaire bescherming

in de zin van de Kwalificatierichtlijn.

2.2. Voor zover in het middel de schending wordt aangevoerd van artikel 52 van de Vreemdelingenwet,

mist het middel juridische grondslag. In casu kan de schending van artikel 52 van de Vreemdelingenwet

niet dienstig worden opgeworpen aangezien de beslissing werd genomen op grond van artikel 57/6 van

de Vreemdelingenwet dat aan de Commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om verzoekers de

vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 en de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet te weigeren of toe te kennen.

2.3. Er dient te worden opgemerkt dat de schending van een Richtlijn nooit dienstig kan worden

aangevoerd eenmaal deze in nationale wetgeving is omgezet, behoudens wanneer deze omzetting

laattijdig of niet richtlijnconform is gebeurd en de bepaling uit de richtlijn onvoorwaardelijk en voldoende

duidelijk is (cf. HvJ 4 december 1974, C-41/74, Van Duyn, Jur., 1974, 1337). Verzoekster werkt echter

op generlei wijze uit op welke wijze hij de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake

minimumnormen voor de erkenning van de onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling

of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, geschonden acht, waardoor dit

onderdeel van het door verzoeker aangevoerde middel onontvankelijk is. Verzoekster geeft evenmin

aan welk artikel van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, zij geschonden

acht, waardoor ook dit onderdeel van het door verzoekster aangevoerde middel onontvankelijk is. De

uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (RvS 2 maart 2007, nr. 168.403; RvS 8 januari

2007, nr. 166.392; RvS 29 november 2006, nr.165.291).

2.4. Waar verzoekster de schending van artikel 13 van het EVRM aanvoert, waarin is bepaald dat “een

ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, recht heeft op een

daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan door

personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie”¸ merkt de Raad op dat artikel 13 van het EVRM

niet zelfstandig kan worden ingeroepen zonder aan te tonen dat een door het voornoemde verdrag

beschermde vrijheid of recht geschonden is.

2.5. De formele motiveringsplicht vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen en bij uitbreiding in artikel 62 van de Vreemdelingenwet heeft tot

doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te geven dat hij in staat is te

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft

(RvS 2 februari 2007, nr. 167.416; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Uit het verzoekschrift blijkt dat

verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent en deze bovendien aan een inhoudelijk

onderzoek onderwerpt zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Het

middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden.

2.6. 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
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om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen. Van iemand die

beweert vervolgd te worden en te dien einde documenten neerlegt om zijn beweringen te staven, mag in

alle redelijkheid verwacht worden dat hij minstens de inhoud van deze documenten kan verhelderen.

Tevens kan worden verwacht dat men een poging onderneemt om zich te informeren over de inhoud

van het document.

2.7. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster in casu onwetend was omtrent de inhoud van

een document dat zij voorlegde (stuk 20, Documenten, forma 9). Zij beweerde dat het bewuste

document betrekking had op de ‘identificatie van het lijk van haar echtgenoot’, (stuk 6, gehoorverslag

CGVS 10/03/2006, p. 7). Tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen bleek dat het om een zogenaamde “Forma 9”, ging. Dit is een tijdelijk identiteitsbewijs dat

uitgereikt wordt na aangifte van een verloren paspoort (stuk 6, gehoorverslag CGVS 10/03/2006, p. 7).

Uit de verklaringen van verzoekster blijkt bovendien dat zij geen ernstige pogingen heeft ondernomen

zich te informeren over de inhoud van het document hoewel dit volgens haar over de dood van haar

echtgenoot zou gaan (stuk 6, gehoorverslag CGVS 10/03/2006, p.7). Daarenboven bleek uit de vertaling

van het document dat verzoeksters echtgenoot een aanvraag dienaangaande zou hebben ingediend op

22 januari 1999 (stuk 6, gehoorverslag CGVS 10/03/2006, p.7), daar waar blijkens de door verzoekster

neergelegde overlijdensakte (stuk 20, Documenten, overlijdensakte man) diens overlijden dateert van

19 januari 1999. Deze vaststellingen doen ernstig afbreuk aan verzoeksters geloofwaardigheid alsmede

aan de authenticiteit van deze documenten.

2.8. De Raad stelt vast dat de vragenlijst van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen door verzoekster werd ingediend op 10 april 2006, waarbij verzoekster een bijlage voegt die

niet in het Nederlands, Frans of Engels is ingevuld, zoals nochtans gevraagd op de desbetreffende

vragenlijst (stuk 3, Vragenlijst, p. 1). Uit de vertaling van de bijlage, die verzoekster bij onderhavig

verzoekschrift tot voortzetting alsnog voegt, blijkt in eerste instantie niet dat het om een beëdigde

vertaling gaat zoals verzoekster verkeerdelijk aangeeft. Bovendien maakt verzoekster niet aannemelijk

op welke wijze deze vertaling een ander licht op de bestreden beslissing zou kunnen werpen. Uit deze

vertaling blijkt immers dat verzoekster verwijst naar het identiteitsbewijs van 22 januari 1999, doch haar

verklaring is niet van dien aard om de vaststelling in de bestreden beslissing te weerleggen of te

verduidelijken. Uit het administratief dossier blijkt evenwel dat verzoekster hiermee louter herhaalt wat

zij eerder op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verklaarde. Zij herhaalt

immers het feit dat R., de vriend van haar echtgenoot, haar na de dood van haar echtgenoot deze

documenten bracht; dat R. het identiteitsbewijs van haar echtgenoot nodig had om het lichaam uit

Rusland te krijgen en dat haar echtgenoot in Armenië is begraven (zie stuk 6, gehoorverslag CGVS

10/03/2006, p. 7). Dit alles weerlegt evenwel de duidelijke vaststellingen in de bestreden beslissing niet.

Met de stelling dat het loutere feit dat haar echtgenoot begraven belangrijk was en niet op welke manier

dat gelukt was en via welke administratieve formaliteiten R. hierin geslaagd was, verschoont verzoekster

haar onwetendheid omtrent het document niet en verduidelijkt of verklaart zij evenmin op aannemelijke

wijze de markante vaststelling omtrent de data vermeld in deze documenten. In haar verzoek tot

voortzetting oppert verzoekster plots de boude stelling: “Het is een vals document, opgesteld na de

dood van haar man.” (Verzoek tot voortzetting, p. 2). Deze opvallende post factum verklaring kan geen

afbreuk doen aan de terechte vaststellingen opgenomen in de bestreden beslissing. Verzoeksters

verwijzing naar haar schoolloopbaan in het Russisch waarbij zij slechts in het eerste jaar enig Armeens

onderwezen kregen en haar jeugd in Vardenis waar de meerderheid van de bevolking van niet-

Armeense origine afstamde en Russisch sprak overtuigt niet en doet hier evenmin afbreuk aan. De

Raad merkt bijkomend op dat het niet de taak is van de Commissaris-generaal, noch van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen om de lacunes in de bewijsvoering van verzoekster op te vullen (RvS 26

oktober 2004, nr. 136.692; RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). Aan verzoeksters verzuchting om de authenticiteit

van de overlijdensakte in voorkomend geval na te gaan, kan dan ook niet worden tegemoet gekomen.

2.9. Van de asielzoeker mag worden verwacht dat hij voor de asielinstanties coherente, gedetailleerde

en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land

van herkomst op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft, zodat op grond

hiervan kan worden nagegaan of er aanwijzingen zijn om te besluiten tot het bestaan van een risico voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. Het feit dat er niet naar werd gevraagd biedt geen

afdoende verklaring voor het niet vermelden van bepaalde gegevens (cf. RvS 20 mei 2005, nr.

144.744). Bovendien kan worden aangenomen dat bepalende ervaringen in het geheugen gegrift

zouden staan zo zij zich in werkelijkheid voorgedaan zouden hebben waardoor deze persoon daar in

een later stadium nog een gedetailleerde en coherente beschrijving van kan geven. Het ontbreken van
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identiteits- en reisdocumenten, zonder dat daarvoor een aannemelijke reden aanwezig is, ondermijnt de

geloofwaardigheid van het asielrelaas (RvS 5 juni 2001, nr. 96.146).

2.10. Verzoekster legde tegenstrijdige verklaringen af omtrent het moment waarop haar een blinddoek

werd omgedaan en de handen werden geboeid op het ogenblik van haar ontvoering (stuk 6,

gehoorverslag CGVS 10/03/2006, p. 7; stuk 16, DVZ, vraag 41, p. 14). Uit het administratief dossier

blijkt dat verzoekster op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft te

kennen gegeven dat zij niet alle vragen begrepen had, doch nuanceerde dit met de stelling dat wanneer

de vraag opnieuw werd gesteld, zij later alles wel begreep (stuk 6, gehoorverslag CGVS 10/03/2006, p.

14). Verzoeksters verschoningsgrond voor deze tegenstrijdigheid, namelijk dat ze niet altijd goed

begreep wat de interviewer bedoelde en dat deze meer had moeten uitleggen of meer concretere

vragen had moeten stellen, getuigt dan ook van een toch wel zeer selectieve lezing van het

gehoorverslag, zonder rekening te houden met de eigen aangebrachte nuancering.

Van verzoekster kan worden verwacht dat zij minstens eenduidig kan aangeven wanneer haar een

blinddoek werd omgedaan en de handen werden geboeid op het ogenblik van haar ontvoering, gezien

een dergelijk gebeuren een manifeste afwijking vormt op de alledaagsheid en bovendien van

determinerende invloed is op verzoeksters verdere leven. Verzoekster kan worden bijgetreden dat de

vermeende tegenstrijdigheid tussen vijf ‘Armeniërs’ en vijf ‘Armeense militairen’ objectief gezien eerder

een verdere specificatie betreft. De Raad stelt echter vast dat verzoekster op de Dienst

Vreemdelingenzaken reeds een erg gedetailleerd relaas uit de doeken deed omtrent haar ontvoering

(stuk 16, DVZ, vraag 41, p. 14), waardoor niet kan worden aangenomen dat verzoekster een feit dat niet

zonder belang is - namelijk de hoedanigheid van “militair” van haar ontvoerders – zonder meer

onvermeld liet en niet nader specificeerde, terwijl ze dit bij het gehoor op het Commissariaat-generaal

voor de Vluchtelingen en de staatlozen wel vermeldde dat het om “5 militairen in groen uniform, zoals

Sovjet-soldaten” ging (zie stuk 6, gehoorverslag CGVS 10/03/2006, p. 10).

2.11. Met betrekking tot het verblijf in het verlaten spookdorp, roept het vragen op dat verzoekster

geruime tijd alleen in dergelijke omstandigheden zou hebben verbleven, los van de vraag of het

technisch mogelijk is te overleven met de voorraad voedsel die door bewoners werd achtergelaten.

Bovendien kan worden vastgesteld dat verzoekster evenmin eenduidig is in haar verklaringen voor wat

betreft de situering in de tijd van haar verblijf daar. Zo verklaarde zij op het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen dat zij daar tot het einde van de winter verbleef of begin lente en

preciseert verder met “toen de sneeuw weg was, 1994-1995” (stuk 6, gehoorverslag CGVS 10/03/2006,

p. 4), terwijl zij later tijdens het gehoor te kennen gaf dat dit zich in 1994 situeerde (stuk 6,

gehoorverslag CGVS 10/03/2006, p. 11). Door haar beweringen te herhalen maakt verzoekster haar

verblijf niet meer aannemelijk. De Raad wijst er bovendien op dat de motivering van de bestreden

beslissing moet worden gelezen als een geheel aangezien één onderdeel misschien niet voldoende

draagkrachtig is om de beslissing te dragen, maar dit wel is in samenhang met de andere motieven. Het

is het geheel van de motieven die leiden tot het besluit dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers vluchtrelaas.

2.12. Van een persoon die zijn land verlaat en naar Rusland vlucht, kan redelijkerwijs worden verwacht

dat hij concrete informatie kan geven omtrent zijn vlucht en de plaats waar hij naartoe gaat. Verzoekster

bleek onwetend te zijn over de reden waarom naar het dorp Trubinka in de Tambov regio in Rusland

werd gevlucht, wanneer dit juist gebeurde en hoe lang de reis duurde (stuk 6, gehoorverslag CGVS

10/03/2006, p. 4). De Raad stelt tevens vast dat er niet enkel naar de omschrijving van de vluchtweg

werd gevraagd, zoals verzoekster in haar verzoekschrift laat uitschijnen. Verzoekster blijkt eveneens

onwetend te zijn over tal van andere zaken, die onder meer ook gekoppeld zijn aan haar tienjarig verblijf

in dit dorp, met name de postcode en de burgemeester van het dorp. Evenmin kon zij aangeven of er

rivieren in de buurt lagen (stuk 6, gehoorverslag CGVS 10/03/2006, p. 8). Een dergelijk gebrek aan

kennis is, ook in hoofde van een vrouw - die voortdurend in stress en onrust leefde zodoende zij zich

zoveel als mogelijk verschanste en nagenoeg geen contact zocht met de oudere mensen - niet

verenigbaar met dier beweringen volgens dewelke zij in die periode op die plaats aanwezig zou geweest

zijn. Verzoekster slaagt er met haar betoog niet in haar verblijf in het desbetreffende dorp tot in 2005

aannemelijk te maken.

2.13. Verzoekster legt geen enkel begin van bewijs neer waarmee zij haar Azerische origine, die aan de

basis zou liggen haar problemen in Armenië en Rusland, kan aantonen. Haar verweer dat het niet

onmogelijk is dat haar geboorteakte, huwelijksakte en de geboorteakte van haar kinderen door een

pijnlijk misverstand met de grootmoeder in Dashkent achterbleven, is niet aannemelijk mede gelet op

het belang van deze documenten en de verantwoordelijkheid die verzoekster hiervoor dient te dragen.
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Het is tevens weinig logisch dat haar echtgenoot zich in 1999 zou hebben aangemeld bij de Armeense

ambassade in Rusland, gelet op het feit dat hij zelf gezocht werd na zijn ontsnapping uit de Armeense

gevangenis (stuk 6, gehoorverslag CGVS 10/03/2006, p. 8). Het feit dat deze informatie haar door R.

werd verstrekt, zoals zijn aanvoert, doet geenszins afbreuk aan voormelde markante vaststelling. Ook

waar verzoekster wijst op de problemen voor het bekomen van een registratie in Rusland, wijzigen

hieraan niets. Verzoekster legde bovendien weinig geloofwaardige verklaringen af met betrekking tot

haar paspoort. Zij verklaart dat haar paspoort waarschijnlijk werd afgenomen in oktober 1992 toen zij

zich ging aanmelden bij de gerechtelijke instanties in Krasnoselsk om haar te beletten te vluchten. Zij

verklaarde tevens dat men in Armenië liever geen Azeri’s had (stuk 6, gehoorverslag CGVS 10/03/2006,

p. 6,7). Verzoekster geeft hiermee geen aannemelijke reden op voor het ontbreken van haar paspoort,

gezien zij louter formeel bevestigt hetgeen zij eerder verklaarde.

2.14. Een louter algemene verwijzing naar de situatie van Azeri’s in Armenië volstaat niet om een

gegronde vrees voor vervolging en nood aan internationale bescherming aan te tonen. Het is immers

aan verzoekster om dit in concreto en voor haar individueel geval aannemelijk te maken. De

ongestaafde bewering dat Azeri’s die uiteindelijk de vlucht hebben genomen uit Armenië beschouwd

worden als Azerbeidzjanen en niet in het minst met open armen zullen worden ontvangen is hierbij

geenszins afdoende. Zo werd hoger reeds vastgesteld dat verzoekster niet enkel geen begin van bewijs

van haar Azerische afkomst neerlegt maar ook dat dat zij met betrekking tot de documenten die zij

neerlegt en haar vluchtrelaas, inconsistente en ongeloofwaardige verklaringen aflegt die de

geloofwaardigheid van haar relaas ernstig ondermijnen. Verzoekster brengt echter geen elementen naar

voor teneinde deze vaststellingen te verklaren of mogelijks te weerleggen.

2.15. Verzoekster onderstreept in haar verzoek tot voortzetting het feit dat zij de procedure in erkenning

van staatloosheid heeft ingezet. De Raad merkt op dat een eventueel bewijs van erkenning van haar

staatloosheid, de ongeloofwaardigheid van haar asielrelaas niet herstelt. De erkenning van

staatloosheid is een loutere bevestiging van het feit dat geen enkel land verzoekster als onderdaan

beschouwt, maar heeft geen invloed op de asielprocedure op zich.

2.16. Voor iedere vorm van internationale bescherming, ook voor de subsidiaire bescherming, wordt de

geloofwaardigheid van het relaas vereist (richtlijnconforme interpretatie van artikel 48/4

Vreemdelingenwet met artikel 4, lid 5 richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004). Aangezien

zoals hoger reeds werd vastgesteld het vluchtrelaas niet geloofwaardig is, kan in geval van terugkeer

naar het land van herkomst of het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had,een reëel risico

op ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet evenmin

worden vastgesteld. Verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in

haar land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van

artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

2.17. De beslissing steunt op deugdelijke en ter zake dienende overwegingen. Verzoekster maakt in het

middel niet aannemelijk dat de Commissaris-generaal met de bestreden beslissing de grenzen van de

ruime appreciatiebevoegdheid heeft overschreden noch dat hij de bestreden beslissing op grond van

onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze heeft genomen.

Het enig middel is ongegrond.

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 Verdrag van Genève van 28 juli 1951 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


