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nr. 48 335 van 21 september 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - 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 en X, die verklaren van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 30 april 2010

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

staatlozen van 30 maart 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 2 juli 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juli 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VAN ROSSEM, die verschijnt voor de verzoekende partijen

en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers kwamen volgens hun verklaringen op 25 september 2009 het Rijk binnen en dienden

op diezelfde dag een asielaanvraag in. Op 30 maart 2010 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U zou over de Pakistaanse nationaliteit beschikken en afkomstig zijn uit Karachi. U zou een

sijitische moslim zijn. Sinds 2005 zou u actief zijn voor de “TNFJ” (Tehreek Nafaz-e-Fiqah Jafriya), een

sijitische beweging. U zou binnen deze beweging aan sociaal werk gedaan hebben en tevens zou u

samen met anderen voor de beveiliging tijdens religieuze optochten ingestaan hebben. In 2008 zou u

gehuwd zijn met Kamran Iffat (09/16804b); Daar zij een sunnitische was en u een sjiiet zou uw familie

niet gelukkig geweest zijn met uw huwelijk. In 2009 zou u dreigtelefoontjes gekregen hebben. Korte tijd
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later zou uw huis door onbekenden beschoten zijn. U zou dit de volgende dag bij de politie aangegeven

hebben, nadat zij een onderzoek ter plekke gedaan hadden. Een korte tijd later zou uw huis voor een

tweede maal beschoten zijn door onbekenden. U zou dit opnieuw aangegeven hebben bij de politie. Een

maand later zou u met uw zwangere echtgenote in uw auto op weg naar een medische controle

geweest zijn, toen uw auto beschoten werd vanuit een andere auto. U zou weggedraaid zijn, maar u zou

tegen een lantaarn gereden zijn, waarbij u gewond aan het hoofd raakte. De politie zou ter plekke

gekomen zijn, maar u weet niet of zij een rapport opstelden. U zou een vermoeden hebben dat gezien

uw activiteiten voor de “TNFJ” de Taliban hier wel eens achter zou kunnen zitten. Hierna zou u uw

vertrek uit Pakistan geregeld hebben. Op 24 oktober 2009 zou u samen met uw echtgenote Pakistan

verlaten hebben. U zou vanuit Karachi een vlucht over Turkije naar België genomen hebben. Op 25

september 2009 dienden u en uw echtgenote een asielaanvraag in. Ter ondersteuning van uw

asielrelaas legt u kopies voor van uw identiteitskaart en die van uw echtgenote, een brief van uw

organisatie en een nieuwsartikel met algemene inhoud.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal (CGVS) te worden vastgesteld dat u er niet in bent

geslaagd 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, geloofwaardig te

maken, en dit omwille van volgende redenen.

Er werden immers verschillende vaststellingen gemaakt die de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas ondermijnen. Het gaat hier om tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen en uw echtgenote,

maar ook om tegenstrijdigheden binnen uw eigen verklaringen. Zo verklaarde u bij aanvang van uw

gehoor dat u de laatste twee maanden in Pakistan in een huis in Buffer zone, Karachi doorbracht

(gehoorverslag CGVS p. 2). Later tijdens uw gehoor verklaarde u dan weer de laatste twee weken bij

de oom van uw echtgenote te Orangi Town, Karachi doorgebracht te hebben (gehoorverslag CGVS

p. 4). Uw echtgenote (Kamran Iffat 09/16804b) beweerde dan weer dat jullie van juli tot september

2009 (dus twee maanden) bij haar oom te Orangi Town, Karachi verbleven (gehoorverslag CGVS

09/16804b p. 2). Ook beweerde u herhaaldelijk dat jullie Pakistan in oktober 2009 verlaten hebben,

terwijl uit uw asieldossier blijkt dat jullie reeds op 25 september 2009 asiel hebben aangevraagd

(gehoorverslag CGVS p. 2, 4). Deze elementen ondermijnen de geloofwaardigheid van uw laatste

verblijfsperiode in Pakistan. Voorts beweerde u vooreerst dat uw problemen vier tot vijf maanden

voor uw vertrek in oktober 2009 begonnen, waarna u dit direct aanpaste: uw problemen (meer

specifiek de dreigtelefoontjes) waren in februari- maart 2009 begonnen (gehoorverslag CGVS p. 8). Uw

echtgenote plaatste het begin van de dreigtelefoontjes dan weer in april- mei 2009 (gehoorverslag

CGVS 09/16804b p. 5). Wat betreft de dreigtelefoontjes beweerde u dat uw echtgenote er twee

ontvangen had, terwijl uw echtgenote beweerde maar éénmaal opgenomen te hebben

(gehoorverslag CGVS p. 9, CGVS 09/16804b p. 5). Voorts plaatste u de eerste schietpartij op uw huis

een maand nadat de dreigtelefoontjes begonnen waren, terwijl uw echtgenote beweerde dat deze

aanval al een week later plaatsvond (gehoorverslag CGVS p. 9, CGVS 09/16804b p. 5). U beweerde

dat na deze aanval er enkel wat schade was aan de voordeur en de muren, terwijl uw echtgenote

verklaarde dat het glas van de ramen kapotgeschoten was (gehoorverslag CGVS p. 9, CGVS

09/16804b p. 6). Ook is het bevreemdend dat u zou beweren dat de politie na deze schietpartij bij u

thuis is geweest, terwijl uw echtgenote beweerde niet te weten of de politie thuis was geweest

(gehoorverslag CGVS p. 10, CGVS 09/16804b p. 6). Wat betreft de tweede maal dat uw huis beschoten

werd verklaarde u dat uw huis geen specifieke schade had geleden, terwijl uw echtgenote dan weer

beweerde dat er kogelgaten in de muren zaten (gehoorverslag CGVS p. 10, CGVS 09/16804b p. 6).

Tenslotte beweerde u dat u en uw echtgenote een derde maal beschoten werden; deze maal toen

jullie in de auto zaten op weg naar een medische controle. U verklaarde dat dit voorval in de

Aisha Manzilstraat gebeurde, terwijl uw echtgenote verklaarde dat deze straat geen naam

had (gehoorverslag CGVS p. 11, CGVS 09/16804b p. 6). U beweerde van deze aanval weggeraakt te

zijn door een ontwijkende manoeuvre te maken, waarna u tegen een lantaarnpaal reed en een

bloedende hoofdwonde opliep; de politie zou ter plekke zijn komen kijken (gehoorverslag CGVS p.

11). Uw echtgenote verklaarde over dezelfde gebeurtenis dan weer dat u inderdaad weggeraakte door

een ontwijkende manoeuvre te maken, maar dat u hierna niets raakte, zeker niet gewond geraakte

en gewoon naar huis reed, waardoor ze niet wist of de politie weet had van deze aanval op jullie

auto (gehoorverslag CGVS 09/18604b p. 7). Er bestaan dan ook opvallende verschillen tussen uw

versie van de feiten en uw echtgenote haar versie. Het geheel van bovenstaande vaststellingen breekt

de geloofwaardigheid van uw ingeroepen vrees dan ook volledig af. Er zijn geen aanwijzingen dat u
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nood zou hebben aan bescherming geboden door de Conventie van Genève, noch aan

subsidiaire bescherming.

Wat betreft de door u en uw echtgenote aangehaalde problemen die jullie omwille van jullie

huwelijk kenden met uw familie, dient te worden opgemerkt dat deze problematiek in de privésfeer ligt

en dus niet wijst op een gegronde vrees voor vervolging.

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

een positieve zin zouden doen ombuigen. De identiteitskaarten vormen enkel een begin van bewijs

over zaken die hier niet ter discussie staan. De brief van de “TNFJ” heeft een duidelijk gesolliciteerd

karakter. De inhoud vermag niet het geloof in uw asielrelaas te herstellen. De artikels hebben een

algemene inhoud. Hoewel u tijdens uw gehoor verklaarde dat u binnen de dag nog extra documenten

zou toevoegen, heeft u die een kleine week na uw gehoor nog niet voorgelegd.

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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund

(RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. In een eerste en enige middel roepen verzoekers de “Schending van de beginselen van behoorlijk

bestuur: de motiveringsverplichting en het voeren van een grondig onderzoek” in.

2.3. Bij de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekende partijen opkomen tegen de inhoudelijke

motieven van de bestreden beslissing en willen dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de

feitelijke beoordeling overdoet. Zij voeren dan ook de schending van de materiële motiveringsplicht aan.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Het bewijs van identiteit maakt een essentieel element uit in iedere procedure en verzoekers zijn

ertoe gehouden de stukken waarover zij beschikken of kunnen beschikken voor te leggen. Verzoekers

tonen fotokopieën van hun identiteitskaarten en leggen de originele stukken niet voor alhoewel beiden

verklaren dat hun originele identiteitskaarten in België zijn. Dit schendt hun plicht tot medewerking.

Verzoekers zijn evenmin coherent over hun paspoort. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken beweren ze

nooit een paspoort te hebben gehad terwijl ze tijdens het CGVS-verhoor beweerden in het verleden wel

over een paspoort te beschikken. Dergelijke tegenstrijdige verklaringen en het nalaten om hun originele

identiteitskaarten voor te leggen, houden een negatieve indicatie in met betrekking tot hun asielrelaas en

hypothekeren hun geloofwaardigheid. Dit klemt te meer nu verzoekers evenmin hun reisweg adstrueren

terwijl zij, aangezien zij met het vliegtuig naar Europa reisden, op zijn minst in het bezit moeten zijn

geweest van een vliegtuigticket, instapkaart of bagagelabel waaruit kan blijken met welke vlucht,

wanneer en waar zij in Europa zijn aangekomen. Door geen reisbescheiden voor te leggen maken

verzoekers op vrijwillige wijze iedere controle van hun reisweg onmogelijk. Verzoeksters verklaringen

inzake haar reisweg kunnen evenmin overtuigen nu ze de gegevens op het valse paspoort niet minimaal

kent. Verzoeker daarentegen verklaarde op het CGVS dat zijn eigen identiteitsgegevens op het paspoort

stonden terwijl hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken beweerde geen weet te hebben van de gegevens

op het gebruikte paspoort. Verzoekers gaan voorbij aan de herhaaldelijke, systematische en persoonlijke

veiligheidscontroles aan de buitengrenzen van de Schengenzone en op internationale vluchten, in het

kader van een algemene politiek van versterkte grenscontroles en als maatregel in de strijd tegen het

internationale terrorisme en illegale migratie. Voor zover zij verklaren deze te hebben kunnen omzeilen

dienen zij dit nauwgezet en overtuigend toe te lichten. Verzoekers onwetendheden en tegenstrijdige
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verklaringen ondermijnen de geloofwaardigheid van hun voorgehouden illegale reiswijze te meer nu ze

geen problemen hadden met de Pakistaanse autoriteiten.

3.2. Verzoekers steunen hun asielaanvraag op de problemen die ze kregen naar aanleiding van hun

huwelijk en verzoekers betrokkenheid bij de sjiitische beweging TNFJ.

3.2.1. Waar het verzoekschrift stelt dat “zij [lees: CGVS] niet ingaan op de veiligheidssituatie voor

gemende religieuze koppels in Karachi”, wijst de Raad erop dat verzoekers de essentie van hun

asielrelaas niet aantonen met name dat ze beiden van een verschillende islamitische godsdienst zijn

zodat ook hun gemengd huwelijk niet kan overtuigen. Verzoekers leggen geen stukken voor omtrent hun

godsdienst, terwijl ze religieus gehuwd zijn. Wat de familieruzie betreft kan slechts worden vastgesteld

dat het huwelijk niet werd gehinderd door de beide families, de ruzie hoe dan ook beperkt bleef binnen

de familie en ze bovendien werd beëindigd toen verzoekers verhuisden. Aldus maken verzoekers de

waarachtigheid van hun verschillende godsdienst niet aannemelijk. De aangevoerde problemen met de

sjiitische beweging TNFJ worden dan ook niet aannemelijk gemaakt.

3.3. Ter staving legde verzoeker een partijgetuigenis voor. Partijgetuigenissen hebben geen officieel

karakter zodat hun bewijswaarde slechts relatief is en ze niet voldoende zijn om het gebrek aan

geloofwaardigheid van het relaas van een asielzoeker te herstellen. In casu kan aan dit document geen

bewijswaarde worden gehecht nu het een fotokopie betreft en het briefhoofd en datum gebreken

vertonen (er ontbreekt een letter en een cijfer). De neergelegde brief komt dan ook voor als

complaisancestuk gemaakt voor onderhavige procedure. Hoe dan ook verzoeker kan mogelijk lid zijn

van een radicale shia-beweging. Een dergelijke partijaanhang is op zich geen bewijs van de mogelijke

vervolging van de leden zelf van de beweging.

3.4. De verklaringen van de kandidaat-vluchteling 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 verklaringen

moeten plausibel zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten. Verzoekers beweren verscheidene

dreigtelefoons te hebben ontvangen, dat hun huis tweemaal werd beschoten evenals hun wagen. De

verklaringen van verzoekers zijn onderling tegenstrijdig over de datum waarop de problemen aanvingen,

de chronologie van de schietincidenten, de dreigtelefoons, de schade aan het huis na beide aanvallen,

de tussenkomst van de politie bij het eerste schietincident en de beschieting van de auto, de

verwondingen van verzoeker na de aanval op hun wagen en de straatnaam waar de aanval plaatsgreep.

Bovendien waren verzoekers verklaringen op verscheidene vlakken ook zelf intern incoherent, met name

over de datum waarop hun problemen begonnen en wanneer ze Pakistan verlieten. Verzoekers trachten

deze talrijke incoherenties te verklaren en geven toe dat de situeringen in de tijd “niet duidelijk zijn maar

dit heeft te maken met het feit dat verzoekers hier niet voldoende waarde aan hechten” en stellen dat de

commissaris-generaal geen rekening heeft gehouden met “het omzetten van tijdsindelingen”. Het is niet

ernstig te beweren dat verzoekers geen waarde zouden hechten aan het afleggen van juiste

verklaringen nu het gebeurtenissen betreft die aanleiding hebben gegeven tot hun vertrek uit Pakistan

en die een dermate afwijking op het dagelijkse leven vormen dat ze een diepe indruk zouden hebben

nagelaten. Bovendien ziet de Raad niet in hoe “het omzetten van tijdsindelingen” de incoherenties kan

verklaren nu verzoekers zelf gebruik maakten van de westerse tijdsindeling. De bewering dat “verzoeker

sommige zaken niet altijd expliciet aan zijn echtgenote vertelt om haar in haar zwangere toestand niet

ongerust te maken” kan allerminst de chronologische incoherenties of de interne coherenties verklaren

noch hun ongerijmde verklaringen verschonen betreffende gebeurtenissen die ze samen meemaakten

zoals hun verblijfplaatsen voor hun vertrek, de beschieting van hun wagen en de schade na de

schietincidenten. Tot slot ziet de Raad geenszins in hoe “mogelijke andere interpretaties” de flagrante

ongerijmdheden kunnen verklaren.

3.5. Waar verzoekers stellen dat “er een aantal misverstanden zijn” die te wijten zijn aan “de manier

waarop de vertaling gebeurde”, dient wat de tolk betreft te worden vastgesteld dat ter verhoor aan

verzoekers uitdrukkelijk werd gevraagd of zij de tolk begrepen en er werd aangegeven dat eventuele

problemen gemeld moeten worden. Zij, en hun aanwezige advocaat, kregen bovendien de gelegenheid

bijkomende opmerkingen te maken maar hebben naar aanleiding van het verhoor geen enkele

opmerking gemaakt met betrekking tot het verloop van het gehoor en de uitwisseling tussen de tolk en

henzelf. Pas in het verzoekschrift wordt voor het eerst een opmerking gemaakt. Verzoekers lichten
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echter niet toe door welke concrete elementen er eventueel een misverstand zou gerezen zijn. Hun

opmerking in het verzoekschrift is dus niet enkel laattijdig maar bovendien niet op concrete wijze

gemotiveerd. Verzoekers maken niet aannemelijk dat er problemen waren met de tolk. Verzoekers

tegenstrijdige verklaringen ondergraven hun volledige geloofwaardigheid aangezien niet kan blijken dat

ze de aangehaalde feiten effectief hebben ervaren.

3.5.1. Verzoeker voegde aan zijn verzoekschrift een fotokopie van een krantenartikel toe waarin het

schietincident bij verzoekers huis wordt vermeld. Verweerder merkt terecht op dat verzoeker in zijn

verzoekschrift geenszins het artikel verduidelijkt en het bovendien onduidelijk blijft in welk jaartal en in

welke krant het artikel gepubliceerd werd. Daargelaten dat een krantenartikel geen officieel document is

en tegen betaling kan worden geplaatst, is het krantenartikel, ook in een originele krant, slechts het

bewijs dat een artikel gepubliceerd is maar geen bewijs van de erin vermelde feiten en aldus

onvoldoende om de geloofwaardigheid van een asielrelaas te herstellen. Daarbij hecht de Raad geen

geloof aan fotokopieën aangezien deze gemakkelijk te vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk

en aldus geen bewijswaarde hebben (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135). Ten slotte is onduidelijk waarom

de journalist de beschieting van een woning door één persoon als een “terroristische” aanval zou

bestempelen.

3.5.2. Ten slotte volstaat het niet te verwijzen naar de algemene situatie in het land van herkomst en

algemene internetartikelen dienaangaande om aan te tonen dat verzoekers in hun land van herkomst

werkelijk worden bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden

aangetoond en verzoekers blijven hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS 18 december 2004,

nr. 138.480; RvS 18 december 2009 nr. 5146). De overige documenten die aan het verzoekschrift

werden toegevoegd zijn niet conform artikel 8 van het Procedurereglement Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen vergezeld van een (eensluidend verklaarde) vertaling. Verzoekers gaan er

overigens aan voorbij dat het louter neerleggen van documenten onvoldoende is om de hiaten en

tegenstrijdigheden in hun verklaringen te herstellen.

3.6. Voor zover de aanvallen tegen verzoeker en zijn familie waarachtig zijn -quod non-, dient te worden

opgemerkt dat verzoekers beweringen dat de Taliban verantwoordelijk is voor deze acties louter

gebaseerd zijn op hun eigen vermoedens en bovendien niet duidelijk gemaakt wordt welke

Talibangroepering het betreft. Bovendien konden verzoekers telkens beroep doen op de Pakistaanse

politiediensten, wat hun voorgehouden nood aan internationale bescherming verder afbreekt.

Verzoekers blote bewering dat “zij op niemand kunnen rekenen om hen hiertegen enige bescherming te

bieden” wordt niet onderbouwd en kan bezwaarlijk overtuigen nu verzoekers zelf geen initiatieven in

deze zin ondernamen.

3.7. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partijen geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoekers menen in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en stellen dat “de bestreden beslissing motiveert op geen enkele

wijze waarom verzoeker niet in aanmerking zou kunnen komen voor het subsidiaire

beschermingsstatuut”.

4.2. Verzoekers hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoen aan de criteria van artikel 48/3 van de

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

verwijdering van vreemdelingen. Verzoekers beroepen zich voor de toekenning van de subsidiaire

bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Zoals hoger gesteld steunen verzoekers

zich op een gemengd shia-sunnities huwelijk maar laten na dit aan te tonen. De problemen die hieruit zouden

voortkomen zijn ongeloofwaardig nu verzoekers verklaringen zowel intern, als onderling tegenstrijdig en

incoherent zijn.

4.3. Het verzoekschrift stelt “Dat het CGVS geen grondig onderzoek heeft gedaan naar de actuele

situatie voor deze familie in Pakistan, Karachi, om te oordelen over dit onderdeel van de beslissing”. In
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zoverre verzoekers zich beroepen op artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet dienen zij elementen

aan te voeren waaruit kan blijken dat er in hun land sprake is van willekeurig geweld in volkenrechtelijke

zin. Verzoekers dienen niet aan te tonen dat het geweld direct tegen hun persoon wordt gericht. Het blijft

niettemin noodzakelijk het causale verband aan te tonen tussen de zwaarwegende gronden die bestaan

om aan te nemen dat verzoekers een reëel risico op ernstige schade zullen lopen bij terugkeer naar het

land van oorsprong, wat op zich ook een inschatting inhoudt van verzoekers, binnen de situatie van hun

land. Verzoekers brengen hiertoe geen nuttig element aan.

4.4. Verzoekers tonen niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de wet van

15 december 1980 met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, zoals ingevoegd bij

artikel 26 van de wet van 15 september 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006.

5. Het aangehaalde middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op éénentwintig september tweeduizend en tien

door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


