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nr. 49 734 van 19 oktober 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 Syrische nationaliteit te zijn, op 29 juli 2010 heeft

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

25 juni 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 26 augustus 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 oktober 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HENDRICKX, en van attaché

B. BETTENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

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

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

binnengekomen op 10 januari 2010 en heeft zich op 11 februari 2010 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 15 februari

2010 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 12 april 2010.

1.3. Op 25 juni 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

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

beslissing werd op 28 juni 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart geboren te zijn in Mabada (Malikiya), van Koerdische origine te zijn en de

Syrische nationaliteit te bezitten. Uw vader, alhoewel geen lid of sympathisant, nam regelmatig deel

aan samenkomsten georganiseerd door de PYD (Partiya Yekitiya Demokrat), twee van uw broers, R.

(…) en H. (…), zijn sinds een negental jaar lid van de PYD en u hebt sinds uw 18de banden met deze

partij. U nam regelmatig deel aan samenkomsten en deelde partijtractaten rond met uw auto. In

november 2009 werd u tweemaal opgeroepen door de politie en ondervraagd over uw betrokkenheid bij

de PYD, er waren echter geen bewijzen en u mocht telkens beschikken. Rond 5 januari 2010 was u in

uw auto onderweg om tractaten rond te delen. U werd plots frontaal aangereden door een auto bestuurd

door een man in uniform, een officier, ook diens 12-jarige zoon zat in de wagen. U stapte uit, zag dat

beide inzittenden bewusteloos waren en dat het kind verwondingen had opgelopen. U liet uw wagen

achter en nam onmiddellijk de vlucht; u vroeg wel aan de mensen die getuige waren van het incident

de hulpdiensten te verwittigen. U durfde zelf niets te ondernemen omwille van de PYD-documenten in

uw wagen. U zocht uw toevlucht bij een vriend in Mabada, A. (…) H. (…) al A. (…). U verbleef een

zevental dagen bij hem en vernam via deze persoon dat het kind overleden was en de verboden

tractaten in uw auto waren aangetroffen. Tevens vernam u dat uw huis regelmatig door de ordediensten

werd doorzocht, men was op zoek naar partijmateriaal en dat de bewuste officier twee keer

was langsgekomen en uw familie had bedreigd. Hij wilde dat uw familie of u zou uitleveren of hem geld

zou geven. U oordeelde dat u het land diende te verlaten en op 15 januari 2010 reisde u, illegaal, via

Turkije naar België, waar u op 11 februari 2010 asiel aanvroeg. Een maand na uw aankomst nam u hier

deel aan een manifestatie met als doel duidelijk te maken dat Syrische en Turkse Koerden in vrede

willen leven. U bent ervan overtuigd dat de Syrische autoriteiten intussen op de hoogte zijn van het feit

dat u illegaal het land hebt verlaten, u hebt namelijk een tweetal dagen na het Koerdisch Nieuwjaar,

Nawruz op 21 maart 2010, hier deelgenomen aan een manifestatie voor de Syrische ambassade en

hield, temidden van de andere deelnemers, een plakkaat vast met daarop slogans. Dit zou naar uw

zeggen gefilmd zijn vanuit de ambassade. Ongeveer een week voor uw gehoor op het CGVS hebt u dan

nog deelgenomen aan een manifestatie voor de Turkse Koerden. U kwam tijdens deze manifestaties

in contact met andere Koerden die u op hun beurt weer in contact brachten met een verantwoordelijke

hier van de PYD, Zivar, en zo kwam u in het bezit van een partijattest opgesteld door Abdel Magid

Mellek. Na aankomst in België hebt u vernomen dat de zoon van de officier niet was omgekomen ten

gevolge van het ongeluk, maar ‘enkel’ gewond was geraakt. De officier zou er voornamelijk op uit zijn

geweest uw familie geld af te persen.

B. Motivering

Na uw gehoor op het Commissariaat-generaal (CGVS) dient opgemerkt dat u niet aannemelijk

hebt gemaakt uw land van herkomst te hebben verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging, noch

een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals begrepen onder de definitie van

subsidiaire bescherming en wel om volgende redenen.

Zo stelt u het land te hebben dienen verlaten omdat u aangereden was door een officier, diens zoon

zou daarbij zijn omgekomen en, op het moment van het ongeluk, zouden er tractaten van de PYD in

uw kofferbak hebben gelegen. Dient vooreerst opgemerkt dat u met betrekking tot deze officier

geen enkel concreet gegeven kunt verschaffen, behalve dan dat deze persoon een uniform droeg.

Immers, u gevraagd naar de naam van deze persoon, komt niet verder dan te stellen dit niet te weten.

Gevraagd vanwaar deze persoon afkomstig is, stelt u dat hij praat zoals een Alawiet en dat hij ergens

van de kust moet afkomstig zijn, misschien wel van Sahel, daar onmiddellijk aan toevoegend het

eigenlijk niet te weten. U vervolgens gevraagd naar de specifieke rang van deze persoon, kunt weerom

slechts stellen dit niet te weten, u weet enkel dat hij een uniform droeg. Meer nog, u weet niet eens of hij

tot de politie dan wel het leger behoorde. U dan vervolgens gevraagd of dit dus ook wil zeggen dat u niet

eens weet waar deze persoon tewerkgesteld was, kunt u dit slechts beamen (CGVS p.4). Gezien deze

persoon medeverantwoordelijk is voor uw vertrek uit Syrië, kan uw totale onwetendheid met

betrekking tot deze persoon niet overtuigen en werd er u dan ook gevraagd of u zich aangaande

hem niet had geïnformeerd. U kon als antwoord op deze vraag enkel herhalen dat jullie niet wisten van

waar hij afkomstig was, zou hij van de regio geweest zijn, dan hadden jullie dit geweten. U werd

vervolgens nogmaals gewezen op de rol die deze persoon in uw asielmotieven speelt en werd

nogmaals gevraagd of het bijgevolg niet logisch zou zijn dat jullie zich omtrent deze persoon zouden

hebben geïnformeerd, waarop u slechts repliceert dat u een probleem had en gevlucht was en dat uw

familie nu misschien wel iets meer weet (CGVS, p.4). Uw totale onwetendheid betreffende deze

persoon, de vaststelling dat u blijkbaar geen demarches hebt ondernomen om ook maar enig concreet

gegeven omtrent deze persoon te vergaren en de vaststelling dat u niet eens met zekerheid weet te

stellen of uw familie al dan niet meer concrete informatie heeft vergaard, en dit terwijl u tot op heden in
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contact staat met uw familie (CGVS, p.6), ondermijnt op fundamentele wijze uw geloofwaardigheid.

Gezien de grote rol, zoals reeds werd aangestipt, die deze persoon in uw relaas speelt, is het immers

niet meer dan logisch dat u alles in het werk zou stellen accurate en concrete informatie omtrent hem te

vergaren, zulks is immers essentieel om uw vrees voor vervolging te kunnen inschatten. Uw verklaring

enkel te weten dat het hier een man in uniform betreft, is gezien bovenstaande observaties totaal niet

acceptabel.

Het weinig geloofwaardige karakter van uw verklaringen wordt nog onderstreept door de vaststelling

dat u ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), in kader van het afnemen van

uw verklaringen ter voorbereiding van het gehoor op het CGVS (dd.11/02/2010), met geen woord

hebt gerept over het feit dat u zelf een band had met de PYD en de gewoonte had tractaten

te verdelen. Ook de aanwezigheid van de tractaten van de PYD in uw kofferbak op het moment van

de aanrijding liet u onvermeld, terwijl u net dit gegeven nu aanhaalt als de reden waarom u een

zware gevangenisstraf zou krijgen (CGVS, pp.3-4). U hiernaar gepeild verklaart dat men u zou

hebben meegedeeld ‘dat het volgende gehoor langer zou zijn’ (CGVS, pp.2, 4). Uw uitleg biedt geen

afdoende verschoning daar u ten overstaan van het CGVS uw weglopen na het ongeluk en de tractaten

duidelijk met elkaar verbindt. U stelt immers zeer expliciet de plek van het ongeluk te zijn ontvlucht

omdat die tractaten in uw auto lagen. U voegt er dan ook nog eens aan toe dat er, omwille van die

tractaten, ‘niets kon worden geregeld’ (CGVS, p.3). Bijgevolg is het totaal niet acceptabel dat u dit

niet bij DVZ hebt vermeld, temeer er u daar ook nog eens uitdrukkelijk de vraag gesteld werd of u actief

was voor een partij en welk soort activiteiten u voor deze partij ontplooide, waarop u zulks ontkende

(Vragenlijst, pp. 2-3). In de marge dient daarenboven aangestipt dat het toch wel merkwaardig is dat u

sinds uw 18de tractaten van de partij verdeelde en u, toen u naar de titels van deze tractaten werd

gevraagd, stelde dat dit in het Koerdisch geschreven was en u er niet op lette. U dan vervolgens

gevraagd hoe u wist dat het hier dan tractaten van de PYD betrof, erop wijzend dat er meerdere

Koerdische partijen bestaan, stelt dat u dit wist omdat men het u zou hebben voorgelezen wanneer u ze

afgaf (CGVS, p.2). Gezien u stelt sinds uw 18de op regelmatige basis dergelijke stukken te hebben

verdeeld kan er toch van u verwacht worden op zijn minst de titel ervan te kennen (CGVS, p.6).

Bovendien hebt u er ten overstaan van DVZ nooit over gerept dat twee van uw broers sedert een

negental jaar lid waren van de PYD. U hierop gewezen, stelt dat het gehoor kort was en er later meer

tijd zou zijn (CGVS, p.2). Gezien bovenstaande kan deze uitleg niet overtuigen.

Weinig overtuigend is ook de vaststelling dat u bij het begin van het gehoor stelde na het ongeluk

uw familie niet te hebben gecontacteerd omdat de telefoonlijnen werden afgeluisterd (CGVS, p.3), terwijl

u er nu, sinds uw verblijf in België, blijkbaar geen graten in ziet om wel naar uw familie te bellen

en navraag naar uw situatie te doen. U hiernaar gepeild stelt dat u nu in veiligheid bent. Er dan

vervolgens op gewezen dat uw familie echter nog in Syrië is, stelt u dat u voor hen niet vreest. U bent

immers het probleem (CGVS, p.6). Uw toch wel zeer laconieke houding kan weerom niet overtuigen

daar, mocht er enig geloof kunnen worden gehecht aan de door u beweerde problemen, het niet

ondenkbaar is dat uw familie nog steeds zou worden geïnterpelleerd, temeer u dan ook nog eens

beweert dat twee van uw broers lid zijn van de PYD waardoor er van u kan verwacht worden extra

omzichtig tewerk te gaan. Gezien bovenstaande observaties kan er geen geloof worden gehecht aan uw

bewering verwikkeld te zijn geraakt bij een ongeval, noch aan uw betrokkenheid bij de PYD.

Wat betreft uw 'réfugié sur place' activiteiten dient het volgende te worden opgemerkt. Zo verklaart

u ongeveer een maand na uw aankomst alhier, dus februari 2010, deelgenomen te hebben aan

een manifestatie vertrekkend vanuit het Noord-Station. U gevraagd over wat het hier precies ging, stelt

dit niet te weten, maar dat Syrische en Turkse Koerden in vrede willen leven. U gevraagd wie

deze manifestatie had georganiseerd, stelt weerom dit niet te weten (CGVS, p.5). Vervolgens stelt u

nog deelgenomen te hebben aan een betoging enkele dagen na Nawruz (dd. 21/03/2010) voor de

Syrische ambassade. U stelt dat jullie voor de Syrische ambassade stonden met plakkaten met daarop

slogans neergeschreven. U gevraagd of u, behalve gewoon hierbij aanwezig te zijn geweest, in kader

van deze specifieke manifestatie nog iets anders gedaan heeft, ontkent dit (CGVS, p.5). Vervolgens

stelt u nog te hebben deelgenomen aan een betoging in april 2010 voor het Europees Parlement als

steunbetuiging voor de Turkse Koerden (CGVS, p.5). Dient te worden opgemerkt dat u bij deze acties

geen prominente, laat staan leidinggevende rol, op u hebt genomen. Na de CD-rom te hebben bekeken,

die u neerlegt ter staving van uw activiteiten sur place, die onder andere beelden bevat van de betoging

voor de Syrische ambassade, kan er door het CGVS geconstateerd worden dat u zeker niet prominent

aanwezig was. Uw verklaring dat u expliciet het woord zou hebben genomen en ‘aan Syrië zou gezegd

hebben dat het genoeg was geweest, valt hierop niet te zien, u bent louter een van de deelnemers aan

de manifestatie die leuzen scanderen (CGVS, p.6).

In dezer dient aangestipt dat het CGVS wat betreft de door u beweerde activiteiten in Syrië tot

de conclusie is gekomen dat uw verklaringen terzake bedrieglijk zijn. Gezien de afwezigheid van

vervolging tegen uw persoon in uw land van herkomst en gezien het feit dat u binnen de Syrisch-
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Koerdische gemeenschap in België geen prominente rol speelt, is het niet aannemelijk dat de Syrische

autoriteiten in staat zouden zijn u te identificeren als een opposant van het regime. In het licht van

bovenstaande vaststellingen kan uw verklaring als zouden de Syrische autoriteiten op de hoogte zijn

van het feit dat u illegaal het land zou hebben verlaten en in België bent, dan ook niet overtuigen

(CGVS, pp.4-5). Het door u neergelegde attest van de PYD (dd. 30/03/2010) heeft gezien bovenstaande

observaties dan ook maar een zeer relatieve waarde. Het vormt ook geen bewijs van de door u

beweerde problemen in Syrië. Dit document werd enkel ter uwen behoeve opgesteld (gehoorverslag

CGVS, p. 14) en nergens wordt melding gemaakt van uw beweerde problemen in Syrië. In de marge

dient daarenboven nog aangestipt dat u verklaart dat de partijverantwoordelijke van de PYD in België

Zivar is, zijn volledige naam kent u niet, terwijl het door u neergelegde attest diens volledige naam bevat

(CGVS, p.5). De vaststelling dat u blijkbaar niet de moeite hebt genomen zich hiervan te vergewissen

relativeert nog maar eens de waarde van dit door u neergelegde attest. Het door u neergelegde

visitekaartje van A. (…) M. (…) is louter een visitekaartje, niets meer en niets minder.

Na uw gehoor legt u nog uw militaire boekje en rijbewijs neer. Deze documenten hebben betrekking

op uw identiteit, een gegeven dat hier niet ter discussie staat.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de materiële motiveringsplicht, voert verzoeker

aan dat de weigeringsbeslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

niet gedragen wordt door deugdelijke motieven. Verzoeker tracht enkele motieven van de bestreden

beslissing te weerleggen, met name wat betreft de aanrijding met de officier, het feit dat verzoeker niet

zijn volledig verhaal verteld heeft op de Dienst Vreemdelingenzaken, en zijn politiek engagement in

België. Er werden geen nieuwe stukken aan het verzoekschrift toegevoegd.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i) zijn totale

onwetendheid over de aangereden persoon in uniform, het feit dat hij geen pogingen heeft ondernomen

om ook maar enig concreet gegeven omtrent deze persoon te vergaren en de vaststelling dat hij niet

met zekerheid weet te stellen of zijn familie al dan niet meer concrete informatie heeft vergaard terwijl hij

in contact staat met zijn familie, op fundamentele wijze zijn geloofwaardigheid ondermijnt, (ii) het niet

aanvaardbaar is dat verzoeker op de Dienst Vreemdelingenzaken met geen woord gerept heeft over het

feit dat hij een band had met de PYD, de gewoonte had tractaten te verdelen, dat er in zijn kofferbak

partijtractaten lagen op het moment van de aanrijding en dat zijn broers sinds een negental jaar lid zijn

van de PYD, en dat hij niet weet welke de titels van deze tractaten waren, (iii) het weinig overtuigend is

dat hij bij het begin van het gehoor op het Commissariaat-generaal stelde na het ongeluk zijn familie niet

te hebben gecontacteerd omdat de telefoonlijnen werden afgeluisterd terwijl hij er sinds zijn verblijf in

België blijkbaar geen graten in ziet om wel naar zijn familie te bellen en navraag naar zijn situatie te

doen, (iv) er gezien de afwezigheid van vervolging tegen zijn persoon in Syrië en gezien hij binnen de

Syrisch-Koerdische gemeenschap in België geen prominente rol speelt, het niet aannemelijk is dat de

Syrische autoriteiten in staat zouden zijn hem te identificeren als een opposant van het regime, (v) zijn

attest van de PYD gezien bovenstaande observaties een zeer relatieve waarde heeft, dit document

enkel ter zijner behoeve werd opgesteld en nergens melding maakt van de door hem beweerde

problemen in Syrië, en hij de volledige naam van de partijverantwoordelijke in België niet kent ofschoon

zijn volledige naam op het attest staat, en (vi) het visitekaartje van A. M. louter een visitekaartje is en

zijn militaire boekje en rijbewijs slechts betrekking hebben op zijn identiteit, dewelke niet ter discussie

staat.

2.3. De Raad stelt vast dat verzoeker beweert Syrië verlaten te hebben nadat hij, als sympathisant van

de ‘Partiya Yekitiya Demokrat’ (PYD), werd aangereden waarbij de inzittenden van deze wagen, zijnde

een officier en zijn zoon, gewond raakten. Omdat verzoekers koffer van de wagen gevuld was met

partijpublicaties, sloeg hij onmiddellijk op de vlucht. Na bedreigingen vanwege de officier en

huiszoekingen vanwege de ordediensten op zoek naar partijmaterialen, vluchtte verzoeker naar België.

Echter, gelet op de in bestreden beslissing uitgebreid gemotiveerde ongeloofwaardigheden in het relaas

van verzoeker, kan de Raad geen geloof hechten aan verzoekers relaas. Verzoeker onderneemt geen

enkele poging om deze motieven te weerleggen doch bevestigt louter niet veel te weten over de officier
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in de wagen, en betoogt dat hij niet alles tot in de details verteld heeft op de Dienst

Vreemdelingenzaken, hetgeen onvoldoende is om de in punt 2.2. uiteengezette motieven de

weerleggen of te ontkrachten.

Waar verzoeker stelt dat het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken beknopt moest zijn want dat een

uitgebreider gehoor zou volgen, wijst de Raad erop dat op de Dienst Vreemdelingenzaken inderdaad

gevraagd wordt naar een beknopte samenvatting van de asielfeiten, doch dat verwacht wordt dat hij alle

belangrijke elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat

mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit

het land van herkomst. In casu blijkt dat de aanwezigheid van partijmaterialen van de PYD en zijn

betrokkenheid bij de PYD volgens verzoekers verklaringen bij het Commissariaat-generaal de redenen

waren waarom hij onmiddellijk op de vlucht sloeg na de aanrijding met de officier zodat van verzoeker

minstens kon verwacht worden dat hij iets zou hebben vermeld over de tractaten in zijn auto tijdens zijn

interview op de Dienst Vreemdelingenzaken. De vaststelling dat verzoeker dit nagelaten heeft te doen,

ondermijnt dan ook ten zeerste de geloofwaardigheid van zijn betrokkenheid bij de partij en van de

aanrijding. Het verweer dat hij ontkennend antwoordde op de vraag of hij lid was van een partij omdat hij

meende dat hem gevraagd werd of hij een actief lid was, en hij slechts een sympathisant van de partij is

die tractaten verdeelt, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststelling.

2.4. Met betrekking tot verzoekers politieke activiteiten in België, stelt de Raad vast dat verzoeker de

motieven van de bestreden beslissing dienaangaande nergens weerlegt, met name dat hij bij zijn

deelname aan de manifestatie in februari 2010 vanuit het Noord-station, de betoging enkele dagen na

Newroz (21 maart 2010) voor de Syrische ambassade, en de betoging in april 2010 voor het Europees

parlement, geen prominente, laat staan leidinggevende rol heeft gespeeld en dat uit de door hem

voorgelegde CD-rom niet blijkt dat hij op de betoging voor de Syrische ambassade expliciet het woord

zou genomen hebben. Dat hij van mening is dat zijn deelname zeker voor grote problemen zal zorgen in

geval van terugkeer naar zijn thuisland is een louter vermoeden dat, gelet op het feit dat verzoeker niet

aannemelijk gemaakt heeft dat hij in zijn land van herkomst vervolgd werd door de Syrische autoriteiten

en mede gelet op het feit dat hij zijn activiteiten in België zich beperken tot deelnames aan activiteiten

van collectieve aard zonder zelf op het voorplan te treden, door geen enkel objectief gegeven wordt

gestaafd.

2.5. Aangezien in de bestreden beslissing ernstige gebreken in de verklaringen van de verzoekende

partij worden aangehaald en geen van de motieven overtuigend wordt weerlegd, schragen de

gezamenlijke motieven de bestreden beslissing. Immers, de bewijslast rust in beginsel op de

verzoekende partij die in de mate van het mogelijke bewijzen moet aanbrengen van de feiten die zij

aanhaalt. Het is vervolgens de taak van de persoon die de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling moet onderzoeken om de waarde van de bewijselementen en de geloofwaardigheid van de

verklaringen van betrokkene te beoordelen. De verklaringen van de verzoekende partij kunnen een vol-

doende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, plausibel en

oprecht zijn. Deze verklaringen moeten coherent zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten.

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

september 1979, 196-205). De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid

uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

Gelet op bovenstaande vaststellingen is het asielrelaas van verzoeker niet geloofwaardig en is er

derhalve geen reden om het te toetsen aan het Verdrag van Genève van 28 juli 1951.

2.6. De Raad stelt vast dat verzoeker niet om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

verzoekt en dat er in het administratief dossier geen elementen voorhanden zijn waaruit zou moeten

blijken dat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

Er worden geen gegronde middelen aangehaald.
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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 negentien oktober tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


