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nr. 51 402 van 22 november 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 Afghaanse nationaliteit te zijn, op 1 juli 2010 heeft

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

31 mei 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 29 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

5 november 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DEPOVERE, die loco advocaat K. VAN BELLINGEN

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

binnengekomen op 30 maart 2008 en heeft zich een eerste keer vluchteling verklaard op 31 maart 2008.

Op 4 juni 2008 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. In beroep

tegen deze beslissing werd bij arrest nr. 31 321 van 9 september 2009 van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen het vluchtelingenstatuut en de subsidiaire bescherming geweigerd.

1.2. Verzoeker keerde niet terug naar zijn land van herkomst en verklaarde zich een tweede keer

vluchteling op 30 oktober 2009.
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1.3. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 15 april

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 25 mei 2010.

1.4. Op 31 mei 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 dezelfde dag aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“ A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Shege in het

district Kuz Kunar van de provincie Nangarhar. Op 31 maart 2008 diende u in België een eerste

asielaanvraag in. U vreesde zowel de taliban die u wilden rekruteren als de autoriteiten, die op de

hoogte waren van het talibanverleden van uw vader. Deze asielaanvraag werd op 4 juni 2009 door

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) afgesloten met een

beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Op 9 september 2009 werd uw beroep tegen deze beslissing door de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen ongegrond bevonden. U keerde niet naar Afghanistan terug. Op 30

oktober 2009 diende u een tweede asielaanvraag in. U baseert zich voor deze aanvraag op de

verklaringen die u aflegde bij de eerste asielaanvraag.

Ter ondersteuning van uw tweede asielaanvraag legde u uw taskara voor met een vertaling ervan,

en als nieuwe documenten een geboorteakte en een brief uitgereikt door de Afghaanse ambassade

in België, en een uittreksel uit de “UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International

Protection Needs of Asylum Seekers from Afghanistan”.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u ook in het kader van uw tweede asielaanvraag geen

persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming,

aannemelijk heeft gemaakt. U baseerde zich voor uw tweede asielaanvraag nog steeds op dezelfde

asielmotieven die u aanhaalde tijdens de eerste aanvraag, en waaraan zoals uit de beslissing is

gebleken geen geloof kon worden gehecht. De nieuwe elementen die u aanhaalde, met name enkele

nieuwe documenten, zijn onvoldoende om de eerdere weigeringsbeslissing in positieve zin te wijzigen.

Zowel uw taskara als de geboorteakte die u neerlegt, kunnen de in het kader van uw eerste

asielaanvraag gedane vaststellingen met betrekking tot de ongeloofwaardigheid van de door u

afgelegde verklaringen niet wijzigen. De taskara werd reeds voorgelegd tijdens uw eerste

asielaanvraag, waarin werd gesteld dat de bewijswaarde ervan in de Afghaanse context relatief is. U

slaagt er niet in met deze documenten aan te tonen dat u minderjarig was op het ogenblik van het

indienen van uw eerste asielaanvraag. Uit een beslissing van de Federale Overheidsdienst Justitie dd.

21 maart 2010 blijkt immers dat de taskara en de geboorteakte dd. 1 oktober 2009 niet bij machte zijn

om de leeftijdsbeslissing van de Dienst Voogdij van 30 april 2008 te weerleggen. Van deze informatie

werd een kopie aan het administratieve dossier gevoegd. De brief van de Afghaanse ambassade wijzigt

niets aan deze vaststellingen, aangezien deze louter aangeeft dat u niet in staat bent zich naar

Afghanistan te begeven om een originele geboorteakte te bekomen. U verkreeg deze geboorteakte naar

eigen zeggen op basis van uw voorgelegde taskara, waardoor ook de bewijswaarde ervan dient te

worden gerelativeerd (CGVS p. 3). Dit blijkt verder uit de bijgevoegde brief van de ambassade waarin

wordt gesteld dat er geen bevolkingsregisters bestaan. Bovendien vermeldt de akte enerzijds dat u

geboren bent op “vingt cinq juillet mille neuf cent nenante (sic) deux” terwijl net eronder staat vermeld

“25/08/1992” en stelt het merkwaardig genoeg dat u geboren bent in Jalalabad. Deze nieuwe

documenten zijn hoogstens een aanwijzing van uw nationaliteit maar geen bewijs van uw

asielmotieven.

U bent afkomstig uit het district Kuz Kunar uit de provincie Nangarhar. Uit de informatie die bij

het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat het UNHCR op 6 oktober 2008 uw district niet

als onveilig beschouwde. Uit deze informatie blijkt tevens dat meer recente bronnen nog steeds

bevestigen dat de activiteiten van de antiregeringselementen hoofdzakelijk in de zuidelijke districten van

de provincie plaatsvinden. Uit geen enkele van deze bronnen blijkt dat het risico in uw district recentelijk

zou zijn toegenomen. Er zijn bijgevolg geen aanwijzingen dat er een fundamentele wijziging in

de veiligheidssituatie in uw district zou hebben plaatsgevonden. Het uitreksel uit het rapport van

het UNHCR verandert niets aan bovenstaande vaststellingen. Het bevestigt in algemene bewoordingen

dat het conflict ook aanhoudt in de zuidoostelijke en oostelijke provincies en dat zowel de taliban als
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Al Qaeda en de Hezb-e-Islami actief blijken in de provincies Nangarhar, Kunar en Nuristan.

Deze vaststellingen vermogen echter niet de hierboven aangehaalde gedetailleerde en recente

informatie met betrekking tot uw district te weerleggen (administratief dossier, Subject Related Briefing

Afghanistan, Veiligheidssituatie in het Oosten van Afghanistan (Nuristan, Kunar, Laghman, Nangarhar).

U slaagt er bijgevolg niet in aan de hand van de voorgelegde documenten de ongeloofwaardigheid

van uw asielrelaas te herstellen of aan te tonen dat u in aanmerking komt voor de

subsidiaire beschermingsstatus.

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 eerste middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de beginselen van behoorlijk

bestuur waaronder de zorgvuldigheidsverplichting, voert verzoeker aan dat de bestreden beslissing ten

onrechte stelt dat zijn nieuwe documenten hoogstens een aanwijzing zijn van zijn nationaliteit maar

geen bewijs zijn van zijn asielmotieven. Verzoeker herhaalt enkele motieven van de bestreden

beslissing omtrent zijn nieuw ingediende documenten en wijst erop dat uit de beslissing van de Federale

Overheidsdienst Justitie blijkt dat, gelet op het positieve advies van de Federale Politie, zowel zijn

taskara als zijn geboorteakte als authentiek moeten worden beschouwd door de Belgische autoriteiten.

Verzoeker vervolgt dat de bestreden beslissing blijft verwijzen naar een ongeloofwaardig eerste

asielrelaas zonder rekening te houden met de nieuwe elementen die verzoekers relaas volledig

bijtreden.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending 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 (vreemdelingenwet) en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, voert verzoeker aan dat in de bestreden

beslissing totaal geen rekening wordt gehouden met het gegeven dat hij en zijn familie geen

bescherming kunnen inroepen van de plaatselijke autoriteiten nu zij worden verdacht van samenwerking

met de Taliban en hij tegelijkertijd wordt gezocht door de Taliban om te strijden in het kader van de

Jihad.

2.3. In een derde middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, voert verzoeker aan dat de informatie van het Commissariaat-generaal dateert

van 2008 terwijl de door hem bijgebrachte informatie van juli 2009 is en hieruit blijkt dat zijn regio

gekenmerkt wordt door ernstige veiligheidsproblemen en conflicten in tegenstelling tot wat in de

bestreden beslissing wordt voorgehouden, zonder dat in de bestreden beslissing wordt aangegeven

waarom de commissaris-generaal zich baseert op die oudere informatie.

Bij het verzoekschrift worden geen nieuwe stukken gevoegd.

2.4. De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van kunnen nemen heeft en heeft kunnen

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover

hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht,

zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, voldaan. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering

hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de

bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel

van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van

de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt

(RvS 21 maart 2007, nr. 169 217). Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt

vast dat verzoeker in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de
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subsidiaire beschermingsstatus van 31 mei 2010 (CG nr. 0811748Z), op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht.

2.5. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat de door hem

nieuw aangehaalde documenten onvoldoende zijn om de ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas te

herstellen of aan te tonen dat hij in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus. Dit besluit

steunt inzonderheid op de vaststellingen dat (i) omtrent zijn taskara reeds in het kader van zijn eerste

asielaanvraag werd gesteld dat de bewijswaarde ervan relatief is in de Afghaanse context, (ii) zijn

taskara en geboorteakte niet aantonen dat hij minderjarig was op het ogenblik van het indienen van zijn

eerste asielaanvraag, (iii) de brief van de Afghaanse ambassade slechts aangeeft dat verzoeker niet in

staat is om zich naar Afghanistan te begeven om een originele geboorteakte te bekomen, (iv) de

bewijswaarde van de geboorteakte wordt gerelativeerd vermits hij deze akte verkreeg op basis van zijn

taskara, in de bijgevoegde brief van de ambassade staat dat er geen bevolkingsregisters bestaan en de

geboorteakte vermeldt dat hij geboren is op “vingt cinq juillet mille neuf cent nenante (sic) deux” terwijl

eronder staat vermeld “25/08/1992” en dat hij geboren is in Jalalabad, (v) zijn nieuwe documenten

hoogstens een aanwijzing van zijn nationaliteit vormen maar geen bewijs van zijn asielmotieven zijn, en

(vi) uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie niet blijkt dat het risico in verzoekers

regio Kuz Kunar dermate is dat er sprake is van een reëel risico in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet.

2.6. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke

elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke

elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven. 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 verzoeker te beoordelen. 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. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

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

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54).

2.7. De Raad stelt vast dat verzoekers eerste asielaanvraag steunde op de vrees voor vervolging

vanwege de Taliban die verzoeker wenste te rekruteren enerzijds en vanwege de Afghaanse

autoriteiten die op de hoogte waren van het Talibanverleden van zijn vader anderzijds. Zijn

asielaanvraag werd door de commissaris-generaal op 4 juni 2008 geweigerd. In beroep tegen deze

beslissing werden bij arrest nr. 31 321 van 9 september 2009 van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming geweigerd omdat (i)

verzoeker zijn taskara geen afdoende bewijs is van zijn voorgehouden identiteit aangezien zijn

verklaringen over de wijze waarop hij dit stuk ontvangen heeft vaag en nietszeggend zijn, (ii) hij

leugenachtige verklaringen aflegde inzake zijn leeftijd, (iii) hij niet aannemelijk maakt dat hij geviseerd

zou worden door de Afghaanse overheid omwille van de betrokkenheid van zijn familie bij de Taliban

vermits hij niet kan toelichten hoe de overheid hiervan op de hoogte raakte, (iv) het niet aanvaardbaar is

dat hij de gebeurtenissen niet chronologisch kan weergeven, noch dat hij de feiten, zoals de ontvoering

van zijn broer, niet binnen de seizoenen kan plaatsen, (v) zijn jonge leeftijd geen voldoende verschoning

is voor zijn onwetendheid omtrent de problemen en gedwongen rekrutering van zijn vader en broer, de

grote recente gebeurtenissen en incidenten, en recente voornaamste Talibancommandanten uit zijn

omgeving, en (vi) hij het, door het niet aantonen van zijn identiteit, nationaliteit, zijn reisweg en recent

verblijf in Afghanistan en het afleggen van ongeloofwaardige verklaringen dienaangaande, niet

aannemelijk heeft gemaakt dat de afweging van het reële risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie in Afghanistan.

In het kader van zijn huidige asielaanvraag beroept verzoeker zich op dezelfde feiten zoals

weergegeven in het kader van zijn eerste asielaanvraag. Ter staving van zijn tweede asielaanvraag legt

verzoeker volgende documenten voor: een taskara (reeds neergelegd in het kader van zijn eerste

asielaanvraag), een geboorteakte, een brief van de Afghaanse ambassade in België en een uitreksel uit
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de “UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum Seekers

from Afghanistan”.

2.8. Waar verzoeker aanvoert dat in de bestreden beslissing geen rekening werd gehouden met het

gegeven dat verzoeker en zijn familie geen bescherming kunnen inroepen van de plaatselijke

autoriteiten nu zij worden verdacht van samenwerking met de Taliban en verzoeker tegelijkertijd wordt

gezocht door de Taliban om te strijden in het kader van de Jihad, merkt de Raad op dat deze feiten

reeds werden beoordeeld en in ’s Raad arrest nr. 31 321 als ongeloofwaardig werden beschouwd

omwille van zijn gebrekkige kennis over zijn motieven en zijn onvermogen om de gebeurtenissen

chronologisch weer te geven. De Raad ziet niet in om welke reden een herhaling van dezelfde

asielmotieven in een tweede asielaanvraag erop zou wijzen dat deze motieven wel degelijk

geloofwaardig zouden zijn. De ongeloofwaardige verklaringen afgelegd in het kader van de eerste

asielaanvraag blijven immers ongewijzigd, temeer verzoeker, in het kader van huidige asielaanvraag

geen concrete elementen aanbrengt die de geloofwaardigheid kan herstellen. De Raad stelt immers

vast dat de thans door verzoeker nieuw voorgelegde documenten, met name een geboorteakte, een

brief van de Afghaanse ambassade in België en een uitreksel uit de “UNHCR Eligibility Guidelines for

Assessing the International Protection Needs of Asylum Seekers from Afghanistan”, betrekking hebben

op zijn identiteit en afkomst, hetgeen door verzoeker zelf wordt bevestigd (verzoekschrift, p. 5), en

bijgevolg geen ander licht kunnen werpen op de reeds vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn

voorgehouden asielmotieven. In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, werd door de commissaris-

generaal wel degelijk nader ingegaan op de door hem neergelegde documenten doch concludeert hij

terecht dat deze nieuwe documenten hoogstens een aanwijzing van zijn nationaliteit maar geen bewijs

van zijn asielmotieven zijn. “De taskara werd reeds voorgelegd tijdens uw eerste asielaanvraag, waarin

werd gesteld dat de bewijswaarde ervan in de Afghaanse context relatief is. U slaagt er niet in met deze

documenten aan te tonen dat u minderjarig was op het ogenblik van het indienen van uw eerste

asielaanvraag. Uit een beslissing van de Federale Overheidsdienst Justitie dd. 21 maart 2010 blijkt

immers dat de taskara en de geboorteakte dd. 1 oktober 2009 niet bij machte zijn om de

leeftijdsbeslissing van de Dienst Voogdij van 30 april 2008 te weerleggen. Van deze informatie werd een

kopie aan het administratieve dossier gevoegd. De brief van de Afghaanse ambassade wijzigt niets aan

deze vaststellingen, aangezien deze louter aangeeft dat u niet in staat bent zich naar Afghanistan te

begeven om een originele geboorteakte te bekomen. U verkreeg deze geboorteakte naar eigen zeggen

op basis van uw voorgelegde taskara, waardoor ook de bewijswaarde ervan dient te worden

gerelativeerd (CGVS p. 3). Dit blijkt verder uit de bijgevoegde brief van de ambassade waarin wordt

gesteld dat er geen bevolkingsregisters bestaan. Bovendien vermeldt de akte enerzijds dat u geboren

bent op “vingt cinq juillet mille neuf cent nenante (sic) deux” terwijl net eronder staat vermeld

“25/08/1992” en stelt het merkwaardig genoeg dat u geboren bent in Jalalabad.”.

Verzoeker weerlegt geen van deze concrete bevindingen, doch verwijst naar de beslissing van de

Federale Overheidsdienst Justitie van 21 maart 2010 waarin verwezen wordt naar het advies van de

Federale Politie waarin wordt gesteld dat de geboorteakte en de taskara overeenstemmen met hun

persoonlijke informatie. Echter, de Raad merkt op dat er reeds in het kader van verzoekers eerste

asielaanvraag op werd gewezen dat corruptie bij het verkrijgen van civiele documenten wijdverbreid is in

Afghanistan waarbij veel valse Afghaanse documenten, ook na gedegen onderzoek van Afghaanse

deskundigen, niet van authentieke documenten te onderscheiden zijn waardoor Afghaanse documenten

slechts een zeer beperkte waarde hebben bij het vaststellen van de identiteit van een Afghaanse

asielzoeker (1e AA, stuk 12: ‘antwoorddocument afgh2008-015w’). Dat de geboorteakte opgesteld door

de Afghaanse ambassade in België authentiek is, wordt op zich niet betwist doch aan de erin

opgenomen gegevens kan geen objectieve bewijswaarde worden gehecht omdat dit document, zoals in

de bestreden beslissing reeds gesteld, werd opgemaakt aan de hand van verzoekers taskara en “de

akte enerzijds (vermeldt) dat u geboren bent op “vingt cinq juillet mille neuf cent nenante (sic) deux”

terwijl net eronder staat vermeld “25/08/1992” en (…) het merkwaardig genoeg (stelt) dat u

geboren bent in Jalalabad.”.

2.9. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker derhalve 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.

2.10. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal van oordeel is dat de door verzoeker thans

ingediende geboorteakte hoogstens een aanwijzing kan zijn van zijn nationaliteit. De Raad kan echter

niet nagaan of verzoeker middels zijn verklaringen aangetoond heeft van Nangarhar afkomstig te zijn,

hetgeen noodzakelijk is gelet op de precaire veiligheidstoestand in deze provincie. Rekening houdende
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met de actuele situatie in Afghanistan en meer specifiek in de provincie Nangarhar oordeelt de Raad dat

hij niet tot een bevestiging of hervorming kan komen vermits de afkomst van verzoeker niet kan worden

nagegaan zonder onderzoeksdaden te stellen. Met het oog op een goede rechtsbedeling wordt de

bestreden beslissing vernietigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 31 mei

2010 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig november 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


