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nr. 51 908 van 29 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 Somalische nationaliteit te zijn, op 16 augustus 2010

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

staatlozen van 14 juli 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 23 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 oktober

2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. TUBBAX loco advocaat C.

PENNINCK en van attaché B. DIERICKX, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 21 december 2009 het Rijk binnen en diende op 24

december 2009 een asielaanvraag in. Op 14 juli 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 beweerde de Somalische nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit Mogadishu en te behoren tot de

minderheidsclan Reer Hamar. U werd op 5 april 1988 geboren te Mogadishu en woonde aldaar steeds

in de wijk Number Afar. Toen u 2 jaar oud was overleed uw moeder aan kanker. In 1991 trokken uw

tantes langs moederszijde, Deeqa en Faisa, naar het Verenigd Koninkrijk. Toen u ongeveer 4 jaar oud

was werd uw tweelingbroer Abdulahi geadopteerd door een Schots gezin en vertrok naar het Verenigd

Koninkrijk. Toen u in 2005 op de markt was kwamen leden van Al-Shabaab naar de woning van uw
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vader en vroegen uw vader een document te onderteken waarin stond geschreven dat uw vader zich

akkoord verklaarde zijn woning af te staan. Uw vader weigerde echter dit document te ondertekenen en

werd vervolgens ter plaatse gedood. De leden van Al-Shabaab namen vervolgens de woning in beslag.

U trok in bij uw buurvrouw Fatuma (< Reer Hamar). In 2005 of 2006 arriveerden de Ethiopiërs en

werden de huizen in uw buurt doorzocht. De Ethiopiërs waren op zoek naar wapens en munitie. Ook uw

woning werd doorzocht en terwijl u buiten stond praatte u met de Ethiopiërs die een huiszoeking deden.

Al-Shabaab was in de buurt aanwezig en zag u met de Ethiopiërs praten. Al-Shabaab ontwikkelde het

vermoeden dat u een spion van de Ethiopiërs was. Twee weken later kwam Al-Shabaab naar uw

woning en arresteerde u. U werd meegenomen naar een u onbekende plaats. Nadat u reeds 4 of 6

maanden opgesloten was belde Al-Shabaab naar uw tante Deeqa in het Verenigd Koninkrijk met de

mededeling dat u een misdrijf had begaan. Er werd haar 50 000 US $ losgeld gevraagd. Uw tante,

Deeqa, repliceerde echter dat ze dat bedrag niet kon betalen en dat Al-Shabaab u mocht doden. Na 6

maanden en 10 dagen werd u vrijgelaten op voorwaarde dat u niet meer zou spioneren zoniet zou u

ernstig gestraft worden. In 2006 huwde u een eerste maal met Muna Abdi (< Habr Gedir). Een week of

een maand na uw vrijlating bevond u zich elders wanneer Al-Shabaab zich naar uw woning begaf en

aan uw familieleden vroeg waar u was. Al-Shabaab vertelde aan uw familieleden dat u werd vrijgelaten

in afwezigheid van de chef doch dat de chef bij zijn terugkeer boos geworden was dat u zonder zijn

toestemming werd vrijgelaten. Toen u later thuis arriveerde vertelden uw familieleden u dat Al-Shabaab

u zocht. U nam contact op met uw tante maar zij vertelde u dat ze niet genoeg geld had om uw vlucht

die 5000 US $ kostte te financieren. In 2007 scheidde u van Muna Abdi. In mei of juni 2007 huwde u

een tweede maal met Samira Abdi Daud (< Dhulbahante). Uw tante spaarde gedurende 3 jaar en

vervolgens bekostigde ze uw vlucht. In november 2009 vluchtte u Mogadishu uit en verbleef u enige tijd

in een u onbekende Somalische stad. Op 20 december 2009 nam u een vlucht van op een u onbekende

luchthaven te Mogadishu. U reisde met Daallo Airlines naar Syrië alwaar u gedurende 2 uren in transit

verbleef. Vervolgens nam u een met Pepsi-reclame beschilderd vliegtuig met bestemming België alwaar

u op 21 december 2009 arriveerde. Op 24 december 2009 vroeg u asiel aan. Tijdens uw verblijf in

België vernam u telefonisch van uw echtgenote, Samira Abdi Daud, dat uw zus Ayaan op 13 of 14 juni

2010 gedood werd door een verdwaalde kogel toen militieleden van Al-Shabaab dieven achterna zaten.

B. Motivering

Er dient er te worden opgemerkt dat uw verklaringen onvoldoende blijken te zijn om een “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 te maken.

Met betrekking tot de door u ingeroepen “vrees voor vervolging” in de zin van de Geneefse

Vluchtelingenconventie kunnen volgende bedenkingen worden gemaakt.

Zo blijkt uit uw verklaringen die u aflegde voor het Commissariaat-generaal dat u het niet aannemelijk

heeft kunnen maken dat u werkelijk afkomstig zou zijn uit Mogadishu en de Somalische

nationaliteit zou bezitten.

Ten eerste laat uw geografische kennis over Mogadishu en Somalië in het algemeen te wensen over.

Zo is het bevreemdend dat u verklaarde uw gehele leven in de wijk Number Afar te Mogadishu hebben

doorgebracht (gehoorverslag Commissariaat-generaal dd. 6 juli 2010, p. 3) doch het district waarin u uw

gehele leven woonde niet bij naam kon noemen (p. 9-10). U voegde er aan toe geen enkel district uit

Mogadishu bij naam te kunnen noemen (p. 10) hoewel uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt blijkt dat Mogadishu is onderverdeeld in 16 districten (zie informatie in administratief

dossier). Voorts kon u naast de Bakara-markt (p. 12) geen enkele andere markt in Mogadishu

benoemen (p. 12). Bovendien kon u geen enkel hospitaal in Mogadishu bij naam noemen (p. 12) noch

kon u een moskee in Mogadishu bij naam noemen (p. 12). Daarnaast kon u geen enkel hotel in

Mogadishu benoemen (p. 12) en verklaarde u verkeerdelijk dat er zich geen universiteit bevindt nabij uw

wijk Number Afar (p. 13) (zie informatie in administratief dossier). U slaagde er tevens niet in een

Somalische luchthaven bij naam te noemen (p. 12) noch kon u havensteden in Somalië bij naam

noemen (p. 12). Het is overigens merkwaardig dat u verklaarde niet te weten of de hoofdstad

Mogadishu al dan niet onmiddellijk aan zee grenst (p. 13).

Ten tweede laat uw socio-politieke en etnologische kennis over Mogadishu en Somalië in het algemeen

te wensen over.

Zo is het bijzonder merkwaardig dat u verklaarde dat de inwoners van Mogadishu hun stad als

‘Mogadishu’ benoemen (p. 3) en geen andere benamingen hebben voor hun stad (p. 3) hoewel uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat de inwoners van Mogadishu hun
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stad aanduiden als ‘Hamar’ (zie informatie in administratief dossier). Bovendien verklaarde u niet te

weten wat Reer Hamar, nota bene de naam van uw eigen clan (p. 8), betekent (p. 13) hoewel uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat de betekenis van Reer Hamar

letterlijk ‘inwoners van Mogadishu’ is (zie informatie in administratief dossier). Daarenboven beweerde u

dat u en uw vader behoren tot de minderheidsclan Reer Hamar en dat uw moeder eveneens Reer

Hamar is (p. 9) doch u verklaarde uw subgroep van Reer Hamar niet te kunnen benoemen (p. 8) noch

slaagde u erin de subgroep van uw moeder van Reer Hamar te benoemen (p. 9) hetgeen uiterst

merkwaardig is in de Somalische context. U verklaarde bovendien slechts één subgroep van Reer

Hamar bij naam te kennen (p. 11), meer bepaald Reer Barawa (p. 11), doch u verklaarde niet te weten

of uzelf al dan niet tot de subgroep Reer Barawa zou behoren (p. 11). U beweerde voorts geen enkele

verwante clan van Reer Hamar te kunnen benoemen (p. 12). Daarnaast verklaarde u dat uw eerste

echtgenote, Muna Abdi, behoorde tot de Habr Gedir-clan (p. 5) doch u verklaarde haar subclans van

Habr Gedir niet te kennen (p. 5). U beweerde vervolgens dat uw tweede echtgenote, Samira Abdi Daud

behoort tot de Dhulbahante-clan (p. 5) doch u voegde er aan toe haar subclans evenmin te kunnen

benoemen (p. 5). Voorts verklaarde u na de dood van uw vader in 2005 ingetrokken te zijn bij uw

buurvrouw Fatuma (p. 6) doch u beweerde haar subclans van Reer Hamar niet te kennen (p. 6).

Vervolgens verklaarde u dat de buurtbewoners van uw wijk, Number Afar, voornamelijk bestaan uit

clanleden van Habr Gedir, Dulbahante en Reer Hamar (p. 10). Het is dan ook merkwaardig dat u

beweerde geen enkele subclan van Habr Gedir te kunnen benoemen (p. 10). U kon tevens niet

toelichten tot welke clangroep Habr Gedir behoort (p. 10). U voegde er aan toe te denken, doch niet met

zekerheid te kunnen zeggen, dat Habr Gedir en Abgal verwante clans zijn (p. 10). U beweerde

vervolgens niet te weten tot welke clangroep Abgal behoort (p. 10). U verklaarde voorts geen enkele

krijgsheer (p. 10), militie (p. 10) of belangrijke persoon (p. 10) te kunnen benoemen die tot de Abgal- of

Habr Gedir-clan behoort (p. 10).

Vervolgens beweerde u dat de Dhulbahante en Majertein de meerderheid zijn in Mogadishu (p. 10) en

de macht hebben over Mogadishu (p. 10). Het is dan ook merkwaardig dat u beweerde niet te weten tot

welke clangroep Dhulbahante behoort (p. 10-11) noch kon u clans die verwant zijn met Dhulbahante

benoemen (p. 11). U verklaarde tevens geen enkele krijgsheer (p. 11), militie (p. 11) of groepering (p.

11) te kunnen benoemen die behoort tot de Dhulbahante- of Abgal-clan (p. 11). U beweerde tevens niet

te weten tot welke clangroep Majertein behoort (p. 11) noch kon u verwante clans van Majertein

benoemen (p. 11). Voorts is het bevreemdend dat u verklaarde dat de leden van uw clan, Reer Hamar,

tevens Jareer worden genoemd (p. 11) hetgeen niet overeenkomt met de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waaruit blijkt dat Reer Hamar en Jareer geheel verschillende en

van elkaar losstaande etnische groepen zijn (zie informatie in administratief dossier). Gezien het belang

van het clansysteem in de opbouw van de Somalische identiteit (zie informatie in administratief dossier)

is het merkwaardig dat uw kennis over de lokale clans uitermate beperkt is. Daarenboven is het

merkwaardig dat u beweerde naast Al-Shabaab geen enkele in Mogadishu aanwezige militie, vechtende

groepering of krijgsheer bij naam te kunnen noemen (p. 11 en 13) en u er tevens niet in slaagde om

spontaan enige vechtende groepering, militie of krijgsheer uit Somalië in het algemeen bij naam te

noemen (p. 11). U kon geen enkele leider (p. 15) of belangrijke persoon (p. 15) van Al-Shabaab

benoemen. Verder is het opmerkelijk dat u volgende opgeworpen termen niet kon toelichten: Villa

Somalia (p. 14), Bermuda (p. 14), Wardigley (p. 14), Hawl Wadag (p. 14), Kilometer 4 (p. 14),

Qalmashube (p. 14), Moorshe (p. 15), Bandabow (p. 15), Reer Faqi (p. 15) en AMISOM (p. 15). Tot slot

verklaarde u naast Galkayo en Mogadishu geen enkele andere stad of dorp in Somalië bij naam te

kunnen noemen (p. 14).

Gezien uw ontoereikende kennis heeft u het niet aannemelijk kunnen maken dat u werkelijk de

Somalische nationaliteit zou bezitten. Bijgevolg kan geen geloof worden gehecht aan de door u

ingeroepen asielmotieven.

Het feit dat u uw verklaringen in de Somalische taal hebt afgelegd vormt geen afdoende bewijs van uw

beweerde Somalische nationaliteit, omdat de Somalische taal niet alleen in Somalië zelf wordt

gesproken maar eveneens in een aanzienlijk deel van de buurlanden van Somalië, zoals Djibouti,

Ethiopië en Kenia (zie informatie in administratief dossier), en doet bijgevolg geen afbreuk aan

bovenstaande vaststellingen.

Er dient te worden opgemerkt dat u evenmin subsidiaire bescherming kan worden toegekend.

U heeft immers niet aannemelijk gemaakt dat u werkelijk de Somalische nationaliteit bezit. Bijgevolg

heeft u dan ook niet aangetoond dat u een “reëel risico op het lijden van ernstige schade" zou lopen bij

terugkeer naar uw land van oorsprong.
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Uit dit alles blijkt dat de elementen die u aanbrengt niet van die aard zijn om te besluiten tot een

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.

Uw identiteit, nationaliteit en reisweg kunnen, bij gebrek aan geldige documenten ter zake, niet worden

nagegaan.

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. Waar verzoeker zich beroept op de “schending van de materiële motiveringsplicht” zal het beroep

vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.3. Verzoeker roept voorts een “schending proportionaliteitsbeginsel” in. Een schending van dit

beginsel kan niet worden weerhouden gezien de beslissing immers geenszins in wanverhouding staat

tot de motieven waarop ze is gebaseerd, en de gevolgen van de beslissing evenmin in wanverhouding

staan met het doel van de beslissing die de commissaris-generaal op basis van zijn wettelijke

bevoegdheden heeft genomen.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Het bewijs van identiteit maakt een essentieel element uit in iedere procedure en verzoeker is ertoe

gehouden de elementen waarover hij beschikt of kan beschikken voor te leggen en hierover nuttige

toelichtingen te geven. Verzoeker bewijst zijn reisweg niet terwijl hij, aangezien hij met het vliegtuig naar

Europa reisde, op zijn minst in het bezit moet zijn geweest van een vliegtuigticket, instapkaart of

bagagelabel waaruit kan blijken met welke vlucht, wanneer en waar hij in Europa is aangekomen.

Verzoeker gaat voorbij aan de herhaaldelijke, systematische en persoonlijke veiligheidscontroles onder

meer 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 hij verklaart deze te hebben kunnen omzeilen dient hij dit

nauwgezet en overtuigend toe te lichten. Dit is niet het geval zodat verzoekers onwetendheden de

geloofwaardigheid van zijn voorgehouden reiswijze ondermijnen en hij niet aannemelijk maakt illegaal

gereisd te hebben. Dit tast op fundamentele wijze zijn geloofwaardigheid aan en aldus ook de

waarachtigheid van de asielmotieven en zijn illegale reis. Verzoeker verklaart overigens niet nader hoe

de Somalische ambassade in Kenia hem identiteitsdocumenten zou kunnen uitreiken, noch op welke

gegevens zij zich hierbij zouden kunnen baseren of hoe ze objectieve identiteitsdata kunnen verkrijgen.

3.2. 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. Verzoeker steunt zijn asielaanvraag

geheel op zijn afkomst uit Mogadishu en problemen die hij daar met Al Shabaab-leden zou hebben

gekend. Het is dan ook terecht dat de commissaris-generaal doorvroeg over Mogadishu en Somalië en

verzoeker de kans gaf zijn herkomst aannemelijk te maken. Uit het CGVS-verhoor kan echter enkel

blijken dat verzoeker onbekend is met het dagelijkse leven in Mogadishu, met Somalië in het algemeen

en hij tevens geografische, socio-politieke en etnologische basiskennis mist over Mogadishu en Somalië
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die geen schoolse kennis behoeven. De blote bewering uit het verzoekschrift dat “verzoekende partij

twee derde kon uitleggen” van de lijst van termen die haar tijdens het verhoor werd voorgelegd, wordt

niet nader omschreven en vindt geen steun in het administratief dossier.

3.3. Verzoeker tracht zijn verregaande onwetendheid te verschonen door te wijzen op zijn

ongeschooldheid, analfabetisme en elocutieprobleem maar toont niet aan dat analfabetisme de

verstandelijke vermogens aantast en hij niet in staat zou zijn de eigen leefwereld in tijd en ruimte te

situeren. Uit het administratief dossier blijkt dat de dossierbehandelaar eenvoudige en duidelijke vragen

stelde, dat verzoeker kennelijk kan volgen en hij de logica en de inhoud van de vragen correct begrijpt.

Daarenboven werd verzoeker tijdens het verhoor bijgestaan door zijn advocaat zodat zijn eventuele

beperkingen ten allen tijde konden benadrukt worden, wat niet is gebeurd. Uit het gehoorverslag blijkt

inderdaad dat verzoeker stottert, maar hij de ruimte kreeg om de vragen te beantwoorden. De Raad ziet

niet in hoe de kennis van de provincies en rivieren van ongeschoolde Belgen, het dramatische karakter

van zijn asielmotieven en verzoekers uiterst gebrekkige kennis over Mogadishu en Somalië kunnen

verklaren. Verzoeker is immers onbekend met zijn visuele leefwereld en wist onder meer niet of

Mogadishu al dan niet direct aan de zee ligt. Daarbij wordt de waarschijnlijkheid van zijn verklaringen

verder ondermijnd doordat verzoeker de naam van het district waar hij zijn hele leven woonde niet kent

noch een moskee, hospitaal, een markt naast de Bakara-markt kan noemen of een hotel in Mogadishu

en de naam van de luchthaven. Verzoekers gebrek aan schoolse opleiding is daarenboven geheel

irrelevant nu de Somalische maatschappij in essentie een orale maatschappij is en maatschappelijke

gegevens dan ook mondeling worden doorgegeven. Immers gestructureerde clancontacten bepalen het

sociale en economische leven en de kennis hiervan is onmisbaar in het dagelijkse leven, het

handelsverkeer en bovendien levensnoodzakelijk tijdens gevechten of conflicten. De clan is zowel een

sociaal bindmiddel als een element van maatschappelijke repulsie, de clanstructuren en de familiale

clangeschiedenis worden reeds op zeer jonge leeftijd aan kinderen aangeleerd. Aldus is het geheel

onaanvaardbaar dat verzoeker de betekenis van de benaming van zijn eigen clan niet kent. Het

verzoekschrift stelt voorts dat verzoeker “geen vrienden in Mogadishu” had en “zelden uit het huis

kwam”, wat niet te rijmen valt met het sociale belang van de clans in de Somalische maatschappij.

Verzoekers beweringen klemmen te meer nu hij eveneens verklaarde opgevangen te zijn door de

buurvrouw en twee maal gehuwd te zijn en niettegenstaande zijn spraakproblemen toch spontaan

discussies zou aangegaan hebben met Ethiopische soldaten en daarboven Koranschool gevolgd heeft.

Er kan dan ook verwacht worden dat verzoeker minstens bekend is met de tradities, de mogelijke

huwelijksallianties en gevolgen van het huwelijk naar de etnische stam toe.

3.4. Tot slot volstaat verzoekers kennis van de Somalische taal niet om zijn nationaliteit aan te tonen. De

Somali-bevolkingsgroep komt immers niet enkel in Somalië voor maar ook in Djibouti, Ethiopië, Kenia en

Jemen en is na de val van het Siad Barre-regime over de gehele wereld uitgeweken.

3.5. Verzoekers voorgehouden Somalische nationaliteit is bedrieglijk, alsook zijn hierop gebaseerde

asielmotieven. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij 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. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet).

4.2. Wat betreft de subsidiaire bescherming kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen slechts

vaststellen dat verzoeker zijn Somalische identiteit en nationaliteit niet aantoont, noch aannemelijk

maakt. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de afweging van het reële risico op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 dient te gebeuren ten opzichte van de situatie in Somalië. Zoals hoger geoordeeld

voert verzoeker geen nuttige elementen aan op dit punt en zijn verklaringen zijn dermate onvoldoende

dat zijn beweerde nationaliteit bedrieglijk voorkomt en hij niet aantoont ooit in Somalië te hebben

verbleven, laat staan er gewoond te hebben en vervolgd te zijn geweest. De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr.
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43.027) en het is niet de taak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692).

5. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

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 negenentwintig november tweeduizend en

tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


