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nr. 69 062 van 24 oktober 2011

in de zaak RvV X / II

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift die X en X, die beiden verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op

4 augustus 2011 hebben ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 4 juli 2011.

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 19 september 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 oktober 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. COLELLA, die loco advocaat P. VANCRAEYNEST verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing in hoofde van verzoeker luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Armeens staatsburger van Armeense origine, afkomstig uit Yerevan, gelegen in de

Republiek Armenië. In januari 2010 huwde u op traditionele wijze met A.S.(…) (OV X). Op 27 januari

2010 werd er een moord gepleegd nabij de winkel van uw schoonvader, A.V.(…) (OV X). Hij, zijn

moeder, A.Sh.(…) (OV X), en zijn neef T.H.(…) (OV X) waren hiervan getuige. Uw schoonvader had

gezien hoe de zoon van de politiechef van het bureau van de wijk Erebuni het slachtoffer had

neergestoken met een mes en gevlucht was. Diezelfde avond werden zij nog ondervraagd door

medewerkers van het Parket. De volgende dag werden zij meegenomen door de politie naar het

politiekantoor van Erebuni, waar zij onder druk gezet werden om hun verklaringen in te trekken. Uw



RvV X - Pagina 2

schoonvader en diens neef werden hierbij geslagen. Zij gingen de dag nadien, op 29 januari, naar het

ziekenhuis. Die dag kwam u ’s namiddags de moeder van uw schoonvader tegen op straat. Zij vertelde

u dat er een huiszoeking uitgevoerd was op het moment dat uw schoonvader in het ziekenhuis was. Bij

deze huiszoeking zou zogezegd een illegaal wapen gevonden zijn. Doel hiervan was uw schoonvader

verder onder druk te zetten. Uw schoonvader, zijn moeder en zijn neef verlieten diezelfde dag Armenië

nog. U zou pas veel later te weten komen dat zij in België asiel hadden aangevraagd. Op 1 februari

werd u door agenten van het kantoor van Erebuni ondervraagd over de verblijfplaats van uw

schoonvader. Op 3 februari werd u door hen opnieuw ondervraagd. Toen u opnieuw volhield dat u niet

wist waar hij was, werd u ernstig geslagen. Na uw vrijlating werd u verzorgd door uw zus, die

verpleegster is. Op 7 februari kwamen drie mannen in burger naar uw woning. Ze zeiden dat u met hen

mee moest komen. Ze namen u opnieuw mee naar het politiekantoor. Opnieuw vroegen ze naar uw

schoonvader, en dreigden ermee hetzelfde te doen als wat ze met hem hadden gedaan. U leidde hieruit

af dat ze ook bij u een illegaal wapen zouden plaatsen. U werd dezelfde avond vrijgelaten. Op 9 februari

vertrokken u en uw vrouw naar de peetvader van uw huwelijk in Kobuleti, Georgië. Daar woonden jullie

tot aan jullie vertrek naar België op 23 april 2011. Via Rusland, Wit-Rusland, Polen en Duitsland reisden

jullie naar België, waar jullie aankwamen op 28 april en dezelfde dag asiel aanvroegen.

B. Motivering

U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten uit schrik dat u opgesloten zou worden en er een

valse strafzaak tegen u aangespannen zou worden (CGVS d.d.31/05/2011, p.18). Voor uw vertrek werd

u meermaals onder druk gezet door de politie van Erebuni om de verblijfplaats van uw schoonvader te

geven. Die was eerder getuige geweest van de moord op een jongen uit de buurt gepleegd door de

zoon van de politiechef van Erebuni. Nadat uw schoonvader bezwarende verklaringen tegen de zoon

van de politiechef had afgelegd, was uw schoonvader door de politie onder druk gezet om deze in te

trekken. Uw schoonvader was hier echter niet op ingegaan en was het land ontvlucht (CGVS, p.8-11).

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat uw asielrelaas gebaseerd is op dezelfde vervolgingsfeiten als

deze die werden aangehaald door uw schoonvader in het kader van zijn asielaanvraag. In het kader

hiervan werd door mij reeds een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en subsidiaire

beschermingsstatus genomen op 26 november 2010. Het asielrelaas van uw schoonvader werd

bedrieglijk bevonden omwille van tegenstrijdigheden tussen de verklaringen van uw schoonvader, diens

moeder en diens neef, en onaannemelijke en bedrieglijke verklaringen betreffende de reisweg en de

hierbij gebruikte reisdocumenten. Voormelde beslissing wordt als bijlage toegevoegd aan onderhavige

beslissing. Gelet op het voorgaande, dient dan ook besloten te worden dat ook de geloofwaardigheid

van uw asielrelaas ernstig aangetast wordt.

De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt verder ondergraven door de hierna volgende

vaststellingen:

Vooreerst dient te worden gewezen op een tegenstrijdigheid tussen de verklaringen van u en uw

echtgenote. Zo verklaarde u dat u en uw vrouw haar vader, diens neef en moeder nog hadden gezien

op 27 januari 2010, de avond van de moord. Dit zou de laatste keer zijn geweest dat uw vrouw (één

van) hen zag voordat zij uit Armenië vluchtten. U zou echter de grootmoeder van uw vrouw nog

gesproken hebben op straat op 29 januari, de dag van haar vlucht. (CGVS, p.10, 11) Uw echtgenote

daarentegen verklaarde dat zij haar grootmoeder nog wel zag op 29 januari in haar appartement,

namelijk toen zij en u bij haar op bezoek gingen. (A.S.(…) – CGVS, p.9) Geconfronteerd met uw

verklaringen, bleef zij erbij dat jullie samen bij haar op bezoek gingen (A.S.(…) – CGVS, p.10), hetgeen

nog steeds geen verklaring biedt voor uw verklaring als zou uw vrouw haar grootmoeder niet meer

gezien hebben na 27 januari. Bijgevolg wordt de vastgestelde tegenstrijdigheid geenszins weerlegd.

Bovendien maakte u zelf geen enkele melding van een bezoek (al dan niet samen met uw vrouw) aan

haar grootmoeder op 29 januari. (CGVS, p.11) Deze tegenstrijdigheid raakt de kern van uw asielrelaas

omdat u tijdens het gesprek met de grootmoeder van uw vrouw op 29 januari zou hebben vernomen dat

er bij haar een huiszoeking had plaatsgevonden waarbij zogezegd een illegaal wapen was gevonden.

(CGVS, p.11)

Met betrekking tot het gesprek dat u met de grootmoeder van uw vrouw zou hebben gehad op 29

januari, dient bovendien het volgende opgemerkt te worden. De grootmoeder zou u die dag hebben

verteld dat er een huiszoeking bij haar was uitgevoerd. Hierbij zouden agenten zogezegd een illegaal

wapen hebben gevonden. De agenten hadden hierbij tegen haar gezegd dat ze “een grote rechtszaak”

tegen hen zouden aanspannen. U kon over deze rechtszaak echter geen verdere informatie
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verschaffen. (CGVS, p.14-15) Zelfs toen u in algemene termen werd gevraagd of er in dit verband over

een moord werd gesproken, antwoordde u ontkennend. Echter, volgens H.T.(…), de neef van uw

schoonvader die in dezelfde woning woonde als uw schoonvader en diens moeder, hadden de agenten

gezegd dat er een moord was gepleegd, dat ze nu het wapen hadden gevonden en dat zij er de schuld

van zouden krijgen. (H.T.(…) - CGVS, p.4, 12) Dat de grootmoeder van uw vrouw u hierover niets

verteld zou hebben, is, gelet op de ernst van de beschuldigingen, geenszins geloofwaardig te noemen.

U kon hiervoor evenmin een afdoende verklaring bieden. (CGVS, p.16) Voorts dient vastgesteld te

worden dat u verklaarde niet op de hoogte te zijn van het strafonderzoek- of proces tegen de zoon van

de politiechef van Erebuni. U verklaarde bovendien dat u zelfs geen pogingen ondernomen hebt om

hierover meer te weten te komen. U stelde hierbij dat het u niet meer interesseerde. (CGVS, p.17-18)

Gelet op het feit dat de bezwarende verklaringen van de familieleden van uw vrouw tegenover het

Parket aan de basis liggen van hun en uw problemen, is een dergelijke desinteresse in de actualiteit van

deze zaak niet geloofwaardig te noemen indien u werkelijk zou vrezen voor uw leven of fysieke

integriteit.

Verder werd na herlezing van jullie verklaringen een ernstige inconsistentie vastgesteld tussen de

verklaringen van u en uw echtgenote betreffende het bekomen van de uitreisstempel in jullie

paspoorten, die jullie gebruikten bij het verlaten van Armenië (en waarvan u kopies neerlegde). U

verklaarde dat u de uitreisstempel in jullie paspoorten bekwam op de paspoortdienst van Erebuni in

2009, nadat u terugkwam van uw legerdienst. (CGVS, p.5) Uw vrouw verklaarde echter dat jullie deze

stempels pas bekwamen nadat jullie besloten hadden om naar Georgië te vluchten, wat zou betekenen

dat dit in februari 2010 was. (A.S.(…) – CGVS, p.5) Naast het feit dat deze inconsistentie de algemene

geloofwaardigheid van jullie verklaringen aantast, maakt ze het ook onmogelijk voor het Commissariaat-

generaal om eenduidig vast te stellen wanneer deze stempel gezet werd. Op deze manier maken u en

uw vrouw een correcte beoordeling van de door jullie verklaarde vrees onmogelijk.

Immers, uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het

administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat een dergelijke stempel bekomen dient te worden bij de

paspoort- en visumafdeling van de Armeense politie. Indien u werkelijk in Erebuni deze stempel zou

hebben bekomen, zou dit de politieafdeling zijn geweest waarvan de agenten u en uw familie ernstige

problemen zouden hebben berokkend.

Ten slotte werd er een tegenstrijdigheid vastgesteld tussen uw verklaringen en deze van uw echtgenote

betreffende jullie onderduikadres in Georgië. U verklaarde dat jullie er bij de peetvader van jullie huwelijk

hadden gewoond. (CGVS, p.3) Uw vrouw vertelde echter dat jullie er bij de peetvader van uw doopsel

zouden hebben verbleven. Uit haar verklaringen bleek eveneens dat de peetvader van jullie huwelijk

een andere persoon was. Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, kon uw echtgenote geen

verklaring bieden. (A.S.(…) – CGVS, p.4) Gelet op het feit dat jullie ruim een jaar bij deze persoon

zouden hebben gewoond, mag verwacht worden dat jullie over deze persoon gelijklopende verklaringen

kunnen afleggen. Deze tegenstrijdigheid ondermijnt dan ook de geloofwaardigheid van uw verklaring als

zouden jullie (meer dan een jaar) ondergedoken hebben geleefd in Georgië. De geloofwaardigheid

hiervan komt nog verder in het gedrang door onderstaande vaststellingen betreffende jullie reisweg en –

documenten.

Er dient immers opgemerkt te worden dat jullie verklaringen betreffende de door jullie gevolgde reisweg

en de hierbij gebruikte reisdocumenten niet aannemelijk zijn. Noch u, noch uw echtgenote wist welke

reisdocumenten er voor jullie gebruikt werden door de smokkelaars tijdens de reis per auto van Georgië

naar België. Jullie wisten zelfs niet of jullie eigen paspoorten of (ver)vals(t)e paspoorten werden

gebruikt. Bovendien wisten jullie niet of er visa voorzien waren voor jullie. Bovendien verklaarde u dat

jullie geen instructies kregen over wat te doen of te zeggen bij een eventuele grenscontrole (CGVS, p.7;

A.S.(…) – CGVS, p.6). Dit is niet geloofwaardig te noemen. Uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt immers

dat er bij binnenkomst van de Schengenzone strenge identiteitscontroles plaatsvinden waarbij de

mogelijkheid bestaat om grondig te worden ondervraagd over identiteit, reisdocumenten en

reisbedoelingen en dit op strikt individuele wijze. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat u en uw vrouw geen

enkele informatie kunnen geven over de voor jullie gebruikte reisdocumenten.

Gezien het risico op ernstige sancties voor de mensensmokkelaar/passeur bij de eventuele ontdekking

van clandestien reizende passagiers, is het onwaarschijnlijk dat hij zijn klanten absoluut niet op de

hoogte zou brengen van het soort document dat zou worden gebruikt om te tonen in geval van controle.
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Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u en uw vrouw jullie Armeense paspoorten, het

identiteitsdocument van de Armeense staatsburger bij uitstek, bewust achterhouden voor de Belgische

asielinstanties om zo de hierin vervatte informatie over bijvoorbeeld een eventueel door jullie verkregen

visum voor de reis naar België, het moment en de wijze waarop jullie uit het land vertrokken zijn,

verborgen te houden. De geloofwaardigheid van jullie asielrelaas komt hierdoor nog verder in het

gedrang.

Bijgevolg dient te worden besloten dat u door uw houding niet toelaat de waarheid met betrekking tot uw

reële individuele situatie te achterhalen. Bijgevolg geeft u de Belgische autoriteiten niet de kans om in

uw hoofde een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie of een reëel

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

stellen.

De door u neergelegde documenten vermogen niet om bovenstaande conclusie te wijzigen. De kopies

van de eerste pagina’s van uw paspoort en dat van uw vrouw bevatten enkel gegevens betreffende uw

identiteit en woonplaats die door mij niet betwist worden. De uitreisstempel geeft enkel aan tot wanneer

jullie paspoorten geldig zijn voor reizen in het buitenland. Uw geboorteakte en rijbewijs bevatten enkel

gegevens betreffende uw identiteit die door mij niet in twijfel getrokken worden. Dit geldt eveneens voor

uw militair boekje, dat daarnaast enkel gegevens bevat over uw dienstplicht. Voormelde documenten

bevatten echter geen informatie aangaande de door u aangehaalde vervolgingsfeiten.

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.“

De bestreden beslissing in hoofde van verzoekster luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Armeens staatsburger van Armeense origine, afkomstig uit Yerevan, gelegen in de

Republiek Armenië. In januari 2010 huwde u op traditionele wijze met B.R.(…) (OV 6.805.005). Op 27

januari 2010 werd er een moord gepleegd nabij de winkel van uw vader, A.V.(…) (OV 6.644.794). Hij,

zijn moeder, A.S.(…) (OV 6.644.791), en zijn neef T.H.(…) (OV 6.644.800) waren hiervan getuige. Uw

vader had gezien hoe de zoon van de politiechef van het bureau van de wijk Erebuni het slachtoffer had

neergestoken met een mes en gevlucht was. Diezelfde avond werden zij nog ondervraagd door

medewerkers van het Parket. De volgende dag werden zij meegenomen door de politie naar het

politiekantoor van Erebuni, waar zij onder druk gezet werden om hun verklaringen in te trekken. Uw

vader en diens neef werden hierbij geslagen. Zij gingen de dag nadien, op 29 januari, naar het

ziekenhuis. Op het moment dat uw vader in het ziekenhuis was, vond er een huiszoeking bij hem plaats.

Bij deze huiszoeking zou zogezegd een illegaal wapen gevonden zijn. Doel hiervan was uw vader

verder onder druk te zetten. Uw vader, zijn moeder en zijn neef verlieten diezelfde dag Armenië nog. U

zou pas veel later te weten komen dat zij in België asiel hadden aangevraagd. Op 1 februari werd uw

man door agenten van het kantoor van Erebuni ondervraagd over de verblijfplaats van uw vader. Op 3

februari werd hij door hen opnieuw ondervraagd. Dit maal werd hij ernstig geslagen. Op 7 februari

namen agenten uw man opnieuw mee naar het politiekantoor. Hij werd dezelfde avond vrijgelaten. Op 9

februari vertrokken u en uw man naar een familielid van uw man in Kobuleti, Georgië. Daar woonden

jullie tot aan jullie vertrek naar België op 23 april 2011. Via Rusland, Wit-Rusland, Polen en Duitsland

reisden jullie naar België, waar jullie aankwamen op 28 april en dezelfde dag asiel aanvroegen.

B. Motivering

Uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal blijkt dat u zich voor uw asielaanvraag op dezelfde

problemen als uw echtgenoot beroept (CGVS dd. 31/05/2011, p.7, 10-11). Aangezien in het kader van

de asielaanvraag van uw echtgenoot door mij besloten werd dat uw echtgenoot de status van

vluchteling of de subsidiaire bescherming niet kan worden toegekend, kan in uw hoofde evenmin

besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien en de

Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming. De beslissing van uw echtgenoot luidt als volgt:
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"(…)U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten uit schrik dat u opgesloten zou worden en er

een valse strafzaak tegen u aangespannen zou worden (CGVS d.d.31/05/2011, p.18). Voor uw vertrek

werd u meermaals onder druk gezet door de politie van Erebuni om de verblijfplaats van uw

schoonvader te geven. Die was eerder getuige geweest van de moord op een jongen uit de buurt

gepleegd door de zoon van de politiechef van Erebuni. Nadat uw schoonvader bezwarende verklaringen

tegen de zoon van de politiechef had afgelegd, was uw schoonvader door de politie onder druk gezet

om deze in te trekken. Uw schoonvader was hier echter niet op ingegaan en was het land ontvlucht

(CGVS, p.8-11).

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat uw asielrelaas gebaseerd is op dezelfde vervolgingsfeiten als

deze die werden aangehaald door uw schoonvader in het kader van zijn asielaanvraag. In het kader

hiervan werd door mij reeds een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en subsidiaire

beschermingsstatus genomen op 26 november 2010. Het asielrelaas van uw schoonvader werd

bedrieglijk bevonden omwille van tegenstrijdigheden tussen de verklaringen van uw schoonvader, diens

moeder en diens neef, en onaannemelijke en bedrieglijke verklaringen betreffende de reisweg en de

hierbij gebruikte reisdocumenten. Voormelde beslissing wordt als bijlage toegevoegd aan onderhavige

beslissing. Gelet op het voorgaande, dient dan ook besloten te worden dat ook de geloofwaardigheid

van uw asielrelaas ernstig aangetast wordt.

De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt verder ondergraven door de hierna volgende

vaststellingen:

Vooreerst dient te worden gewezen op een tegenstrijdigheid tussen de verklaringen van u en uw

echtgenote. Zo verklaarde u dat u en uw vrouw haar vader, diens neef en moeder nog hadden gezien

op 27 januari 2010, de avond van de moord. Dit zou de laatste keer zijn geweest dat uw vrouw (één

van) hen zag voordat zij uit Armenië vluchtten. U zou echter de grootmoeder van uw vrouw nog

gesproken hebben op straat op 29 januari, de dag van haar vlucht. (CGVS, p.10, 11) Uw echtgenote

daarentegen verklaarde dat zij haar grootmoeder nog wel zag op 29 januari in haar appartement,

namelijk toen zij en u bij haar op bezoek gingen. (A.S.(…) – CGVS, p.9) Geconfronteerd met uw

verklaringen, bleef zij erbij dat jullie samen bij haar op bezoek gingen (A.S.(…) – CGVS, p.10), hetgeen

nog steeds geen verklaring biedt voor uw verklaring als zou uw vrouw haar grootmoeder niet meer

gezien hebben na 27 januari. Bijgevolg wordt de vastgestelde tegenstrijdigheid geenszins weerlegd.

Bovendien maakte u zelf geen enkele melding van een bezoek (al dan niet samen met uw vrouw) aan

haar grootmoeder op 29 januari. (CGVS, p.11) Deze tegenstrijdigheid raakt de kern van uw asielrelaas

omdat u tijdens het gesprek met de grootmoeder van uw vrouw op 29 januari zou hebben vernomen dat

er bij haar een huiszoeking had plaatsgevonden waarbij zogezegd een illegaal wapen was gevonden.

(CGVS, p.11)

Met betrekking tot het gesprek dat u met de grootmoeder van uw vrouw zou hebben gehad op 29

januari, dient bovendien het volgende opgemerkt te worden. De grootmoeder zou u die dag hebben

verteld dat er een huiszoeking bij haar was uitgevoerd. Hierbij zouden agenten zogezegd een illegaal

wapen hebben gevonden. De agenten hadden hierbij tegen haar gezegd dat ze “een grote rechtszaak”

tegen hen zouden aanspannen. U kon over deze rechtszaak echter geen verdere informatie

verschaffen. (CGVS, p.14-15) Zelfs toen u in algemene termen werd gevraagd of er in dit verband over

een moord werd gesproken, antwoordde u ontkennend. Echter, volgens H.T.(…), de neef van uw

schoonvader die in dezelfde woning woonde als uw schoonvader en diens moeder, hadden de agenten

gezegd dat er een moord was gepleegd, dat ze nu het wapen hadden gevonden en dat zij er de schuld

van zouden krijgen. (H.T.(…) - CGVS, p.4, 12) Dat de grootmoeder van uw vrouw u hierover niets

verteld zou hebben, is, gelet op de ernst van de beschuldigingen, geenszins geloofwaardig te noemen.

U kon hiervoor evenmin een afdoende verklaring bieden. (CGVS, p.16) Voorts dient vastgesteld te

worden dat u verklaarde niet op de hoogte te zijn van het strafonderzoek- of proces tegen de zoon van

de politiechef van Erebuni. U verklaarde bovendien dat u zelfs geen pogingen ondernomen hebt om

hierover meer te weten te komen. U stelde hierbij dat het u niet meer interesseerde. (CGVS, p.17-18)

Gelet op het feit dat de bezwarende verklaringen van de familieleden van uw vrouw tegenover het

Parket aan de basis liggen van hun en uw problemen, is een dergelijke desinteresse in de actualiteit van

deze zaak niet geloofwaardig te noemen indien u werkelijk zou vrezen voor uw leven of fysieke

integriteit.

Verder werd na herlezing van jullie verklaringen een ernstige inconsistentie vastgesteld tussen de

verklaringen van u en uw echtgenote betreffende het bekomen van de uitreisstempel in jullie
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paspoorten, die jullie gebruikten bij het verlaten van Armenië (en waarvan u kopies neerlegde). U

verklaarde dat u de uitreisstempel in jullie paspoorten bekwam op de paspoortdienst van Erebuni in

2009, nadat u terugkwam van uw legerdienst. (CGVS, p.5) Uw vrouw verklaarde echter dat jullie deze

stempels pas bekwamen nadat jullie besloten hadden om naar Georgië te vluchten, wat zou betekenen

dat dit in februari 2010 was. (A.S.(…) – CGVS, p.5) Naast het feit dat deze inconsistentie de algemene

geloofwaardigheid van jullie verklaringen aantast, maakt ze het ook onmogelijk voor het Commissariaat-

generaal om eenduidig vast te stellen wanneer deze stempel gezet werd. Op deze manier maken u en

uw vrouw een correcte beoordeling van de door jullie verklaarde vrees onmogelijk.

Immers, uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het

administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat een dergelijke stempel bekomen dient te worden bij de

paspoort- en visumafdeling van de Armeense politie. Indien u werkelijk in Erebuni deze stempel zou

hebben bekomen, zou dit de politieafdeling zijn geweest waarvan de agenten u en uw familie ernstige

problemen zouden hebben berokkend.

Ten slotte werd er een tegenstrijdigheid vastgesteld tussen uw verklaringen en deze van uw echtgenote

betreffende jullie onderduikadres in Georgië. U verklaarde dat jullie er bij de peetvader van jullie huwelijk

hadden gewoond. (CGVS, p.3) Uw vrouw vertelde echter dat jullie er bij de peetvader van uw doopsel

zouden hebben verbleven. Uit haar verklaringen bleek eveneens dat de peetvader van jullie huwelijk

een andere persoon was. Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, kon uw echtgenote geen

verklaring bieden. (A.S.(…) – CGVS, p.4) Gelet op het feit dat jullie ruim een jaar bij deze persoon

zouden hebben gewoond, mag verwacht worden dat jullie over deze persoon gelijklopende verklaringen

kunnen afleggen. Deze tegenstrijdigheid ondermijnt dan ook de geloofwaardigheid van uw verklaring als

zouden jullie (meer dan een jaar) ondergedoken hebben geleefd in Georgië. De geloofwaardigheid

hiervan komt nog verder in het gedrang door onderstaande vaststellingen betreffende jullie reisweg en –

documenten.

Er dient immers opgemerkt te worden dat jullie verklaringen betreffende de door jullie gevolgde reisweg

en de hierbij gebruikte reisdocumenten niet aannemelijk zijn. Noch u, noch uw echtgenote wist welke

reisdocumenten er voor jullie gebruikt werden door de smokkelaars tijdens de reis per auto van Georgië

naar België. Jullie wisten zelfs niet of jullie eigen paspoorten of (ver)vals(t)e paspoorten werden

gebruikt. Bovendien wisten jullie niet of er visa voorzien waren voor jullie. Bovendien verklaarde u dat

jullie geen instructies kregen over wat te doen of te zeggen bij een eventuele grenscontrole (CGVS, p.7;

A.S.(…) – CGVS, p.6). Dit is niet geloofwaardig te noemen. Uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt immers

dat er bij binnenkomst van de Schengenzone strenge identiteitscontroles plaatsvinden waarbij de

mogelijkheid bestaat om grondig te worden ondervraagd over identiteit, reisdocumenten en

reisbedoelingen en dit op strikt individuele wijze. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat u en uw vrouw geen

enkele informatie kunnen geven over de voor jullie gebruikte reisdocumenten.

Gezien het risico op ernstige sancties voor de mensensmokkelaar/passeur bij de eventuele ontdekking

van clandestien reizende passagiers, is het onwaarschijnlijk dat hij zijn klanten absoluut niet op de

hoogte zou brengen van het soort document dat zou worden gebruikt om te tonen in geval van controle.

Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u en uw vrouw jullie Armeense paspoorten, het

identiteitsdocument van de Armeense staatsburger bij uitstek, bewust achterhouden voor de Belgische

asielinstanties om zo de hierin vervatte informatie over bijvoorbeeld een eventueel door jullie verkregen

visum voor de reis naar België, het moment en de wijze waarop jullie uit het land vertrokken zijn,

verborgen te houden. De geloofwaardigheid van jullie asielrelaas komt hierdoor nog verder in het

gedrang.

Bijgevolg dient te worden besloten dat u door uw houding niet toelaat de waarheid met betrekking tot uw

reële individuele situatie te achterhalen. Bijgevolg geeft u de Belgische autoriteiten niet de kans om in

uw hoofde een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie of een reëel

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

stellen.

De door u neergelegde documenten vermogen niet om bovenstaande conclusie te wijzigen. De kopies

van de eerste pagina’s van uw paspoort en dat van uw vrouw bevatten enkel gegevens betreffende uw

identiteit en woonplaats die door mij niet betwist worden. De uitreisstempel geeft enkel aan tot wanneer

jullie paspoorten geldig zijn voor reizen in het buitenland. Uw geboorteakte en rijbewijs bevatten enkel

gegevens betreffende uw identiteit die door mij niet in twijfel getrokken worden. Dit geldt eveneens voor
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uw militair boekje, dat daarnaast enkel gegevens bevat over uw dienstplicht. Voormelde documenten

bevatten echter geen informatie aangaande de door u aangehaalde vervolgingsfeiten.(…)”

De door u neergelegde documenten vermogen niet om bovenstaande conclusie te wijzigen. De kopies

van de eerste pagina’s van uw paspoort bevatten enkel gegevens betreffende uw identiteit en

woonplaats die door mij niet betwist worden. Uw geboorteakte en rijbewijs bevatten enkel gegevens

betreffende uw identiteit die door mij niet in twijfel getrokken worden.

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

In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 1 A §2 van het verdrag van Genève

van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen (verder vluchtelingenverdrag) alsook van de

artikelen 48/3 en 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).

Verzoekers brengen kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële

motiveringsplicht wordt aangevoerd. De materiële motiveringsplicht houdt in dat een administratieve

rechtshandeling 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 vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

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

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde

wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4

oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas

ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze

evenwel gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

Verzoekers analyseren in hun verzoekschrift de verschillende motieven van de bestreden beslissing.

Met betrekking tot de negatieve beslissingen die reeds genomen zijn voor de familieleden van

verzoekers stellen zij dat, hoewel deze dossiers dezelfde oorzaak hebben, de asielaanvraag van
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verzoekers gebaseerd is op persoonlijke problemen. Verzoekers zijn dus van mening dat verwijten die

gemaakt worden tegenover hun familie geenszins als basis kunnen dienen voor de beslissing die ten

opzichte van verzoekers genomen is geworden. Verzoekers menen verder dat indien hun

asielaanvragen toch aan die van hun familie gebonden zou worden, er geen tegenstrijdigheden tussen

hun verschillende verklaringen genoteerd werden, wat volgens verzoekers een vaste aanwijzing van

hun geloofwaardigheid is.

De oorzaak van de problemen die verzoekers zouden ondervinden in hun land van herkomst ligt in

dezelfde gebeurtenis als de problemen die verzoekers familieleden hebben ondervonden. Met

betrekking tot de asielaanvraag van de familie van verzoekers was de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: commissaris-generaal) reeds van mening dat de afgelegde

verklaringen niet geloofwaardig waren en het asielrelaas niet aannemelijk was. Aangezien de problemen

van verzoekers de zelfde oorzaak hebben heeft de commissaris-generaal geoordeeld dat de

geloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoekers door deze vaststelling aangetast is. De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) schaart zich achter dit motief.

Verzoekers pogen in hun verzoekschrift de verschillende tegenstrijdigheden te verklaren tussen de

verklaringen van verzoeker en verzoekster, die door de commissaris-generaal zijn vastgesteld.

Wat de tegenstrijdigheden in verband met de laatste keer dat zij verzoeksters grootmoeder zagen, stelt

verzoeker dat het niet is omdat hij niet spontaan heeft gespreken over het bezoek dat verzoekers op 29

februari samen brachten aan verzoeksters grootmoeder, dat dit bezoek ook niet is voorgevallen.

Verzoekers stellen dat er geen tegenstrijdigheid is te vinden, daar verzoeker ook verklaard had dat hij

verzoeksters grootmoeder op 29 februari voor de laatste keer gezien had toen hij haar op straat tegen

kwam toen verzoekster naar de les was.

De Raad wijst verzoeker erop dat uit zijn verklaringen blijkt dat hij verzoeksters grootmoeder nog gezien

heeft op 29 februari toen hij haar rond 3-4 uur op straat tegen kwam (gehoor op Commissariaat-

generaal van verzoeker, p. 11). Verzoeker verklaart op dezelfde bladzijde dat verzoekster haar vader,

grootmoeder en neef niet meer gezien zou hebben. Dit is dus niet in overeenstemming met de

verklaring die verzoekers in hun verzoekschrift proberen te geven. De verklaringen die verzoekers

geven in hun verzoekschrift overtuigen niet om dit motief van de bestreden beslissing te weerleggen.

Met betrekking tot de datum dat verzoekers de uitreisstempel bekomen hebben stellen zij weer dat er

eigenlijk geen tegenstrijdigheid is. Zij hebben die stempel in 2009 bekomen zoals verzoeker verklaard

heeft. Verzoekster heeft enkel verklaard dat deze stempels noodzakelijk waren voor het verlaten van

Armenië. Zij zou zelfs bij aandringen van de ondervrager gesteld hebben dat zij niet wist wanneer ze de

stempel bekomen heeft.

Uit het administratief dossier blijkt duidelijk dat verzoekster verklaard heeft dat verzoekers de

uitreisstempel hebben laten zetten op het moment dat zij beslisten om naar Georgië te vluchten voor de

problemen in Armenië (gehoor op Commissariaat-generaal van verzoekster, p. 5). De verklaringen in

het verzoekschrift zijn duidelijk na reflectie tot stand gekomen en weerleggen de aangehaalde

tegenstrijdigheid niet.

Wat betreft de persoon waar verzoekers bij logeerden stellen verzoekers dat het weldegelijk bij de

dooppeter was. Zij menen dat uit de manier dat verzoeker deze persoon omschrijft duidelijk blijkt dat hij

de dooppeter bedoelde, en niet de huwelijkspeter. Verzoekers stellen dat een vertaalfout niet mag

uitgesloten worden.

Waar verzoekers een vertaalfout aanhalen dient opgemerkt te worden dat aan verzoeker gevraagd werd

of hij de tolk begrijpt bij de aanvang van het gehoor op het Commissariaat-generaal. Er werd hem

tijdens het gehoor eveneens verduidelijkt dat hij eventuele problemen, onder andere in verband met

taal, moet melden. Aan het einde van het gehoor werd hem nogmaals de kans gegeven opmerkingen te

maken. Verzoeker maakt hier nooit melding van enige problemen met betrekking tot de tolk en de

vertaling. Verzoekers kunnen dan ook niet dienstig een vertaalfout inroepen. Verzoeker geeft helemaal

geen beschrijving van deze persoon die overeen zou komen met dooppeter. Verder is het zo dat

verzoekster in haar verklaringen uitdrukkelijk stelt dat ze bij de dooppeter logeerden, en dat de

huwelijkspeter een andere persoon was. De tegenstrijdigheid wordt ook hier niet door verzoekers

weerlegd.
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Deze tegenstrijdigheden maken het relaas van verzoekers nog minder aannemelijk.

Verzoekers brengen nog aan dat de commissaris-generaal hun onterecht verwijt geen nadere informatie

te hebben over het proces dat tegen hun familieleden zou lopen. Zij kunnen namelijk niet aan meer

informatie geraken aangezien hun familieleden Armenië hebben verlaten voordat het proces is

aangevangen. Verder bevonden zij zich in Georgië, en durfden zij geen contact opnemen met hun

familie omdat zij vreesden dat de overheid zich dan ook tegen hun zou keren. Het zou ook zo zijn dat de

zaak verborgen gehouden wordt omdat het over de zoon van een politiehoofd gaat. Daarom zou er ook

niets over in de pers te vinden zijn. Zij hebben, na aankomst in België, via verzoeksters vader, wel

meteen vernomen dat de zoon van het politiehoofd gedetineerd is. Dit zijn weliswaar slechts geruchten.

Verweerder antwoordt dat van een asielzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij ernstige en

veelvuldige pogingen onderneemt om contacten te hebben met zijn thuisbasis om te vernemen hoe zijn

persoonlijke problemen evolueren. Het feit dat hij nalaat dit te doen wijst op een gebrek aan interesse in

zijn situatie en doet afbreuk aan de ernst van zijn ingeroepen vrees voor vervolging. In casu stelt de

bestreden beslissing terecht vast dat verzoeker verklaarde niet op de hoogte te zijn van het

strafonderzoek- of proces tegen de zoon van de politiechef. Hij verklaarde bovendien dat hij zelfs geen

pogingen ondernomen heeft om hierover meer te weten te komen. Hij stelde hierbij dat het hem niet

meer interesseerde. Gelet op het feit dat de bezwarende verklaringen van de familieleden van zijn

echtgenote tegenover het Parket aan de basis liggen van de problemen, is een dergelijke desinteresse

in de actualiteit van deze zaak niet geloofwaardig te noemen indien verzoekers werkelijk zouden vrezen

voor hun leven of fysieke integriteit, wat de ernst van hun beweerde actuele vrees fundamenteel

aantast.

Verzoekers stellen dat zij onmogelijk informatie konden hebben over de documenten die zij gebruikt

hebben tijdens hun reisweg, aangezien verzoekers de gebruikte documenten nooit zelf in handen

hebben gehad. De smokkelaar zou de documenten steeds bijgehouden hebben. Verzoekers hebben

hun eigen paspoorten aan de smokkelaar overhandigd en deze heeft ze nooit teruggegeven.

Verzoekers stellen verder dat de commissaris-generaal voorbijgaat aan het feit dat hetzij wegens

corruptie, hetzij wegens nalatigheid, persoonlijke controles in de praktijk niet altijd uitgevoerd worden

aan de grenzen. Verzoekers wijzen verder op een interne nota van het Commissariaat-generaal die

verzoekt dit type argument niet langer aan te halen in een weigeringsbeslissing.

Vooreerst ziet de Raad niet goed in wat die “interne nota” is waar verzoekers naar verwijzen.

Verzoekers leggen deze nota niet neer. Verder is de Raad ook niet gebonden door interne nota’s die op

het Commissariaat-generaal zouden rondgaan. De Raad beslist in volle rechtsmacht als feitenrechter in

laatste aanleg en baseert haar beslissing op de relevante elementen die in het administratief dossier

terug te vinden zijn.

De betreden beslissing stelt: “(…)Er dient immers opgemerkt te worden dat jullie verklaringen

betreffende de door jullie gevolgde reisweg en de hierbij gebruikte reisdocumenten niet aannemelijk zijn.

Noch u, noch uw echtgenote wist welke reisdocumenten er voor jullie gebruikt werden door de

smokkelaars tijdens de reis per auto van Georgië naar België. Jullie wisten zelfs niet of jullie eigen

paspoorten of (ver)vals(t)e paspoorten werden gebruikt. Bovendien wisten jullie niet of er visa voorzien

waren voor jullie. Bovendien verklaarde u dat jullie geen instructies kregen over wat te doen of te

zeggen bij een eventuele grenscontrole (CGVS, p.7; A.S.(…) – CGVS, p.6). Dit is niet geloofwaardig te

noemen. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie werd

toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt immers dat er bij binnenkomst van de Schengenzone

strenge identiteitscontroles plaatsvinden waarbij de mogelijkheid bestaat om grondig te worden

ondervraagd over identiteit, reisdocumenten en reisbedoelingen en dit op strikt individuele wijze. Het is

dan ook onwaarschijnlijk dat u en uw vrouw geen enkele informatie kunnen geven over de voor jullie

gebruikte reisdocumenten.

Gezien het risico op ernstige sancties voor de mensensmokkelaar/passeur bij de eventuele ontdekking

van clandestien reizende passagiers, is het onwaarschijnlijk dat hij zijn klanten absoluut niet op de

hoogte zou brengen van het soort document dat zou worden gebruikt om te tonen in geval van controle.

Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u en uw vrouw jullie Armeense paspoorten, het

identiteitsdocument van de Armeense staatsburger bij uitstek, bewust achterhouden voor de Belgische

asielinstanties om zo de hierin vervatte informatie over bijvoorbeeld een eventueel door jullie verkregen

visum voor de reis naar België, het moment en de wijze waarop jullie uit het land vertrokken zijn,

verborgen te houden. De geloofwaardigheid van jullie asielrelaas komt hierdoor nog verder in het

gedrang.
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Bijgevolg dient te worden besloten dat u door uw houding niet toelaat de waarheid met betrekking tot uw

reële individuele situatie te achterhalen. Bijgevolg geeft u de Belgische autoriteiten niet de kans om in

uw hoofde een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie of een reëel

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

stellen.(…)”

De Raad vindt dat deze motivering klaar en duidelijk is, en schaart zich achter dit motief.

Verzoekers stellen verder dat zij onlangs nieuwe informatie hebben bekomen over de situatie in hun

land van herkomst. Zij hebben vernomen dat sommige familieleden en vrienden bedreigd worden en

voortdurend ondervraagd worden aangaande de plaats waar verzoekers zich bevinden. Verzoeker stelt

ook regelmatige contacten te hebben met zijn moeder die hem verleden week nog bevestigd heeft dat

mannen in burgerkledij en in uniform regelmatig naar hun woning komen. Verzoekers voegen bij hun

verzoekschrift getuigschriften om dit te ondersteunen.

De Raad is van mening dat verzoekers om de bovenstaande redenen en de redenen die in de

bestreden beslissing zijn opgegeven hun asielrelaas niet aannemelijk hebben gemaakt. De

getuigschriften van vrienden van verzoeker hebben een duidelijk gesolliciteerd karakter en zijn dan ook

niet van dien aard de geloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoekers te herstellen. Deze

documenten hebben geen officieel karakter en geen bewijswaarde.

Verzoekers stellen ten slotte dat de bestreden beslissing niet motiveert waarom verzoekers niet in

aanmerking komen voor de subsidiaire beschermingsstatus. Zij halen hierbij een rapport van de

“Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme” van maart 2010 aan en stellen dat er nog

steeds talrijke schendingen van de mensenrechten begaan worden door de overheden en in het

bijzonder door de politie.

De commissaris-generaal heeft voor verzoekers een beslissing genomen tot weigering van de

vluchtelingenstatus. Deze beslissing werd genomen na individueel onderzoek op basis van de

elementen die terug zijn te vinden in het administratief dossier. De motieven voor de weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus zijn voor het grootste deel gelijklopend met deze voor de weigering van

de vluchtelingenstatus. Het is niet omdat deze motieven niet nog eens specifiek opgesomd zijn in het

kader van de subsidiaire beschermingsstatus, dat de beslissing op dit vlak onvoldoende gemotiveerd is.

Tot slot is de loutere verwijzing naar en neerlegging van rapporten van algemene aard over de toestand

van het land van herkomst niet voldoende om persoonlijke vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie te bewijzen. Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoekers

blijven hier in gebreke.

Verzoekers hebben hun asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de door verzoekers aangehaalde vrees voor vervolging in overeenstemming met

de criteria van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kunnen steunen op

de elementen aan de basis van hun relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een

terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zouden lopen zoals bedoeld

in artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoekers brengen geen elementen aan waaruit

zou moeten blijken dat er in hun land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen in

het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van

artikel 48/4 vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig oktober tweeduizend en elf

door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. S. QUINTENS, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

S. QUINTENS G. de MOFFARTS


