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nr. 78 742 van 3 april 2012

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 9 februari 2012 heeft

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

20 januari 2012.

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 5 maart 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2012.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat S.

MICHOLT en van attaché, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Irakese nationaliteit te bezitten, geboren te zijn in Valetta (Malta) en sinds uw jeugd

in Bagdad te hebben gewoond, eerst in Hay Ilam en vanaf de jaren negentig in Hay Jihad.

In december 2003 begon u te werken als bewaker op de Vietnamese ambassade te Bagdad. U werd

in die periode meermaals bedreigd en in 2005 werd jullie huis beschoten, waarbij uw beide broers

gewond geraakten. Op 12 november 2006 werd u ontvoerd door de militie ‘jaysh al mehdi’. Op 25

november 2006 werd u vrijgelaten nadat uw familie 17.000 dollar betaald had. Hierna keerde u niet meer

terug naar uw werk. Uw familie werd bedreigd door ‘jaysh al mehdi’ en verdreven uit Hay Jihad. Ze

verhuisden begin 2007 naar Haditha, provincie Anbar. Uzelf vertrok naar Syrië, waar u in Damascus
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woonde. In september 2009 werd u in Syrië gearresteerd en vastgehouden op de sectie Palestina in

Damascus.

In april 2010 werd u gerepatrieerd naar Irak. Vanaf dan woonde u deeltijds bij uw vriend Muhannad in

de wijk Zayouna te Bagdad en deeltijds bij uw ouders in de wijk Askari in Haditha. Op 8 juli 2010 ontving

u thuis in Haditha een dreigbrief van al Qaeda omdat u met buitenlanders gewerkt had. Na de

bedreiging keerde u niet meer terug naar Haditha en pendelde u tussen het huis van Muhannad en het

huis van uw tante Bushra in Bagdad. In Bagdad solliciteerde u nog bij Armor Group, maar de

aanwervingprocedure duurde lang. Op 4 november 2010 hebt u Irak verlaten. Op 29 december 2010

kwam u in België aan en dezelfde dag vroeg u asiel aan.

Ter staving van uw asielrelaas legt u de volgende documenten voor: kopie identiteitskaart

dd. 05/11/2006, kopie identiteitskaart dd. 23/11/1998, nationaliteitsbewijs dd. 22/12/2008

(origineel), nationaliteitsbewijs dd. 22/02/1994 (origineel), kopie paspoort dd. 24/12/2008, kopie

geboorteakte dd. 28/09/1981, studentenkaart dd. 01/10/2002, internationaal rijbewijs,

voedselrantsoenkaart, woonstkaart vader dd. 20/07/2002, ontheemdenkaart dd. 13/08/2008,

ontheemdenkaart dd. 14/11/2007, 2 werkbadges ambassade Vietnam dd. 10/05/2003 en dd.

10/05/2005, 13 foto’s werk, kopie medisch dossier broer Ali dd. 01/08/2005 tot 16/11/2005, kopie

medisch dossier broer Ibrahim dd. 30/05/2007 tot 06/10/2011, een USB-stick, kopie dreigbrief dd.

08/07/2010.

B. Motivering

Dient te worden opgemerkt dat u er niet in geslaagd bent een gegronde vrees voor vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken.

U haalt aan dat u na uw terugkeer uit Syrië in 2010 een dreigbrief heeft ontvangen en omwille

hiervan het land opnieuw heeft verlaten. Er dient echter te worden opgemerkt dat uw verklaringen

betreffende deze dreigbrief inconsistenties bevatten. Tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal

(CGVS) werd u gevraagd naar deze dreigbrief. U verklaarde dat uw moeder deze brief verscheurd heeft

en u evenmin een kopie van deze brief heeft (CGVS p. 14). Wanneer u gevraagd wordt hoe het dan kan

dat er zich een kopie van deze brief in het dossier bevindt, antwoordt u verbaasd: “Een kopie van

de dreigbrief? Maar mijn moeder heeft die verscheurd”. Dit is hoogst merkwaardig. Wanneer u

vervolgens getoond wordt dat er effectief een dreigbrief in het administratief dossier zit, stelt u dat u er

wél een kopie van had, namelijk op een usb-stick. Uw moeder zou het origineel pas verscheurd hebben

nadat een kopie genomen werd, zo verklaart u (CGVS p. 14). Dit alles is zeer merkwaardig: het mag

immers erg verbazen dat u vergeten zou zijn dat u een kopie van de dreigbrief bij zich had, aangezien

dit een centraal element is van uw vluchtrelaas. Dit roept dan ook twijfels op bij de authenticiteit van

dit document. Bovendien verklaarde u later in het interview dan weer dat de originele dreigbrief zich bij

de politie bevindt (CGVS p. 16), hetgeen niet overeenstemt met uw vorige verklaring dat uw moeder

het originele document verscheurd heeft. Hierop veranderde u uw verklaring en stelde u dat uw moeder

een kopie van de dreigbrief heeft verscheurd (CGVS p. 16). Ook deze inconsistente verklaringen

roepen twijfels op bij de waarachtigheid van uw verklaringen inzake de dreigbrief.

Wat er ook van zij, in zoverre geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen inzake de dreigbrief,

quod non, dient tevens te worden opgemerkt dat uw familie of uzelf verder geen enkel probleem

gekend hebben in Haditha (CGVS p. 16, 17). Uzelf heeft tijdens uw verblijf in Bagdad in 2010 eveneens

geen problemen meer ondervonden (CGVS p. 16-17). U bent tussen april en november 2010 zonder

enige problemen in Bagdad verbleven (CGVS p. 16-17). Er kan dan ook bezwaarlijk gesteld worden dat

u Irak verlaten heeft vanuit een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald door de

Vluchtelingenconventie.

Wat betreft uw problemen voor 2007 met jaysh al mehdi in Bagdad, dient te worden gesteld dat

u ontkennend antwoordde toen u gevraagd werd of u nadien nog door hen belaagd bent geweest

(CGVS p. 17). Ook wat dit betreft maakt u uw vrees voor vervolging niet aannemelijk.

Wat de inschatting van uw vrees voor vervolging betreft, is het tot slot niet van belang ontdaan

te verwijzen naar uw uitspraak dat u in Bagdad zou gebleven zijn mocht uw recente sollicitatie bij

Armor Group succesvol zijn geweest (CGVS p. 17). Ook dit wijst niet op een gegronde vrees voor

vervolging.
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De overige door u neergelegde documenten, met name: kopie identiteitskaart dd. 05/11/2006,

kopie identiteitskaart dd. 23/11/1998, nationaliteitsbewijs dd. 22/12/2008 (origineel), nationaliteitsbewijs

dd. 22/02/1994 (origineel), kopie paspoort dd. 24/12/2008, kopie geboorteakte dd.

28/09/1981, studentenkaart dd. 01/10/2002, internationaal rijbewijs, voedselrantsoenkaart, woonstkaart

vader dd. 20/07/2002, ontheemdenkaart dd. 13/08/2008, ontheemdenkaart dd. 14/11/2007, 2

werkbadges ambassade Vietnam dd. 10/05/2003 en dd. 10/05/2005, 13 foto’s werk, kopie medisch

dossier broer Ali dd. 01/08/2005 tot 16/11/2005, kopie medisch dossier broer Ibrahim dd. 30/05/2007 tot

06/10/2011 en een USB-stick, zijn niet van die aard dat ze bovenstaande appreciatie in positieve zin

kunnen ombuigen. Ze bevestigen enkel uw nationaliteit en afkomst, studies, werk en problemen in 2005-

2006, dewelke hier niet ter discussie staan.

Naast de beoordeling van uw asielaanvraag in het licht van de criteria van de

Vluchtelingenconventie, dient te worden onderzocht of u een risico in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet loopt en u op die basis in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus.

Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Baghdad in Centraal-Irak, dient in casu

de veiligheidssituatie in Baghdad te worden beoordeeld.

De veiligheidssituatie in Centraal-Irak en meer bepaald in Baghdad wordt continu opgevolgd.

Uit grondige en uitgebreide research en op basis van een analyse van de beschikbare en

geraadpleegde bronnen en literatuur door CEDOCA blijkt enerzijds dat de veiligheidssituatie de voorbije

jaren merkelijk verbeterd is en anderzijds dat het voorkomend geweld in regel eerder gericht wordt tegen

bepaalde groepen. Bij zware bomaanslagen werden vooral de Amerikaanse (tot einde 2011) en de

Iraakse veiligheidstroepen en overheid geviseerd. Ook de sjiietische pelgrims en religieuze minderheden

werden slachtoffer van doelgerichte aanslagen. Het doelgericht geweld tegen bepaalde individuen

richtte zich op hogere profielen nl. politieke leiders, overheidsambtenaren van hoge rang, rechters en

leiders van de Iraakse veiligheidsdiensten (zie bijgevoegde SRB “De actuele veiligheidssituatie in

Centraal-Irak- Baghdad dd. 5 januari 2012).

De algemene veiligheidssituatie in Irak is verbeterd en de daling van het aantal burger-slachtoffers,

een trend die zich vooral heel duidelijk vanaf mei 2008 aftekende, bleef doorgaan in 2009 en in 2010.

In 2011 stagneerde de situatie.

De laatste Amerikaanse troepen hebben op 18 december 2011 het Iraaks grondgebied verlaten.

Sinds het vertrek van deze Amerikaanse troepen werden o.a. in Baghdad enkele zware aanslagen

gepleegd. Deze aanslagen volgen in regel hetzelfde patroon als voorheen en zijn in regel ook eerder

gericht van aard. Bij uitzondering werden enkele recente aanslagen ook willekeurig op burgers gepleegd

doch dit doet geenszins afbreuk aan de actuele vaststelling dat het geweld in regel gericht wordt tegen

bepaalde specifieke groepen en individuen. Actueel zijn er dan ook geen redenen om enkel en alleen

omwille van de algemene veiligheidssituatie in Baghdad subsidiaire bescherming toe te kennen.

Hoewel de veiligheidssituatie in Centraal-Irak en meer bepaald in Baghdad nog steeds problematisch

is, is er actueel geen sprake meer van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het

willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in Irak en meer bepaald in Baghdad

dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw

aanwezigheid in Baghdad aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld in

artikel 48/4, §2,c van de vreemdelingenwet.

Uit de analyse van de veiligheidssituatie in Baghdad blijkt dat er zware aanslagen worden

gepleegd doch dit is geen situatie van “open combat”. De veiligheidssituatie is reeds enkele jaren

verbeterd en er is een afname van het geweld in de stad. Baghdad lijdt wel onder de aanslagen die in

regel worden gericht tegen bepaalde risicogroepen o.a. leger, politie, ambtenaren, christenen, sjiietische

pelgrims en leden van de Sahwa. Er wordt echter actueel geen melding gemaakt van hevige en

voortdurende of ononderbroken gevechten tussen opstandelingen enerzijds en de overheidstroepen

anderzijds. Het geweld in Baghdad is niet aanhoudend en de impact ervan op het leven van de gewone

Iraakse burger is eerder beperkt.

Uit een analyse van het asielbeleid van andere Europese landen (Duitsland, het Verenigd

Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Nederland) blijkt overigens dat ze actueel geen beschermingsstatus

meer toekennen op basis van de algemene veiligheidssituatie in Irak en dat ze de asielaanvragen

op individuele basis beoordelen.



RvV X - Pagina 4

U bracht zelf geen elementen aan die een ander licht werpen op bovenvermelde evaluatie van

de veiligheidssituatie in de stad Baghdad, vanwaar u verklaart afkomstig te zijn.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hoger

vermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie

gekomen dat er voor burgers uit Baghdad actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden

van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het

kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers uit Baghdad aldus geen reëel risico op

ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. Bovendien voert u zelf geen

elementen aan die zouden wijzen op een individueel risico in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet.

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.”

Verzoeker merkt op dat hij na zijn terugkeer uit Syrië eerst minder dan één maand bij zijn vriend

verbleven heeft om daarna bij zijn ouders te gaan wonen. Hij wijst er ook op dat het bedrijf Armour

Group failliet is gegaan.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel voert verzoeker een schending aan van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

en van de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële

motivering. Verzoeker citeert de bestanddelen van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag.

2.1.1. Verzoeker kan niet verklaren waarom hij verwarrende verklaringen in verband met de dreigbrief

heeft afgelegd. Verzoeker volhardt dat hij een dreigbrief heeft ontvangen en dat het afgegeven

document aan verweerster een kopie van een authentieke dreigbrief betreft.

De Raad stelt vast dat verzoeker tijdens het gehoor een geheugenstick bij had met diverse documenten

onder meer de aangehaalde dreigbrief en dat hij verbaasd was dat er een kopie van de dreigbrief in het

dossier was. Later herinnerde hij zich dat zijn sociale assistente in België dit document overgemaakt

heeft aan het CGVS. Voor het overige zijn de verklaringen van verzoeker verward, en op dit punt weinig

overtuigend.

Ter zitting legt verzoeker een nieuw document neer waarin zijn relaas met betrekking tot de dreigbrief

bevestigd wordt de Anti-terrorisme eenheid van Haditya.

Wat het beoordelen van de authenticiteit en bewijskracht van neergelegde stukken betreft wijst de Raad

erop dat dit behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad. Om bewijskracht aan een

document te kunnen ontlenen dient dit ondersteund te worden door geloofwaardige, coherente en

plausibele verklaringen (RvS, beschikking nr. 7257, 14 juli 2011). In casu wees de Raad erop dat de

verklaringen van verzoeker met betrekking tot de dreigbrief weinig overtuigend zijn.

2.1.2. Verzoeker merkt op dat het gegeven dat hij na de dreigbrief geen concrete problemen meer heeft

ondervonden er geenszins op wijst dat hij niet meer vreesde voor zijn leven of dat zijn leven niet meer in

gevaar was. Verzoeker veranderde na de ontvangst van de dreigbrief regelmatig van verblijfplaats zodat

hij niet kon gevonden worden door de groepering die hem viseerde.

De Raad stelt vast dat verzoeker heeft verklaard dat hij zich niet meer naar zijn ouders in Haditha begaf,

maar afwisselend bij een tante en een vriend in Bagdad verbleef en voornamelijk binnen bleef.

2.1.3. Verzoeker herneemt zijn problemen en is er van overtuigd dat hij in Irak geen vredevol leven kan

hebben, dat de bedreigingen en vervolgingen hem zullen blijven achtervolgen. Verzoeker wijst erop dat

stavingsfeiten niet alleen op de asielzoeker zelf betrekking moeten hebben, maar ook betrekking kunnen

hebben op familie of kennissen. Daarenboven moet rekening gehouden worden met het cumulatief

effect van de aangehaalde feiten. Gelet op de vervolgingsfeiten die verzoeker al heeft ondergaan in het

verleden, hoeft zijn vrees niet te verbazen.
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Verzoeker volhardt dat hij het slachtoffer is geworden van het Mehdi-leger en van Al Qaeda omdat hij

voor buitenlanders werkte/heeft gewerkt. Verzoeker kan de bescherming van het land van herkomst niet

inroepen daar de Irakese autoriteiten zelfs niet in staat zijn zichzelf te beschermen.

De bestreden beslissing stelt: “In december 2003 begon u te werken als bewaker op de Vietnamese

ambassade te Bagdad. U werd in die periode meermaals bedreigd en in 2005 werd jullie huis

beschoten, waarbij uw beide broers gewond geraakten. Op 12 november 2006 werd u ontvoerd door de

militie ‘jaysh al mehdi’. Op 25 november 2006 werd u vrijgelaten nadat uw familie 17.000 dollar betaald

had. Hierna keerde u niet meer terug naar uw werk.” (…)

De Raad stelt vast dat bovenvermelde feiten niet betwist worden door de verwerende partij. De

bedreiging door Al Qaeda is minder overtuigend, maar activiteiten door Al Qaeda in soennitische regio’s,

meer bepaald rond Bagdad worden vermeld in de “Subject Related Briefing, Irak, De actuele

veiligheidssituatie in Centraal-Irak-BAGDAD” van 5 januari 2012, p. 11. De stad Haditha is inmiddels

een Soennitische stad, waar Al Qaeda soms activiteiten ontplooit. In bovenvermeld SRB (p. 12) is er

sprake van buitenlandse doelwitten, onder meer een konvooi van de Franse ambassade.

Verzoeker verwijst naar voormalige vervolging waarvan hij het voorwerp was en die niet in vraag gesteld

wordt door de verwerende partij. Er is sprake van herhaalde bedreigingen, een beschieting van zijn

woning waarbij zijn broers gewond werden en een ontvoering waarbij verzoeker waarbij verzoeker

vrijgelaten na de betaling van een losprijs.

Artikel 57/7bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt: “De Commissaris-generaal beschouwt het feit

dat een asielzoeker reeds werd vervolgd, reeds ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks

is bedreigd met dergelijke vervolging of met dergelijke schade, als een duidelijke aanwijzing dat de

vrees voor vervolging gegrond is en het risico op ernstige schade reëel is, tenzij er goede redenen zijn

om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen en dat ze niet op

zich een gegronde vrees voor vervolging uitmaken.”

Deze bepaling werd in de Memorie van Toelichting als volgt toegelicht: “De bepaling in artikel 4, § 4, van

de Europese richtlijn 2004/83/EG wordt in de wet uitdrukkelijk opgenomen want deze bepaling houdt in

feite een omkering van de bewijslast in. Dit betekent dat in dat geval de asielinstantie, in voorkomend

geval, moet aantonen dat de vroegere vervolging of geleden schade niet kan worden beschouwd als

een aanwijzing van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade. Dit

artikel sluit de mogelijkheid niet uit tot de toekenning van bescherming, rekening houdend met de

subjectieve vrees, bij vaststelling van zeer ernstige trauma’s. Van zodra vast staat dat de betrokkene

een bijzonder sterke subjectieve vrees koestert ten gevolge van een uiterst ernstige vervolging in het

verleden, kan worden aangenomen dat de persoon terecht blijft weigeren om beroep te doen op de

beschermingsmogelijkheden in zijn land van herkomst. En dit zelfs als de omstandigheden die hem

ertoe hebben aangezet om het land te verlaten verdwenen (of gewijzigd) zijn. Deze situatie kan worden

beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de toekenning van asiel op zich verrechtvaardigt

(Gedr. St. Kamer 52 2423/001, zitting 2009/2010, p. 13 en 14).”

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel 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, Gedr. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die

daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratoire opdracht, namelijk het al dan niet erkennen

van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het subsidiaire

beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig

ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.

De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal deze bepaling in deze zaak niet toegepast heeft, maar

nochtans vroegere vervolging van verzoeker erkent. De vaststelling dat verzoeker na de 2006 geen

problemen meer gehad heeft en dat hij gedurende zijn verblijf in Bagdad evenmin problemen had is in

het kader van de omgekeerde bewijslast geen voldoende bewijs is geen bewijs.. Verzoeker heeft zijn

land immers ontvlucht naar Syrië en werd in 2010 gerepatrieerd vanuit Syrië en verbleef slechts een

korte tijd in Irak en Bagdad.
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Het is bij de beoordeling van de omgekeerde bewijslast ook aangewezen rekening te houden met de

veiligheidssituatie in Bagdad, waarvan verzoeker afkomstig is. Uit bovenvermelde SRB blijkt dat de

situatie nog verre van stabiel is, dat er sprake is van een politiek crisis en eraan gelinkt geweld (p. 6),

dat er na het vertrek van de Amerikaanse strijdkrachten meer bepaald op 22 december 2011 een reeks

aanslagen waren die zowel tegen de overheid als tegen burgers gericht waren (p. 6) en dat de situatie

voor de komende maanden onvoorspelbaar blijft (p. 7). In de eerste helft van 2011 vond nog steeds

40% van alle incidenten in Bagdad plaats (p. 11). Anderzijds heeft men er vertrouwen in dat het

hoogtepunt van het geweld zoals dat voorkwam in de periode 2006-2008 voor goed voorbij is (p. 10). De

meest frequente bomaanslagen in Bagdad in 2010 en 2011 waren gericht tegen veiligheidsdiensten,

overheid(sgebouwen) en buitenlandse doelwitten (p. 12). Ook is er een stijging van het gerichte geweld

tegen individuen, meer bepaald politieke leiders, overheidsambtenaren met een hoog profiel, rechters

en leiders van de Iraakse veiligheidsdiensten.

Rekening houdend met bovenvermelde elementen en de omgekeerde bewijslast meent de Raad dat

verzoeker voldoende aannemelijk gemaakt heeft dat hij een gegronde vrees voor vervolging heeft

omwille van zijn (impliciete) politieke overtuiging als voormalige werknemer van een buitenlandse

ambassade.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel 1.

De vluchtelingenstatus van de verzoekende partij wordt erkend.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie april tweeduizend en twaalf door:

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

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


