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nr. 212 222 van 12 november 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

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 Iraanse nationaliteit te zijn, op 31 augustus 2018 heeft

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

30 juli 2018.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 9 oktober 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 november 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de

verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Fars afkomstig uit Teheran en bent u Iraans staatsburger.

U woonde in Teheran bij uw ouders die u als erg conservatief, gelovig en extremistisch omschrijft. Als

jonge vrouw kreeg u verschillende huwelijksaanzoeken die u evenwel allemaal afwees. Toen u in 1389

(Iraanse tijdrekening; stemt overeen met 2010/2011 Europese tijdrekening) een huwelijksaanzoek

ontving van E. (…) en u de druk van uw ouders voelde het aanzoek te aanvaarden, stemde u in. U had

al snel door dat jullie huwelijk niet zou werken maar het was pas nadat u met zelfmoord had gedreigd en

uw ouders inzagen hoe ongelukkig u was en nadat E. (…) uw ouders financieel misleid had, dat ze

instemden de verloving te verbreken. Hierna was het voor u makkelijker om uw vrijheid van uw ouders
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af te dwingen waardoor u met uw vriendinnen, die door uw ouders werden afgekeurd wegens te vrij, kon

optrekken en kon reizen. In december 2016 reisde u naar Parijs voor een vakantie in Europa. U was nog

maar net in Parijs aangekomen toen u R.S. (…) (O.V. X) ontmoette, een Iraniër die in België als

vluchteling werd erkend en verblijft en die eveneens op vakantie was in Parijs. Jullie raakten aan de

praat en u besloot met R. (…) en zijn vriend mee naar België te rijden die avond, van waar u verder zou

reizen naar uw tante S. (…) die u in Sluis, Nederland, zou komen ophalen. Bij aankomst in België

voelde u zich evenwel niet goed en u besloot bij R. (…) te blijven overnachten. U bracht uw tante

hiervan op de hoogte en verzocht haar uw familie hier niet van op de hoogte te brengen. Uw tante was

niet opgezet met uw voornemen bij een onbekende man te blijven overnachten, maakte duidelijk dat zij

geenszins verantwoordelijk was voor u en bracht uw familie in Iran alsnog op de hoogte. Nadat u de

volgende dag naar uw tante was gegaan behield u contact met R. (…), hetgeen tot grote ruzies tussen u

en uw tante leidde. Uw familie in Iran was erg boos op u en uw vader weigerde alle contact met u. U

besloot uw terugkeer naar Iran even uit te stellen in de hoop dat de situatie enigszins zou afkoelen en

trok in bij een andere tante, M. (…), in Amsterdam. Ondertussen sprak u R. (…) geregeld en ontmoetten

jullie elkaar ook enkele keren. Nadat R. (…) u na vier à vijf maanden een huwelijksaanzoek deed trok u

bij hem in, in België. Uw familie werd door de tantes op de hoogte gebracht van jullie verloving en de

moeder van R. (…) bezocht uw ouders in Teheran. Uw vader weigerde uw schoonmoeder evenwel

binnen te laten, maar jullie moeders ontmoetten elkaar tweemaal. De eerste voorbereidingen voor een

wettelijk huwelijk in België werden getroffen en op aanraden van R. (…) diende u op 17 augustus 2017

een verzoek tot internationale bescherming in. U wenst niet naar Iran terug te keren uit vrees voor uw

vader en uw broers, die geen contact meer met u wensen, die u niet langer thuis zouden aanvaarden en

u zouden vermoorden mocht u terugkeren naar huis. Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas

legde u de volgende documenten neer: een kopie van uw shenasnameh, uw karte-e-melli en uw

Iraans rijbewijs; een attest van nationaliteit d.d.7-11-2017 en een attest van celibaat d.d.11-10-2017 u

bezorgd door uw broer V. (…) en uw moeder ter vervollediging van uw huwelijksdossier; een attest van

de Iraanse ambassade uit Brussel waaruit blijkt dat u mag trouwen, d.d. 9-3-2018; een attest van de

gemeente Waarschoot waaruit blijkt dat het huwelijksdossier volledig is, d.d. 27-3-2018; een afdruk van

uw hotelreservatie in Parijs in december 2016; en uw vluchtgegevens.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend,

aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw

rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw

verplichtingen.

Na onderzoek van uw verklaringen en alle elementen in uw administratieve dossier dient besloten te

worden dat de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus u geweigerd worden.

Er dient evenwel gewezen te worden op verschillende elementen uit uw verklaringen die

geenszins overeenstemmen met het profiel van dochter van een zeer strikte en conservatieve familie en

als gecontroleerde vrouw. Zo blijkt uit uw verklaringen dat u aan de universiteit van Teheran studeerde

waarna u verschillende jaren werkte. U was gedurende enkele jaren werkzaam bij Samsung op de

dienst na verkoop, vervolgens werkte u als secretaresse van de manager van een bedrijf dat studenten

klaarstoomt voor het universitaire ingangsexamen, vervolgens werkte u gedurende zes jaar als manager

van een grote keten in voedingswaren en vervolgens was u tijdens twee jaar werkzaam in een bank,

waar u verantwoordelijk was voor leningen (CGVS I, p. 9; CGVS II, p. 5-6). Uw loon, dat u volledig

behield, spendeerde u aan de aankoop van goud en dollars, shoppen, restaurants en reizen (CGVS I, p.

20; CGVS II, p. 17). Hieruit blijkt duidelijk dat u in Iran over een zekere autonomie beschikte. Nadat uw

verloving met E. (…) verbroken was reisde u vaak. Zo bezocht u geregeld familieleden elders in Iran

en vergezelde u uw vriendinnen en hun ouders geregeld op vakantie (CGVS I, p. 19-20; CGVS II, p. 8).

Uw ouders keurden uw vriendinnen dan misschien wel af, uit uw verklaringen blijkt duidelijk dat u, met

toestemming van uw ouders overigens, met hen op vakantie ging, dat jullie samen gingen shoppen, op

restaurant gingen en dat u geregeld bij vriendinnen bleef logeren (CGVS I, p. 12, 19-20; CGVS II, p. 8,

14-15). U verklaarde verder dat u ook graag alleen reisde en voegde hier bovendien aan toe dat uw

ouders ook hiermee instemden (CGVS, p. 12; CGVS II, p. 8, 10). Zo trof u met goedkeuring van uw

ouders alle voorbereidingen om alleen op vakantie te gaan naar Dubai, hetgeen u wegens

werkomstandigheden moest afzeggen (CGVS II, p. 9). U reisde op uw eentje naar het eiland Kish, waar

u gedurende een week in een hotel verbleef en waar uw vriendinnen u (zonder medeweten van uw

ouders) kwamen vergezellen (CGVS I, p. 19-20; CGVS II, p. 8). Vervolgens plande u een reis naar

Parijs, waar u gedurende enkele dagen alleen zou verblijven, vervolgens met de trein naar Nederland

zou reizen om bij uw tantes te verblijven om vervolgens terug naar Parijs te reizen (CGVS I, p. 12;
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CGVS II, p 3, 10). De vaststelling dat uw familie u als vrouw alleen liet reizen, dat u een reis naar Dubai

plande, dat u alleen naar Kish reisde, een populaire strandbestemming bekend om de luxueuze en vrije

levensstijl die weinig strookt met de conservatieve Iraanse waarden waar uw ouders zo aan zouden

vasthouden en u vervolgens alleen naar Europa mocht reizen, strookt geenszins met het profiel van

dochter van een conservatieve, gelovige en zoals u het zelf benoemde, extremistische familie.

Voorts blijkt uit uw verklaringen dat u, voordat u het huwelijksaanzoek van E. (…) aanvaarde,

meerdere huwelijksaanzoeken kon weigeren (CGVS II, p. 13-14). Uw jongere zus zou eveneens, met

toestemming van uw ouders, verschillende huwelijksaanzoeken geweigerd hebben en zich focussen op

haar (medische) carrière (CGVS II, p. 7-8), hetgeen de geloofwaardigheid van een conservatieve familie

waar de dochters erg gecontroleerd worden en weinig vrijheid en zelfstandigheid hebben, verder

ondermijnt. Ook het feit dat uw broer V. (…), hoewel u verklaarde ook hem te vrezen omdat hij al even

conservatief is als uw vader (CGVS I, p. 8; CGVS II, p. 4-5), u op aandringen van uw moeder geholpen

zou hebben via een notaris in Iran een volmacht te regelen en u vervolgens de nodige documenten voor

de voorbereiding van uw huwelijk in België heeft bezorgd (CGVS I, p. 7-8; CGVS II, p. 4-5), doet

vermoeden dat uw broer minder conservatief is dan u wilt doen geloven. Dit wordt temeer

bevestigd door het feit dat uw broer erop aandrong dat u, eens in Europa aangekomen –als vrouw

alleen - op hotel zou gaan overnachten zodat u uw tante niet moest lastig vallen (CGVS I, p.3).

Voorgaande vaststellingen nopen ertoe te besluiten dat er aan het profiel die u van uw vader/broers

heeft geschetst geen enkel geloof meer kan worden gehecht. Bijgevolg is het ook compleet

ongeloofwaardig dat uw familie omwille van één overnachting bij een vriend, zo kwaad werd dat ze niet

meer met u wilden praten en u zelfs het huis wilden uitzetten, temeer daar u een zeer goede reden had,

u was namelijk ziek en had koorts (CGVS I, p. 14). Volledigheidshalve kan hier nog aan toegevoegd

worden dat, indien u daadwerkelijk uit zo’n conservatieve familie zou komen, het op z’n minst

merkwaardig is dat u geen poging heeft gedaan om een excuus te verzinnen voor het feit dat u niet

direct bij uw tante ging overnachten of gezegd heeft dat u op hotel zou overnachten - zoals uw broer dit

zelf had voorgesteld - maar u daarentegen zonder meer uw tante in vertrouwen nam en haar

vertelde dat u bij een onbekende man zou blijven slapen.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hecht het Commissariaat-generaal niet het minste

geloof aan het profiel van dochter van een conservatieve familie dat u ophangt en de problemen die

hieruit voortvloeiden.

Wat betreft uw verloving met R. (…) in België en jullie huwelijk dat op 27 juli 2018 gepland staat, dient

opgemerkt te worden dat uit niets in uw verklaringen blijkt dat u niet zou kunnen terugkeren naar Iran

om van daaruit de geëigende procedure betreft gezinshereniging op te starten. Uw verklaringen

hieromtrent, dat u en R. (…) graag een kind willen en dat de procedure om op een legale manier vanuit

Iran terug te keren naar België te lang zou duren waardoor jullie te oud zouden zijn om samen kinderen

te krijgen (CGVS I, p. 16) betreft een probleem van persoonlijke aard dat geen verband houdt met de

criteria uit de Vluchtelingenconventie noch met de bepalingen inzake subsidiaire bescherming.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. De kopies van

uw shenasnameh, uw karte-e-melli, uw rijbewijs en de attesten van nationaliteit en van celibaat

bevestigen enkel uw identiteit, uw nationaliteit en uw burgerlijke stand, die hier niet worden betwist. Uit

het attest van de Iraanse ambassade blijkt dat u mag trouwen, terwijl het attest van de gemeente

Waarschoot bevestigt dat uw huwelijksdossier volledig is, hetgeen evenmin ter discussie staat. De

vluchtgegevens en de hotelreservatie staven tot slot uw aankomst in Parijs in december 2016, meer

niet.

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. Het verzoekschrift

2.1. Verzoekster betoogt in een eerste middel dat de bestreden beslissing artikel 57/6 van de voormelde

wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) schendt. Zij wijst op de inhoud van voormeld artikel en

van artikel 57/9 van de Vreemdelingenwet. Tevens verzoekt zij verweerder om de beslissing voor te

leggen waarbij aan mevrouw K.D.D. de bevoegdheid om de bestreden beslissing te nemen werd

gedelegeerd. Zo niet, is de bestreden beslissing door een onbevoegd persoon genomen.

2.2. Verzoekster beroept zich in een tweede middel op de schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van

de Vreemdelingenwet en het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht als algemene

beginselen van behoorlijk bestuur.
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Zij doet gelden dat zij net omwille van haar vrije levensstijl en haar doorgedreven wil problemen riskeert.

Het is waar dat zij een zekere mate van autonomie had, doch op het vlak van relaties en mannen schiet

haar familie in een ‘kramp’. Verzoekster diende op dit vlak een zekere hypocrisie te bewaren. Bovendien

mocht zij pas wanneer zij verloofd was reizen. Verzoekster citeert in deze uit haar verklaringen bij het

CGVS. Tevens wijst zij op haar verklaringen omtrent de afwijzende houding van haar vader jegens haar

vriendinnen en omtrent het feit dat zij veel van haar uitstappen verzweeg. Verzoekster benadrukt voorts

dat zij bijzonder emotioneel werd toen zij over haar vader moest vertellen en vraagt zich af hoe men kan

beweren dat zij niet oprecht was. Gezien haar echtgenoot door haar familie niet werd aanvaard, kon zij

niet anders dan een verzoek om internationale bescherming indienen. Zij vreest het ergste indien zij

moet terugkeren.

Verzoekster stelt nog dat zij niet op tegenstrijdigheden kon worden betrapt, dat haar relaas op

subjectieve wijze als ongeloofwaardig wordt afgedaan en dat dit niet ernstig is.

2.3. Verzoekster vraagt op basis van het voorgaande om aan haar de vluchtelingenstatus of de

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen of om de bestreden beslissing te vernietigen.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. Waar verzoekster de schending aanvoert van de artikelen 57/6 en 57/9 van de Vreemdelingenwet

en in dit kader laat uitschijnen dat de persoon die de bestreden beslissing bij delegatie ondertekende

daartoe (mogelijks) de nodige bevoegdheid ontbeerde, dient verzoekster erop te worden gewezen dat

voormelde bevoegdheid aan de betreffende persoon werd gedelegeerd bij artikel 2 van het Besluit van

de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van 28 juni 2017 houdende delegatie

van beslissingsbevoegdheid in individuele asieldossiers aan de adjunct-commissarissen en bepaalde

personeelsleden van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen die minimaal

tot de A3-klasse behoren of door de Commissaris-generaal zijn aangesteld om tijdelijk een functie van

niveau A3 waar te nemen, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2017. Aldus is

verzoeksters eerste middel kennelijk ongegrond.

3.2. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing 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.

3.3. Vooreerst kan worden opgemerkt dat verzoekster de bestreden beslissing weerlegt noch betwist

waar gesteld wordt dat in haar hoofde geen bijzondere procedurele noden bleken, dat haar rechten in

het kader van onderhavige procedure werden gerespecteerd en dat zij kon voldoen aan haar

verplichtingen.

3.4. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoeksters verzoek om internationale

bescherming in hetgeen volgt ambtshalve bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoekster al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/3 en 48/4. Gelet op

het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle

aangevoerde argumenten.

3.5. Verzoekster stelt een gegronde vrees voor vervolging te koesteren ten opzichte van haar familie,

die zij omschreef als zeer strikt, conservatief en zelfs “extremistisch”. Volgens hen kon het niet dat zij

iets begon met een onbekende man en zij zouden haar hiervoor zelfs willen vermoorden wanneer zij

naar haar land van herkomst zou terugkeren (administratief dossier, vragenlijst, nr.3.4.).

In de bestreden beslissing wordt echter terecht gemotiveerd dat op basis van het geheel van

verzoeksters verklaringen noch geloof kan worden gehecht aan het strikt conservatieve profiel dat zij

haar familieleden aanmat, noch aan de vrees die zij beweerde te koesteren ten aanzien van haar vader

en haar broers. Uit het geheel van verzoeksters verklaringen blijkt duidelijk dat zij een verregaande mate

van vrijheid genoot. Zij kon aan de universiteit studeren, zij kon jarenlang jobs uitoefenen in diverse

bedrijven en een bank, zij kon met haar vriendinnen allerlei activiteiten doen zoals op restaurant gaan,

shoppen en bij elkaar logeren en zij kon op reis gaan, en dit zowel alleen als samen met vriendinnen. Zij

kon deze reizen bovendien ondernemen naar plaatsen waar de levensstijl geenszins overeenstemt met
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de conservatieve Iraanse waarden. Bovendien vertoonden zowel verzoekster als haar zus een grote

autonomie in de keuze van hun huwelijkspartners en kon haar zus haar carrière laten primeren op

diverse huwelijksaanzoeken. Daarenboven kon uit verzoeksters verklaringen worden afgeleid dat haar

broer geheel niet zo conservatief is als zij liet uitschijnen. Op grond van deze vaststellingen, wordt in de

bestreden beslissing met recht gesteld:

“Voorgaande vaststellingen nopen ertoe te besluiten dat er aan het profiel die u van uw vader/broers

heeft geschetst geen enkel geloof meer kan worden gehecht. Bijgevolg is het ook compleet

ongeloofwaardig dat uw familie omwille van één overnachting bij een vriend, zo kwaad werd dat ze niet

meer met u wilden praten en u zelfs het huis wilden uitzetten, temeer daar u een zeer goede reden had,

u was namelijk ziek en had koorts (CGVS I, p. 14). Volledigheidshalve kan hier nog aan toegevoegd

worden dat, indien u daadwerkelijk uit zo’n conservatieve familie zou komen, het op z’n minst

merkwaardig is dat u geen poging heeft gedaan om een excuus te verzinnen voor het feit dat u niet

direct bij uw tante ging overnachten of gezegd heeft dat u op hotel zou overnachten - zoals uw broer dit

zelf had voorgesteld - maar u daarentegen zonder meer uw tante in vertrouwen nam en haar

vertelde dat u bij een onbekende man zou blijven slapen.”

Verzoekster voert ter weerlegging van de voormelde motieven en vaststellingen niet één concreet en

dienstig argument aan. Met haar louter selectieve bloemlezing van een aantal van haar eerdere

verklaringen, doet zij geheel geen afbreuk aan de voormelde, op het geheel van haar verklaringen

gebaseerde motieven en vaststellingen. De Raad acht het net als verweerder manifest onaannemelijk

dat verzoeksters familie, indien deze zoals verzoekster ook heden blijft volhouden werkelijk dermate

krampachtig gekant was tegen het feit dat verzoekster zou aanpappen met een onbekende man, aan

verzoekster desalniettemin een dermate verregaande mate van vrijheid en autonomie zou hebben

geboden.

Bijgevolg kan niet het minste geloof worden gehecht aan het zelf aangemeten profiel van verzoekster

als dochter van een strikt conservatieve familie en evenmin aan de problemen en vrees die uit dit profiel

zouden zijn voortgevloeid.

Verzoekster laat de bestreden beslissing verder geheel onverlet waar gemotiveerd wordt:

“Wat betreft uw verloving met R. (…) in België en jullie huwelijk dat op 27 juli 2018 gepland staat, dient

opgemerkt te worden dat uit niets in uw verklaringen blijkt dat u niet zou kunnen terugkeren naar Iran

om van daaruit de geëigende procedure betreft gezinshereniging op te starten. Uw verklaringen

hieromtrent, dat u en R. (…) graag een kind willen en dat de procedure om op een legale manier vanuit

Iran terug te keren naar België te lang zou duren waardoor jullie te oud zouden zijn om samen kinderen

te krijgen (CGVS I, p. 16) betreft een probleem van persoonlijke aard dat geen verband houdt met de

criteria uit de Vluchtelingenconventie noch met de bepalingen inzake subsidiaire bescherming.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. De kopies van

uw shenasnameh, uw karte-e-melli, uw rijbewijs en de attesten van nationaliteit en van celibaat

bevestigen enkel uw identiteit, uw nationaliteit en uw burgerlijke stand, die hier niet worden betwist. Uit

het attest van de Iraanse ambassade blijkt dat u mag trouwen, terwijl het attest van de gemeente

Waarschoot bevestigt dat uw huwelijksdossier volledig is, hetgeen evenmin ter discussie staat. De

vluchtgegevens en de hotelreservatie staven tot slot uw aankomst in Parijs in december 2016, meer

niet.”

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien verzoekster deze

niet aanvecht, onverminderd gelden.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.6. Verzoekster beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan de hoger besproken asielmotieven. Gelet op de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande, toont zij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in

haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land

van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

Vreemdelingenwet.

3.7. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

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 twaalf november tweeduizend achttien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


