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nr. 230 208 van 16 december 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. VAN ROYEN

Joseph Lonckestraat 50

9100 SINT-NIKLAAS

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kazachse nationaliteit te zijn, op 30 november 2019

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

van 20 november 2019.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 6 december 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 december 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. VAN ROYEN, en van attaché

I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, is samen met zijn moeder, stiefvader en zus in 2012 België binnengekomen, als

minderjarige. Verzoekers moeder en stiefvader dienden een procedure tot toekenning van internationale

bescherming in. Die procedure werd afgesloten met een arrest van Raad waarbij de vluchtelingenstatus

en de subsidiaire beschermingsstatus werd geweigerd (RvV 7 mei 2013, nr. 102 561).

1.2. Een aanvraag om machtiging tot verblijf, in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet,

van 20 september 2013 en 8 maart 2019 werd verzoeker respectievelijk op 19 mei 2014 en 13 mei 2019

onontvankelijk verklaard.
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1.3. Op 14 september 2019 werd verzoeker, naar aanleiding van een politiecontrole op 13 september

2019, een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en een

inreisverbod voor twee jaar gegeven.

1.4. Op 21 oktober 2019 diende verzoeker, in het gesloten centrum te Merksplas, een verzoek om

internationale bescherming in.

1.5. Op 20 november 2019 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker

op 21 november 2019 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 21/10/2019

Overdracht CGVS: 04/11/2019

Dit dossier betreft een situatie waarvoor artikel 57/6, §2 van de Vreemdelingenwet voorschrijft dat bij

voorrang een beslissing wordt genomen.

U werd gehoord via videoconferentie in het gesloten centrum van Merksplas door een ambtenaar van het

Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) op 13 november 2019 van 10.01 uur

tot 12.10 uur.

A. Feitenrelaas

U bent een Kazaks staatsburger van Armeens – Russische origine, geboren op 16 november 1999 in

Almati, Kazachstan. U heeft uw biologische vader niet gekend. Uw moeder hertrouwde met S. K. In 2012

verliet u Kazachstan samen met uw zus A., uw moeder O. Z. (…) en stiefvader, omwille van problemen

van uw moeder. Zij diende op 23 augustus 2012 een verzoek tot internationale bescherming in samen

met haar partner S.K. Hun verzoek tot internationale bescherming werd geweigerd op 17 oktober 2012.

Deze beslissing werd bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 7 mei 2013.

Uw gezin bleef na die weigeringsbeslissing in België. U ging hier naar school, leerde uw vriendin kennen,

bouwde uw sociaal leven hier uit.

Op 13 september 2019 werd u door de politie opgepakt omdat u aan het werk was zonder contract. U

werd hierna in het gesloten centrum van Merksplas geplaatst. U diende een verzoek tot internationale

bescherming in op 21 oktober 2019 vanuit het gesloten centrum te Merksplas.

In het kader van uw verzoek tot internationale bescherming verklaarde u dat u bij terugkeer naar

Kazachstan uw militaire dienst zou moeten doen. Omwille van gewetensbezwaar bent u tegen oorlog en

het dragen van wapens. U vreest eveneens gedood te worden. Daarbij vreesde u dezelfde problemen als

degene waardoor uw moeder is moeten vluchten. U verklaarde dat heel uw leven zich in België afspeelt,

dat u niemand kent in Kazachstan, geen Kazachs spreekt, geen onderdak of diploma in Kazachstan

heeft.

Ter staving van uw verzoek tot internationale bescherming legde u volgende documenten neer;

documenten in verband met het huwelijk van uw moeder, medische documenten in verband met uw

vriendin S. D., een medische identificatiepas en documenten in verband met uw regularisatieaanvraag.

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.

U verklaart bij terugkeer naar Kazachstan verplicht te worden uw legerdienst te doen. U wenst geen

legerdienst te doen uit gewetensbezwaar.



RvV X - Pagina 3

Vooreerst dient te worden gesteld dat het een land toekomt de militaire dienstplicht vrij te regelen en dat

vervolging of bestraffing van het ontduiken van de dienstplicht, in het kader van regelgeving waaraan alle

onderdanen zijn onderworpen, in principe niet aanzien kan worden als vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of als een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van de subsidiaire

bescherming. De regelgeving inzake militaire dienstplicht, het aanhouden van een militaire reserve en de

mobilisatie is er voorts op gericht over voldoende strijdkrachten te beschikken in geval de nationale

veiligheid bedreigd wordt. Dit impliceert dat bepaalde categorieën van onderdanen van een land bij een

militair conflict zo nodig de wapens opnemen en strijd leveren om de territoriale integriteit of de nationale

veiligheid te waarborgen. Het loutere feit verplicht te worden legitiem strijd te voeren kan evenmin

beschouwd worden als vervolging in de zin van de Conventie van Genève of als een reëel risico op het

lijden van ernstige schade in de zin van de subsidiaire bescherming.

Op basis van uw verklaringen kunnen in uw hoofde evenwel geen diepgewortelde afkeer en

gewetensproblemen aangaande uw verplichte legerdienst en/of het gebruik van geweld worden

vastgesteld.

Uit uw verklaringen blijkt dat u geen diepgewortelde morele of ethische principes formuleerde om uw

beweerde overtuiging als gewetensbezwaarde te onderbouwen. Hoewel u verklaart dat u geen wapens

wil dragen en niemand kan doden, getuigen uw antwoorden op andere vragen niet van een diepgaande

en duurzame reflectie en van morele en ethische principes. Zo verklaarde u verschillende keren bang te

zijn van wapens. Gevraagd naar verduidelijking in verband met deze angst verklaarde u: “Ja, van wapens.

Wat een mens kan doodmaken, daar ben ik bang voor.” (CGVS p. 7). Nogmaals gevraagd naar de

redenen van uw angst, antwoordde u dat u bang was om geraakt te worden (CGVS p. 9). Pas wanneer u

gevraagd werd of er nog andere redenen waren waarom u geen wapens wou dragen, verklaarde u dat u

niet op mensen zou kunnen schieten. Gevraagd het waarom toe te lichten herhaalde u dat u schrik had

voor wapens, zoals andere mensen schrik hadden voor een spin of een slang. U zou schrik hebben omdat

mensen met wapens worden vermoord. Slechts wanneer u uitdrukkelijk gevraagd werd of het feit dat u

niet op mensen kon schieten vanuit een angst of vanuit een bepaalde overtuiging kwam, verklaarde u dat

u het leven niet heeft gegeven en dat u hier schrik voor had omdat alleen God de kracht heeft om het

leven af te nemen (CGVS p. 9). Van een persoon die werkelijk gewetensproblemen zou hebben bij

het gebruik van geweld, kan evenwel verwacht worden dat hij een genuanceerde, diep ontwikkelde visie

zou hebben hierop, waarover hij duidelijke en heldere verklaringen zou kunnen afleggen.

In verband met uw schrik voor wapens en uw vrees te worden geraakt of gedood (CGVS p. p. 8-9), gaat

het om een motief dat is ingegeven door een louter persoonlijk belang en dat bijgevolg niet in aanmerking

kan worden genomen als geldige reden om geen gevolg te geven aan een oproep om zijn legerdienst te

vervullen, en dat dus niet valt onder de redenen voor toekenning van internationale bescherming bedoeld

in artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Het behoort tot de voorrechten van een land, zijn leger

op te stellen in het kader van een conflict en te voorzien in genoeg troepen. De mogelijkheid tot

slachtoffers bij de opgestelde strijdmachten is eigen aan elk gewapend conflict en valt niet onder

vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, noch onder een reëel risico op ernstige schade zoals

gedefinieerd in het kader van de subsidiaire bescherming.

Wat betreft uw verklaring dat u schrik heeft om mensen te beschieten of te doden omdat enkel God de

kracht heeft om leven te geven en te nemen, dient opgemerkt te worden dat u deze reden slechts

ondergeschikt aan uw angst voor wapens aanhaalde. Indien deze angst voor wapens daadwerkelijk zou

voortkomen uit gewetensbezwaar, kan echter van u verwacht worden dat u hierover heldere en duidelijke

verklaringen zou kunnen afleggen, waarin u niet slaagde. U geraakt aanvankelijk immers niet verder dan

de verklaring dat u schrik heeft van wapens zoals bepaalde personen schrik hebben van slangen of

spinnen. Verder dient te worden opgemerkt dat de leer van de orthodox-christelijke kerk het u niet verbiedt

dergelijke handelingen te stellen. Uit de informatie toegevoegd aan uw administratief dossier (cf. bijlage)

blijkt dat de orthodox-christelijke leer geen dogmatisch standpunt kent ten opzichte van het gebruik van

geweld of het doden van andere mensen in oorlogssituaties. In de leer van de orthodoxe kerk wordt oorlog

geaccepteerd als een tragische noodzakelijkheid of een onvermijdelijk kwaad om onschuldigen te

beschermen, om gerechtigheid na te streven of om vrede te bewerkstellingen. Een soldaat die iemand

dood in het kader van een oorlog wordt niet gezien als een misdadiger, maar eerder als iemand die nood

heeft aan pastorale bijstand om te genezen van de mogelijk morele of geestelijke schade die hij

heeft opgelopen als gevolg van zijn handelingen.

Op basis van deze informatie meent het Commissariaat-generaal dat het feit dat u een aanhanger bent

van het orthodox christelijk geloof evenmin een indicatie is dat u diepgewortelde gewetensbezwaren zou

hebben die u ervan zouden weerhouden om ingezet te worden in het kader van een gewapend conflict.
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Van een persoon die voorhoudt diepgewortelde, onoverkomelijke gewetensbezwaren te hebben die hem

ervan zouden weerhouden zijn legerdienst in zijn land van herkomst uit te voeren, kan daarenboven

verwacht worden dat hij naar deze waarden zou handelen en dat zijn andere overtuigen ook consistent

zouden zijn met een dergelijk strikt moreel en/of religieus kader. Uit uw houding, acties en andere

verklaringen blijkt echter niet dat uw voorgehouden gewetensbezwaren oprecht, diepgeworteld en

onoverkomelijk zijn.

Zo verklaarde u zelf dat u vanaf 18 jaar dienstplichtig bent in Kazachstan (CGVS p. 7). U werd echter

reeds 18 jaar op 16 november 2017. Indien u daadwerkelijk diepgewortelde morele of ethische principes

heeft waardoor u niet aan de legerdienst in Kazachstan zou kunnen deelnemen en hierdoor een geldstraf

en een gevangenisstraf bij terugkeer naar Kazachstan zou vrezen, kan dan van u ook verwacht worden

dat u deze vrees reeds eerder zou hebben aangehaald. U diende echter pas een verzoek tot internationale

bescherming in bijna twee jaar nadat u 18 was geworden en slechts nadat u opgepakt werd en in het

gesloten centrum in Merksplas werd geplaatst. Gevraagd waarom u niet eerder een verzoek tot

internationale bescherming had ingediend verklaarde u dat het uw moeder en advocaat waren die met uw

papieren bezig waren en dat u nooit had verwacht opgesloten te worden om te worden terug gestuurd

naar Kazachstan (CGVS p. 10). Deze reden volstaat echter niet. Juist omdat u een vrees voor vervolging

beweert te koesteren bij terugkeer naar Kazachstan, kan van u verwacht worden dat u dergelijke

procedures mee zou opvolgen, en een verzoek tot internationale bescherming zou hebben ingediend.

Verder valt uw gebrek aan kennis over de legerdienst en de daarbij behorende verplichtingen in

Kazachstan op. Zo wist u slechts dat u in Kazachstan dienstplichtig bent vanaf 18 jaar maar wist u niet tót

welke leeftijd u dienstplichtig was. U dacht dat de legerdienst een jaar duurde, maar verklaarde dit niet te

weten. U wist evenmin of u in Kazachstan vrijgesteld kon worden van de legerdienst, maar dacht dat u

uw legerdienst kon ontwijken door medische problemen. Uw verklaringen omtrent de consequenties voor

het niet volgen van de legerdienst waren evenmin overtuigend. U verklaarde dat er geldboetes en

gevangenisstraffen staan op ontduiking van de legerdienst in Kazachstan. U wist echter niet hoe lang

deze gevangenisstraffen zijn, noch kon u zeggen om wat voor geldbedragen deze boetes zou gaan. U

kon slechts vertellen dat uw moeder u gezegd had dat dit hoge bedragen waren (CGVS p. 7-8). Gezien u

de verplichte legerdienst in Kazachstan aanhaalt als hoofdmotief van uw vrees kan echter van u verwacht

worden dat u op de hoogte zou zijn van de regelgevinig hieromtrent en dat u zou kunnen uitleggen wat

concreet voor u de gevolgen zouden zijn van het ontduiken van de legerdienst. Dergelijk gebrek aan

kennis valt bezwaarlijk te rijmen met de door u verklaarde vrees noch met een oprechte en

diepgewortelde aard van gewetensproblemen. Indien u werkelijk bevreesd zou zijn om - tegen

fundamentele principes in - uw legerdienst te moeten vervullen, kan redelijkerwijze worden verwacht dat

u zich hierover enigszins zou hebben geïnformeerd.

Daarenboven blijkt uit uw verklaringen dat u in het verleden voor een tijdje de gevechtssport Thai box

heeft gedaan (waarbij niet enkel de vuisten, maar ook de ellenbogen, knieën en benen mogen worden

gebruikt en het toegelaten is om trappen te geven op het hoofd, het lichaam en de bovenbenen van de

tegenstander), dat u hiermee begon omdat u dit interessant leek, dat u het graag deed en dat u hier

slechts mee stopte omdat u te weinig tijd had (CGVS p. 4). Uit dit gedrag blijkt dan ook geen diepgeworteld

principe met betrekking tot geweldloosheid.

Uit uw verklaringen blijkt bovendien dat u ermee akkoord gaat dat een land speciale diensten zoals de

politie of het leger heeft, om zich te beschermen en dat zij geweld mogen gebruiken in geval zij worden

aangevallen (CGVS p. 7 – 9). Ook hieruit blijkt dat u geen problemen heeft met het feit dat mensen in het

leger leren omgaan met wapens en indien nodig ze ook gebruiken om hun land te verdedigen, hetgeen in

uw hoofde evenmin getuigt van diepgewortelde overtuigingen met betrekking tot het principe van

geweldloosheid.

Bijgevolg kan er niet besloten worden dat de door u gegeven redenen om geen gevolg te geven aan een

oproeping door het leger dermate diepgeworteld zijn, dat ze dwingend en onoverkomelijk van aard zijn.

Er kan in deze dan ook geen gegronde vrees op vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade, zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming vastgesteld worden.

In verband met de problemen van uw moeder en de vrees die u hieromtrent zou dienen te koesteren,

dient opgemerkt te worden dat er tijdens haar asielprocedure in 2012 werd geoordeeld dat zij geen

geloofwaardige gegronde vrees voor vervolging of reëel risico op lijden zou lopen bij een terugkeer naar

Kazachstan. Bovendien dient opgemerkt te worden dat u niet het minste idee heeft omtrent de problemen

van uw moeder. Uw moeder zou u hier niet over hebben willen vertellen.
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U zou bij niemand anders echter te rade zijn gegaan (CGVS p. 10). Dergelijke verklaringen doen verder

afbreuk aan de geloofwaardigheid van deze voorgehouden vrees.

Wat de eventuele moeilijkheden betreft die u bij terugkeer naar uw land van herkomst zou kunnen ervaren

inzake woonplaats, studeren en werk vinden, moet worden opgemerkt dat deze problemen van sociaal-

economische aard zijn en niet ressorteren onder het toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie.

Evenmin zijn deze problemen het gevolg van enig intentioneel handelen tot vervolging, waardoor er ook

geen sprake kan zijn van een risico op het lijden van ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van

subsidiare bescherming.

Dezelfde opmerking dient te worden gemaakt m.b.t. uw verklaring dat u de Kazachse taal niet machtig

bent. Ook dit gegeven houdt geen verband met asiel maar is een puur sociaal probleem dat gepaard gaat

bij een re-integratie in een andere samenleving. Hoewel u tijdens uw gehoor door een ambtenaar van de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vertelde dat u hierdoor vernederd en gediscrimineerd zou worden door

de Kazachse bevolking (CGVS vragenlijst nr. 3.5), haalde u dit element tijdens uw gehoor door een CGVS

ambtenaar - waarbij u uitgebreid bevraagd werd naar de redenen waarom u niet naar Kazachstan kon

terugkeren – niet aan, wat echter wel van u verwacht zou kunnen worden indien dit daadwerkelijk een

gegronde vrees of een reëel risico tot lijden in uw hoofde zou betekenen. Daarbij dient opgemerkt te

worden dat uzelf verklaarde in het verleden geen problemen in Kazachstan te hebben gekend (CGVS p.

6), waaruit dan ook kan afgeleid worden dat u – ofwel de Kazachse taal genoeg machtig was, of dat dit

probleem zich in het verleden niet heeft voorgedaan, waardoor u dan ook bezwaarlijk aannemelijk kan

maken dat dit probleem zich in de toekomst wél zou voordoen. U haalde evenmin een gegronde reden

aan waarom u de Kazachse taal niet opnieuw zou kunnen leren (CGVS p. 11).

Ter volledigheid van de beslissing dient opgemerkt te worden dat u tijdens uw gehoor dat afgenomen

werd door een ambtenaar van de DVZ, eveneens aanhaalde dat de situatie in Kazachstan niet goed is

met de verandering van de president. Indien de situatie in Kazachstan van die aard zou zijn dat ze in uw

hoofde een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lopen van ernstige schade zou

veroorzaken, kan echter van u verwacht worden dat u hierover ook verteld zou hebben tijdens het gehoor

dat afgenomen werd door een CGVS ambtenaar en waarbij u verschillende malen naar uw vrees bij

terugkeer werd gevraagd (CGVS p. 6, 10, 11) – wat u echter heeft nagelaten te doen.

De door u voorgelegde documenten kunnen geen ander licht werpen op voorgaande appreciatie. De

documenten in verband met het huwelijk van uw moeder, de medische documenten in verband met uw

vriendin S. D. en de medische identificatiepas zeggen immers niets over uw vrees bij terugkeer naar

Kazachstan, net zomin als de documenten die u voorlegde ter staving van uw regularisatieaanvraag en

die gaan over uw sociale verankering in België.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert twee middelen aan.

- Een eerste middel steunt op een schending van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, omdat de

bestreden beslissing geen afdoende geloof hecht aan de verklaringen van verzoeker teneinde hem

als vluchteling te erkennen.

Hij licht toe als volgt:

“- Er werd bij de beoordeling van de verklaringen van verzoeker op generlei wijze rekening gehouden met

zijn jonge leeftijd (20 jaar), zijn levenshistoriek/sociale/culturele/etnische achtergrond (als 13 jarige samen

met zijn moeder naar België en hier tot op heden steeds school gelopen) én -last but not least- met zijn

detentiesituatie sinds 14.09.19. Deze factoren zijn uiteraard bepalend om de rijpheid, duidelijkheid en

helderheid (of juist het – gedeeltelijke - gebrek daaraan) van de verklaringen van verzoeker te kunnen

kaderen/plaatsen én hierdoor de geloofwaardigheidstoets genuanceerder te doen, hetgeen de bestreden

beslissing juist niet heeft gedaan.
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- Dat de bestreden beslissing zelf nergens melding maakt van de specifieke strafbepalingen in het

Kazachse recht noch naar de behandeling/sanctionering, dewelke Kazachstan in het algemeen geeft aan

gewetensbezwaarden/dienstweigeraars én aldus de stelling van verzoeker niet tegenspreekt dat de

bestraffing/behandeling in casu onevenredig, discriminatoir en deels niet legitiem is.

- Het feit dat verzoeker pas nu en niet op zijn 18e - leeftijd waarop hij in Kazachstan onderworpen kan

worden aan de dienstplicht - zijn asielaanvraag diende, kan geenszins als argument gebruikt worden om

zijn aanvraag af te wijzen. Immers doet dit geen afbreuk aan het feit dat weldegelijk de Kazachse

autoriteiten weigering dienstplicht/gewetensbezwaarden op een onevenredige, discriminatoire en deels

niet legitieme manier bestraffen/sanctioneren waardoor de vrees van verzoeker weldegelijk gegrond is én

anderzijds houdt de bestreden beslissing totaal geen rekening met de concrete leefsituatie van verzoeker

wiens verwachtingspatroon terecht gericht was en is op de verdere uitbouw van zijn relationele,

professionele en sociale leven in België én hij daarbij niet meer de bedoeling had/heeft om nog terug te

keren naar Kazachstan zolang er daar voor hem een risico bestaat van onevenredige, discriminatoire en

deels niet legitieme bestraffing/sanctionering wegens weigering dienstplicht.

- Het gegeven dat verzoeker geen detailkennis heeft over de dienstplicht in Kazachtstan kan hem uiteraard

niet - ondermeer gelet op zijn leeftijd en zijn levenshistoriek/sociale/culturele/etnische achtergrond -

worden tegengeworpen als argument dat zijn vrees ongegrond zou zijn én de Kazachse autoriteiten

weigering dienstplicht/gewetensbezwaarden niet op een onevenredige, discriminatoire en deels niet

legitieme manier zouden bestraffen/sanctioneren.

- Er kan ook geen argument geput worden uit de vaststelling dat verzoeker in het verleden aan Thai boks

heeft gedaan ( én dit dan slechts maar een paar keer) aangezien dit een sport betreft én uiteraard niet

gericht is op het doden van mensen, hetgeen echter wél inherent is voorzover men zijn dienstplicht zou

opnemen.

- Dat verzoeker weldegelijk bij terugkeer naar Kazachstan omwille van zijn fundamentele bezwaren tegen

de verplichte legerdienst alsook o.a. zijn etnisch Russische afkomst met specifiek het gegeven dat hij

Kazachse taal niet machtig is een onevenredige én discriminatoire mogelijks zelfs illegale bestraffing dient

te vrezen, blijkt ten overvloede uit een recente resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2019

over de mensenrechtensituatie in Kazachstan (stuk 6) waaruit o.a. blijkt “ dat de regering van Kazachstan

kennelijk nog steeds geen stappen heeft ondernomen voor de herziening van de breed geformuleerde

bepalingen van artikel 174 van het wetboek van strafrecht, dat ‘het aanzetten’ tot sociale, nationale of

andersoortige verdeeldheid verbiedt ", hetgeen een spreekwoordelijke ‘blanco strafrechtelijke cheque’

vormt voor de Kazachse autoriteiten om benevens de reeds bestaande disproportionele bestraffing voor

dienstweigering verzoeker extra te bestraffen voor zijn gedrag, hetwelke zou kunnen gecatalogeerd

worden als indruisend tegen het nationale belang alsdus zou aanzetten tot verdeeldheid.

- Verzoeker maakt bij deze voorbehoud om ter zitting verder zijn grieven tegen de bestreden beslissing te

ontwikkelen en toe te lichten.”

- Een tweede middel is gebaseerd op een schending van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, omdat

verzoeker geen subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend.

Hij licht toe als volgt:

“Het doel van het statuut van subsidiaire bescherming bestaat erin personen te beschermen die in geval

van terugkeer naar hun herkomstland een "reëel risico op ernstige schade" zouden lopen (waartegen zij

geen bescherming van het herkomstland kunnen (of willen) vragen).

Verzoeker is een van deze personen is en de elementen die hij heeft voorgebracht, moeten minstens

worden begrepen in de zin van artikel 48/4 van de Wet.

Uit de feiten die verzoeker heeft aangehaald alsook uit de resolutie van het Europees Parlement van 14

maart 2019 over de mensenrechtensituatie in Kazachstan (stuk 6), blijkt duidelijk dat er ernstige en

redelijke gronden aanwezig zijn op basis waarvan kan worden besloten dat het risico op onmenselijke

behandeling zich in hoofde van verzoeker voordoet.”

2.1.2. Ter ondersteuning worden volgende documenten bij het verzoekschrift gevoegd:

- huwelijksaangifte van verzoekers moeder en de heer D.Q. (stuk 2);

- overzicht van verzoekers schoolloopbaan in België (stuk 3);

- bijlage 13septies van 14 september 2019 (stuk 4);

- medische attest van arts Dusauchoit van 18 oktober 2019 (stuk 5);

- Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2019 over de mensenrechtensituatie in Kazachstan

(stuk 6).
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De stukken 2, 4 en 5 bevonden zich reeds in het administratief dossier.

2.2. De Raad onderzoekt het verzoek om internationale bescherming bij voorrang in het kader van het

Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).

Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria

van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en ondubbelzinnig de

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

2.3. Wat de vluchtelingenstatus betreft, kan de bestreden beslissing worden bijgetreden dat “het een land

toekomt de militaire dienstplicht vrij te regelen en dat vervolging of bestraffing van het ontduiken van de

dienstplicht, in het kader van regelgeving waaraan alle onderdanen zijn onderworpen, in principe niet

aanzien kan worden als vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of als een reëel risico op het

lijden van ernstige schade in de zin van de subsidiaire bescherming. De regelgeving inzake militaire

dienstplicht, het aanhouden van een militaire reserve en de mobilisatie is er voorts op gericht

over voldoende strijdkrachten te beschikken in geval de nationale veiligheid bedreigd wordt. Dit impliceert

dat bepaalde categorieën van onderdanen van een land bij een militair conflict zo nodig de wapens

opnemen en strijd leveren om de territoriale integriteit of de nationale veiligheid te waarborgen. Het loutere

feit verplicht te worden legitiem strijd te voeren kan evenmin beschouwd worden als vervolging in de zin

van de Conventie van Genève of als een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van de

subsidiaire bescherming.” Dit motief dat niet wordt betwist, wordt overgenomen door de Raad.

Bijkomend merkt de Raad op dat verzoeker niet op het ogenblik dat hij werd overgebracht naar het

gesloten centrum te Merksplas een nood aan internationale bescherming kenbaar heeft gemaakt, maar

pas vijf dagen voor een geplande repatriëring naar Kazachstan.

Verzoekers betoog dat geen rekening werd gehouden met zijn leeftijd, zijn achtergrond (sociaal, cultureel,

etnisch), zijn binnenkomst in België als minderjarige met zijn moeder, zijn scholing in België en zijn

vasthouding sinds 14 september 2019, wordt niet aanvaard. Deze feiten worden immers afdoende

weergegeven in de bestreden beslissing, wat blijkt uit een eenvoudige lezing ervan. Minstens toont

verzoeker niet concreet aan op welke wijze deze factoren de motieven van de bestreden beslissing in een

ander daglicht stellen. De bestreden beslissing gaat immers uitgebreid en genuanceerd in op het feit dat

uit verzoekers verklaringen geen diepgewortelde afkeer en gewetensproblemen aangaande zijn verplichte

legerdienst of het gebruik van geweld kan worden vastgesteld.

De kritiek dat geen melding wordt gemaakt van de specifieke strafbepalingen in het Kazachse recht, noch

van de behandeling of sanctionering van een gewetensbezwaarde of dienstweigeraar, dient niet verder

te worden onderzocht. In casu blijkt immers dat verzoeker omwille van de door hem gegeven redenen om

geen gevolg te geven aan een oproeping door het leger dermate diep geworteld zijn, dat ze dwingend en

onoverkomelijk van aard zijn. Zelfs het argument dat verzoeker in het verleden de sport thai boksen heeft

beoefend, wordt door de Raad als voldoende pertinent beschouwd, als een van de vele argumenten

waarom uit verzoekers verklaringen geen diepgeworteld principe voor geweldloosheid kan worden

afgeleid. De motieven zijn correct, pertinent en vinden steun in het administratief dossier en worden door

de Raad bevestigd:

“Op basis van uw verklaringen kunnen in uw hoofde evenwel geen diepgewortelde afkeer en

gewetensproblemen aangaande uw verplichte legerdienst en/of het gebruik van geweld worden

vastgesteld.

Uit uw verklaringen blijkt dat u geen diepgewortelde morele of ethische principes formuleerde om uw

beweerde overtuiging als gewetensbezwaarde te onderbouwen. Hoewel u verklaart dat u geen wapens

wil dragen en niemand kan doden, getuigen uw antwoorden op andere vragen niet van een diepgaande

en duurzame reflectie en van morele en ethische principes. Zo verklaarde u verschillende keren bang te

zijn van wapens.

Gevraagd naar verduidelijking in verband met deze angst verklaarde u: “Ja, van wapens. Wat een mens

kan doodmaken, daar ben ik bang voor.” (CGVS p. 7). Nogmaals gevraagd naar de redenen van uw angst,

antwoordde u dat u bang was om geraakt te worden (CGVS p. 9). Pas wanneer u gevraagd werd of er

nog andere redenen waren waarom u geen wapens wou dragen, verklaarde u dat u niet op mensen zou

kunnen schieten. Gevraagd het waarom toe te lichten herhaalde u dat u schrik had voor wapens, zoals

andere mensen schrik hadden voor een spin of een slang.
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U zou schrik hebben omdat mensen met wapens worden vermoord. Slechts wanneer u uitdrukkelijk

gevraagd werd of het feit dat u niet op mensen kon schieten vanuit een angst of vanuit een bepaalde

overtuiging kwam, verklaarde u dat u het leven niet heeft gegeven en dat u hier schrik voor had omdat

alleen God de kracht heeft om het leven af te nemen (CGVS p. 9). Van een persoon die werkelijk

gewetensproblemen zou hebben bij het gebruik van geweld, kan evenwel verwacht worden dat hij een

genuanceerde, diep ontwikkelde visie zou hebben hierop, waarover hij duidelijke en heldere verklaringen

zou kunnen afleggen.

In verband met uw schrik voor wapens en uw vrees te worden geraakt of gedood (CGVS p. p. 8-9), gaat

het om een motief dat is ingegeven door een louter persoonlijk belang en dat bijgevolg niet in aanmerking

kan worden genomen als geldige reden om geen gevolg te geven aan een oproep om zijn legerdienst te

vervullen, en dat dus niet valt onder de redenen voor toekenning van internationale bescherming bedoeld

in artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Het behoort tot de voorrechten van een land, zijn leger

op te stellen in het kader van een conflict en te voorzien in genoeg troepen. De mogelijkheid tot slachtoffers

bij de opgestelde strijdmachten is eigen aan elk gewapend conflict en valt niet onder vervolging in de zin

van het Verdrag van Genève, noch onder een reëel risico op ernstige schade zoals gedefinieerd in het

kader van de subsidiaire bescherming.

Wat betreft uw verklaring dat u schrik heeft om mensen te beschieten of te doden omdat enkel God de

kracht heeft om leven te geven en te nemen, dient opgemerkt te worden dat u deze reden slechts

ondergeschikt aan uw angst voor wapens aanhaalde. Indien deze angst voor wapens daadwerkelijk zou

voortkomen uit gewetensbezwaar, kan echter van u verwacht worden dat u hierover heldere en duidelijke

verklaringen zou kunnen afleggen, waarin u niet slaagde. U geraakt aanvankelijk immers niet verder dan

de verklaring dat u schrik heeft van wapens zoals bepaalde personen schrik hebben van slangen of

spinnen. Verder dient te worden opgemerkt dat de leer van de orthodox-christelijke kerk het u niet verbiedt

dergelijke handelingen te stellen. Uit de informatie toegevoegd aan uw administratief dossier (cf. bijlage)

blijkt dat de orthodox-christelijke leer geen dogmatisch standpunt kent ten opzichte van het gebruik van

geweld of het doden van andere mensen in oorlogssituaties. In de leer van de orthodoxe kerk wordt oorlog

geaccepteerd als een tragische noodzakelijkheid of een onvermijdelijk kwaad om onschuldigen te

beschermen, om gerechtigheid na te streven of om vrede te bewerkstellingen. Een soldaat die iemand

dood in het kader van een oorlog wordt niet gezien als een misdadiger, maar eerder als iemand die nood

heeft aan pastorale bijstand om te genezen van de mogelijk morele of geestelijke schade die hij heeft

opgelopen als gevolg van zijn handelingen. Op basis van deze informatie meent het Commissariaat-

generaal dat het feit dat u een aanhanger bent van het orthodox christelijk geloof evenmin een indicatie

is dat u diepgewortelde gewetensbezwaren zou hebben die u ervan zouden weerhouden om ingezet te

worden in het kader van een gewapend conflict.

Van een persoon die voorhoudt diepgewortelde, onoverkomelijke gewetensbezwaren te hebben die hem

ervan zouden weerhouden zijn legerdienst in zijn land van herkomst uit te voeren, kan daarenboven

verwacht worden dat hij naar deze waarden zou handelen en dat zijn andere overtuigen ook consistent

zouden zijn met een dergelijk strikt moreel en/of religieus kader. Uit uw houding, acties en andere

verklaringen blijkt echter niet dat uw voorgehouden gewetensbezwaren oprecht, diepgeworteld en

onoverkomelijk zijn.

Zo verklaarde u zelf dat u vanaf 18 jaar dienstplichtig bent in Kazachstan (CGVS p. 7). U werd echter

reeds 18 jaar op 16 november 2017. Indien u daadwerkelijk diepgewortelde morele of ethische principes

heeft waardoor u niet aan de legerdienst in Kazachstan zou kunnen deelnemen en hierdoor een geldstraf

en een gevangenisstraf bij terugkeer naar Kazachstan zou vrezen, kan dan van u ook verwacht worden

dat u deze vrees reeds eerder zou hebben aangehaald. U diende echter pas een verzoek tot internationale

bescherming in bijna twee jaar nadat u 18 was geworden en slechts nadat u opgepakt werd en in het

gesloten centrum in Merksplas werd geplaatst. Gevraagd waarom u niet eerder een verzoek tot

internationale bescherming had ingediend verklaarde u dat het uw moeder en advocaat waren die met uw

papieren bezig waren en dat u nooit had verwacht opgesloten te worden om te worden terug gestuurd

naar Kazachstan (CGVS p. 10). Deze reden volstaat echter niet. Juist omdat u een vrees voor vervolging

beweert te koesteren bij terugkeer naar Kazachstan, kan van u verwacht worden dat u dergelijke

procedures mee zou opvolgen, en een verzoek tot internationale bescherming zou hebben ingediend.

Verder valt uw gebrek aan kennis over de legerdienst en de daarbij behorende verplichtingen in

Kazachstan op. Zo wist u slechts dat u in Kazachstan dienstplichtig bent vanaf 18 jaar maar wist u niet tót

welke leeftijd u dienstplichtig was. U dacht dat de legerdienst een jaar duurde, maar verklaarde dit niet te

weten. U wist evenmin of u in Kazachstan vrijgesteld kon worden van de legerdienst, maar dacht dat u

uw legerdienst kon ontwijken door medische problemen.
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Uw verklaringen omtrent de consequenties voor het niet volgen van de legerdienst waren evenmin

overtuigend. U verklaarde dat er geldboetes en gevangenisstraffen staan op ontduiking van de legerdienst

in Kazachstan. U wist echter niet hoe lang deze gevangenisstraffen zijn, noch kon u zeggen om wat voor

geldbedragen deze boetes zou gaan. U kon slechts vertellen dat uw moeder u gezegd had dat dit hoge

bedragen waren (CGVS p. 7-8). Gezien u de verplichte legerdienst in Kazachstan aanhaalt als

hoofdmotief van uw vrees kan echter van u verwacht worden dat u op de hoogte zou zijn van de

regelgevinig hieromtrent en dat u zou kunnen uitleggen wat concreet voor u de gevolgen zouden zijn van

het ontduiken van de legerdienst. Dergelijk gebrek aan kennis valt bezwaarlijk te rijmen met de door u

verklaarde vrees noch met een oprechte en diepgewortelde aard van gewetensproblemen. Indien u

werkelijk bevreesd zou zijn om - tegen fundamentele principes in - uw legerdienst te moeten vervullen,

kan redelijkerwijze worden verwacht dat u zich hierover enigszins zou hebben geïnformeerd.

Daarenboven blijkt uit uw verklaringen dat u in het verleden voor een tijdje de gevechtssport Thai box

heeft gedaan (waarbij niet enkel de vuisten, maar ook de ellenbogen, knieën en benen mogen worden

gebruikt en het toegelaten is om trappen te geven op het hoofd, het lichaam en de bovenbenen van de

tegenstander), dat u hiermee begon omdat u dit interessant leek, dat u het graag deed en dat u hier

slechts mee stopte omdat u te weinig tijd had (CGVS p. 4). Uit dit gedrag blijkt dan ook geen diepgeworteld

principe met betrekking tot geweldloosheid.

Uit uw verklaringen blijkt bovendien dat u ermee akkoord gaat dat een land speciale diensten zoals de

politie of het leger heeft, om zich te beschermen en dat zij geweld mogen gebruiken in geval zij worden

aangevallen (CGVS p. 7 – 9). Ook hieruit blijkt dat u geen problemen heeft met het feit dat mensen in het

leger leren omgaan met wapens en indien nodig ze ook gebruiken om hun land te verdedigen, hetgeen in

uw hoofde evenmin getuigt van diepgewortelde overtuigingen met betrekking tot het principe van

geweldloosheid.

Bijgevolg kan er niet besloten worden dat de door u gegeven redenen om geen gevolg te geven aan een

oproeping door het leger dermate diepgeworteld zijn, dat ze dwingend en onoverkomelijk van aard zijn.”

Het betoog in het verzoekschrift dat telkens bouwt op de premisse dat verzoekers dienstweigering dient

te worden aanvaard, strookt niet met de motivering van de bestreden beslissing. Er wordt immers terecht

gemotiveerd dat verzoekers beweringen over een vervolging door de Kazachse autoriteiten op dit punt

geen steek houden.

De verwachting die verzoeker koesterde om zijn leven in België verder te zetten en het feit dat hij nooit

meer de bedoeling had om terug te keren naar Kazachstan, toont evenmin aan dat verzoeker een nood

heeft aan internationale bescherming. Verzoeker kan niet ernstig voorhouden dat hij omwille van zijn wens

om zijn relationele, professionele en sociale leven in België verder uit te bouwen in Kazachstan zal worden

geviseerd. Waar verzoeker nog lijkt te steunen op het hebben van een familie in België, merkt de Raad

op dat dit op zich nog geen nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 of 48/4 van

de Vreemdelingenwet aannemelijk maakt.

Verzoeker laat de motivering van de bestreden beslissing ongemoeid, waar deze ingaat op de problemen

van zijn moeder en de vrees die hij hieromtrent zou dienen te koesteren. Deze motivering is correct en

pertinent en vindt steun in het administratief dossier en wordt bevestigd:

“In verband met de problemen van uw moeder en de vrees die u hieromtrent zou dienen te koesteren,

dient opgemerkt te worden dat er tijdens haar asielprocedure in 2012 werd geoordeeld dat zij geen

geloofwaardige gegronde vrees voor vervolging of reëel risico op lijden zou lopen bij een terugkeer naar

Kazachstan. Bovendien dient opgemerkt te worden dat u niet het minste idee heeft omtrent de problemen

van uw moeder. Uw moeder zou u hier niet over hebben willen vertellen. U zou bij niemand anders echter

te rade zijn gegaan (CGVS p. 10). Dergelijke verklaringen doen verder afbreuk aan de geloofwaardigheid

van deze voorgehouden vrees.”

De bestreden beslissing steunt op goede gronden waar wordt ingegaan op verzoekers sociaal-

economische problemen bij een terugkeer en zijn voorgehouden ontbrekende kennis van het Kazachs.

Deze motivering wordt bij gebrek aan een dienstig verweer integraal overgenomen:

“Wat de eventuele moeilijkheden betreft die u bij terugkeer naar uw land van herkomst zou kunnen ervaren

inzake woonplaats, studeren en werk vinden, moet worden opgemerkt dat deze problemen van sociaal-

economische aard zijn en niet ressorteren onder het toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie.



RvV X - Pagina 10

Evenmin zijn deze problemen het gevolg van enig intentioneel handelen tot vervolging, waardoor er ook

geen sprake kan zijn van een risico op het lijden van ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van

subsidiare bescherming.

Dezelfde opmerking dient te worden gemaakt m.b.t. uw verklaring dat u de Kazachse taal niet machtig

bent. Ook dit gegeven houdt geen verband met asiel maar is een puur sociaal probleem dat gepaard gaat

bij een re-integratie in een andere samenleving. Hoewel u tijdens uw gehoor door een ambtenaar van de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vertelde dat u hierdoor vernederd en gediscrimineerd zou worden door

de Kazachse bevolking (CGVS vragenlijst nr. 3.5), haalde u dit element tijdens uw gehoor door een CGVS

ambtenaar - waarbij u uitgebreid bevraagd werd naar de redenen waarom u niet naar Kazachstan kon

terugkeren – niet aan, wat echter wel van u verwacht zou kunnen worden indien dit daadwerkelijk een

gegronde vrees of een reëel risico tot lijden in uw hoofde zou betekenen. Daarbij dient opgemerkt te

worden dat uzelf verklaarde in het verleden geen problemen in Kazachstan te hebben gekend (CGVS p.

6), waaruit dan ook kan afgeleid worden dat u – ofwel de Kazachse taal genoeg machtig was, of dat dit

probleem zich in het verleden niet heeft voorgedaan, waardoor u dan ook bezwaarlijk aannemelijk kan

maken dat dit probleem zich in de toekomst wél zou voordoen. U haalde evenmin een gegronde reden

aan waarom u de Kazachse taal niet opnieuw zou kunnen leren (CGVS p. 11).

Ter volledigheid van de beslissing dient opgemerkt te worden dat u tijdens uw gehoor dat afgenomen

werd door een ambtenaar van de DVZ, eveneens aanhaalde dat de situatie in Kazachstan niet goed is

met de verandering van de president. Indien de situatie in Kazachstan van die aard zou zijn dat ze in uw

hoofde een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lopen van ernstige schade zou

veroorzaken, kan echter van u verwacht worden dat u hierover ook verteld zou hebben tijdens het gehoor

dat afgenomen werd door een CGVS ambtenaar en waarbij u verschillende malen naar uw vrees bij

terugkeer werd gevraagd (CGVS p. 6, 10, 11) – wat u echter heeft nagelaten te doen.”

Een algemeen rapport of landeninformatie laat niet toe om vast te stellen dat verzoeker enige nood aan

internationale bescherming aannemelijk maakt, te meer verzoeker voorbijgaat aan het gegeven dat in de

aangehaalde resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2019 de aandacht wordt gevestigd op

de mensenrechtensituatie van journalisten en activisten uit het maatschappelijk middenveld. Overigens

wordt in de resolutie aangestipt dat Kazachstan een multi-etnisch karakter heeft en verheugt die zich over

het feit dat verschillende gemeenschappen er vreedzaam samenleven. In zoverre verzoeker nog louter

verwijst naar zijn etnisch Russische afkomst, merkt de Raad op dat verzoeker zodoende onvoldoende

concreet aanduid waarom dit een probleem zou kunnen zijn.

De overige door verzoeker voorgelegde documenten kunnen geen ander licht werpen op voorgaande

appreciatie. De documenten in verband met het voorgenomen huwelijk van zijn moeder met een Belgische

onderdaan, D.Q., het overzicht van verzoekers schoolloopbaan, de medische documenten in verband met

zijn vriendin S.D. en de medische identificatiepas zeggen immers niets over enige mogelijke vrees bij een

terugkeer naar Kazachstan. Dit geldt evenzeer voor de documenten die verzoeker voorlegde over zijn

regularisatieaanvraag en die gaan over zijn sociale verankering in België en het bevel om het grondgebied

te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert in de

zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.4. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op een

onmenselijke behandeling en de resolutie gevoegd bij het verzoekschrift, kan dienstig worden verwezen

naar de hoger gedane vaststellingen. Hij toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van

de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet. Met

betrekking tot artikel 48/4, § 2, a) en c), van de Vreemdelingenwet ontwikkelt verzoeker geen grieven.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar Kazachstan een reëel risico zou lopen op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond van het beroep

heeft kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële onregelmatigheid

aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet.
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De Raad ziet geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de

commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien december tweeduizend negentien

door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


