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nr. 116 570 van 7 januari 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Zuid-Afrikaanse nationaliteit te zijn, op

19 september 2013 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 21 augustus 2013.

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.

Gelet op de beschikking van 14 oktober 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 november 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. PEETERS en van attaché G.

HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 24 juli 2011 het Rijk binnen en diende de volgende

dag een asielaanvraag in. Op 21 augustus 2013 werd een beslissing tot weigering van de hoedanigheid

van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin van artikel

48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Zuid-Afrikaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Soweto,

Johannesburg. U bent van gemengde Zulu-Xhosa afkomst.

In 1997 begon u een relatie met N. Mb. P., een blanke vrouw. Omdat u zwart bent, waren zowel uw

familie als de familie van uw vriendin tegen jullie relatie gekant. Jullie kregen dikwijls te maken met

geweld vanwege jullie respectievelijke families. Niettemin huwden jullie in 1999. Op 1 januari 2003 werd

jullie dochter, Mi. Ma., geboren. Op 5 mei 2004 overleed uw echtgenote ten gevolge van een ziekte.

Hoewel jullie vóór uw echtgenote overleed al veel problemen hadden met jullie respectievelijke families

omwille van jullie gemengd huwelijk, werden de geweldplegingen vanwege uw schoonfamilie na haar

dood ernstiger. Ze eisten dat u hen de eigendomsdocumenten van het huis en de boerderij die

uw echtgenote hadden toebehoord zou overhandigen. U weigerde dit, omdat uw echtgenote had

gezegd dat u deze documenten aan niemand mocht geven, omdat zij wilde dat haar huis en boerderij in

het bezit van jullie dochter zouden komen. Uw schoonfamilie bleef u daarom pemanent belagen; ze

stalen waardevolle zaken uit uw huis en staken uiteindelijk zelfs het huis in brand en op 29 april 2010

sloegen ze u enkele tanden uit en verbrandden uw hand, waarna u gehospitaliseerd diende te worden.

U werd toen ook bedreigd met de dood. Nadat u het hospitaal verliet, stelde uw beste vriend, Mister

K., voor om u en uw dochter mee te nemen naar zijn boerderij in Kimbal. U werkte er op de boerderij

en verbleef er met uw dochter. Op 10 oktober 2010 kwam een groep van 6 gemaskerde mannen

uw dochter daar kidnappen toen jullie aan het slapen waren. U verdenkt uw schoonfamilie ervan

achter deze ontvoering te zitten. U verborg zich sindsdien, omdat u vreesde dat u door hen zou

worden gedood. U deed een 10-tal keer beroep op de politie, maar omdat u zelf niet veel informatie

over de geweldplegers kon geven vermits ze meestal gemaskerd waren, kon de politie hen niet vatten.

Mister K. kwam u in juni 2011 zoeken op de boerderij en bracht u op 18 juni 2011 naar Cape town.

Daar ontmoette u Mister W., een kennis van Mister K.. Op 23 juni 2011 zeiden ze dat u met hen mee

moest gaan. Ze brachten u naar de zee en gaven u een blauwe overall om aan te trekken. Mister W.,

die in de haven werkte, bracht u onder in een schip. Op 23 juni 2011 vertrok het schip. Onderweg gaf

Mister W. u te eten. Op 24 juli 2011 legde het schip aan in een voor u onbekende Belgische haven.

Jullie stapten daar over in een auto die u naar de plaats bracht waar u asiel moest vragen. De dag

nadien, op 25 juli 2011, vroeg u asiel aan.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de zin

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

de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u diverse tegenstrijdige verklaringen aflegde met betrekking

tot essentiële en minder essentiële personen/elementen die door u werden vernoemd tijdens

uw asielrelaas.

Zo verklaarde u op 1 augustus 2011 voor de DVZ dat uw echtgenote W. J. P. heette en dat jullie 5 jaar

geleden - bijgevolg omstreeks midden 2006 – huwden (gehoor DVZ, dd. 1/8/2011, pt. 15). U

preciseerde dat het een traditioneel huwelijk was (pt. 15). U stelde tijdens dat gehoor dat u sinds april

2010 weduwnaar bent, waaruit kan worden afgeleid dat uw echtgenote in april 2010 overleed (pt. 14).

Tijdens het gehoor door het CGVS stelde u echter volkomen in strijd met de hierboven

vermelde gegevens dat uw echtgenote N. Mb. P. heette (gehoor CGVS, p. 4), dat jullie in 1999

huwden (gehoor CGVS, p. 4), dat het een burgerlijk huwelijk zonder ceremonie betrof (gehoor CGVS,

p. 4, 11, 14) en dat zij op 5 mei 2004 overleden is (gehoor CGVS, p. 5 en 14).

Tevens verklaarde u tijdens het gehoor door de DVZ dat u 1 kind heeft, met name een zoon, Ma. W.,

die in 1995 in Soweto werd geboren, die woont bij uw schoonouders in Soweto (gehoor DVZ, dd.

1/8/2011, pt. 16). Voor het CGVS stelde u daarentegen een dochter te hebben, Mi. Ma., die op 1 januari

2003 werd geboren en waarvan u niet weet waar ze momenteel verblijft (gehoor CGVS, p. 5). Vermits u

ontkennend antwoordde toen u tijdens het gehoor door het CGVS werd gevraagd of u of uw echtgenote

nog andere kinderen hadden (gehoor CGVS, p. 5), gaat het hier wel degelijk om tegenstrijdige

verklaringen.

Vermits u verklaarde dat (uw relatie en huwelijk met) uw echtgenote aan de basis lag(en) van

uw problemen met uw (schoon)familie en haar dood hierin ook cruciaal zou zijn geweest - vermits

u daarna nog meer werd lastiggevallen - en de ontvoering van uw kind eveneens een

belangrijk element vormt in uw asielrelaas, kan in het licht van deze incoherenties de geloofwaardigheid

en de ernst van uw asielrelaas worden betwijfeld.

Daarnaast verklaarde u tijdens het gehoor door het CGVS dat de persoon van uw schoonfamilie waar

u het meeste problemen mee had Anthony heette (gehoor CGVS, p. 10, 12, 13, 16, 17). In de

vragenlijst van het CGVS en tijdens het gehoor door de DVZ stelde u echter dat An. een blanke Zuid-

Afrikaanse vriend van u was, die u aanraadde om het land te verlaten en hiertoe de

nodige maatregelen trof (vragenlijst CGVS, dd. 1/8/2011, pt. 3.5 en gehoor DVZ, dd. 1/8/2011, pt. 34).
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Tijdens het gehoor door het CGVS verklaarde u op geen enkel moment dat iemand met de naam

Anthony u zou geholpen hebben bij uw vertrek uit Zuid-Afrika; u stelde dat de personen die u hierbij

hielpen Mister K. (een vriend van u) en Mister W. heetten (gehoor CGVS, p. 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17).

Verder verklaarde u tijdens het gehoor door de DVZ dat uw vader, in 2002 overleden is en stelde u

dat uw moeder J. Mag. heet (gehoor DVZ, dd. 1/8/2011, ptn. 11-12), daar waar u tijdens het

gehoor door het CGVS beweerde dat uw vader overleed toen u ongeveer 2 jaar was – bijgevolg in 1970

– en dat uw moeder Mar. Nat. heet (gehoor CGVS p. 3).

Tevens verklaarde u in de vragenlijst van het CGVS dat u geen regulier onderwijs heeft

genoten (vragenlijst CGVS, dd. 1/8/2011, pt. 2.10a) en dat u geen beroep heeft uitgeoefend (pt. 2.10b),

terwijl u tijdens het gehoor door het CGVS dan weer stelde tot het 7de jaar lager onderwijs school te

hebben gelopen in Orlando School (gehoor CGVS, p. 6) en te hebben gewerkt als operator van

machines in een zeepfabriek (gehoor CGVS, p. 7).

Al deze tegenstrijdige verklaringen laten toe om de geloofwaardigheid van uw asielrelaas ernstig in

vraag te stellen.

De tegenstrijdigheden zijn des te merkwaardiger omdat u aan het begin van het gehoor door het

CGVS verklaarde dat het gehoor bij de DVZ goed verliep en dat u er sprak over wat u wilde vertellen

(gehoor CGVS, p. 2). U blijkt ook het gehoorverslag van de DVZ en de vragenlijst van het CGVS ter

goedkeuring te hebben ondertekend en uit het administratief dossier blijkt ook dat u een kopie van de

vragenlijst van het CGVS heeft meegekregen, wat hogervermelde tegenstrijdigheden tussen uw

verklaringen voor het CGVS en deze in de vragenlijst van het CGVS des te merkwaardiger maakt.

Voor wat de door u aangehaalde problemen omwille van de relatie met uw vrouw betreft, kunnen

nog volgende opmerkingen worden gemaakt.

U verklaarde voor het CGVS dat u zowel met uw familie als met de familie van uw

echtgenote problemen had omwille van het huwelijk met een blanke vrouw (gehoor CGVS, p. 8, 13).

Vreemd genoeg maakte u in de vragenlijst van het CGVS geen melding van problemen met uw eigen

familie, doch enkel van problemen met uw schoonfamilie.

In de vragenlijst van het CGVS beweerde u tevens dat u meerdere malen klacht neerlegde bij de

politie, maar dat dit tevergeefs was, omdat de familie van uw vrouw goed bevriend is met

hooggeplaatste politieofficieren, zodat uw klachten systematisch in de prullenbak belandden (vragenlijst

CGVS, dd. 1/8/2013, pt.3.5). Tijdens het gehoor door het CGVS maakt u volstrekt geen melding van

banden tussen uw schoonfamilie en de politie; u verklaarde in verband met de politie dat ze uw

klachten wel aanhoorden en bereidwillig waren om met u mee te gaan naar uw huis, maar dat ze

uiteindelijk niemand arresteerden omdat ze altijd te laat kwamen (gehoor CGVS, p. 9, 15, 16, 17). Toen

u uitdrukkelijk gevraagd werd of u de politie vertrouwde, antwoordde u bevestigend, maar voegde u

eraan toe dat ze niet altijd hun job doen en er zich soms gemakkelijk van afmaakten (gehoor CGVS, p.

16). Dit antwoord is toch van een heel andere teneur dan uw eerdere bewering in de vragenlijst dat uw

klachten in de prullenmand verdwenen omdat uw schoonfamilie banden had met hooggeplaatste

politieofficieren.

Eveneens opmerkelijk is dat u erg vaag blijft met betrekking tot An., volgens u de persoon van

uw schoonfamilie waarmee u constant problemen had. U weet niet wat zijn verwantschap was met

uw echtgenote (gehoor CGVS, p. 10) en weet evenmin waar hij woont, tenzij ‘in Zuid-Afrika’ (gehoor

CGVS, p. 16). Indien u werkelijk jarenlang door deze man werd bedreigd en aangevallen zou men toch

denken dat u meer informatie over hem zou verzamelen, teneinde de politie voldoende elementen te

geven om de man te interpelleren en desgevallend te arresteren.

Deze opmerkingen laten toe om uw asielrelaas in bijkomende mate te betwijfelen.

Voor wat de door u voorgelegde documenten betreft kunnen nog volgende bedenkingen

worden geformuleerd.

De door u voorgelegde identiteitskaart toont uw identiteit aan, waaraan hier niet meteen wordt

getwijfeld. De door u voorgelegde foto van een afgebrand gebouw laat op zich niet toe om te verifiëren

of dit werkelijk uw huis betreft, laat staan dat het in opdracht van uw schoonfamilie (van Anthony en

zijn groep) zou zijn platgebrand, zoals u voor het CGVS beweert (gehoor CGVS, p. 9, 10). In de

‘Sworn Affidavit’ van 1 mei 2010 staat dat een groep jongens geweld tegen u gebruikte en dat zij u

bedreigden om u hen de papieren van het huis dat op uw naam was geregistreerd, alsook de papieren

van het land te geven. De vermelding dat het huis op uw naam was geregistreerd wekt verbazing,

omdat u tijdens het gehoor meermaals zei dat het huis eigendom was van uw vrouw (gehoor CGVS, p.

10). In elk geval blijkt uit deze beëdigde verklaring niet dat uw schoonfamilie achter de geweldpleging

zou zitten. Het medisch certificaat dd. 28 april 2010 van Thabo General Practitioner B.OPTM maakt

melding van 73% ernstige brandwonden op uw armen, gebroken beenderen en psychologisch trauma.

Toen u echter tijdens het gehoor gevraagd werd welke verwondingen u had, sprak u enkel van een

verbrande hand en van tanden die u verloor. Toen u expliciet werd gevraagd of u nog andere letsels

had, antwoordde u ontkennend (gehoor CGVS, p. 9, 16). U verklaarde verder dat zowel de affidavit als
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het medisch attest betrekking hadden op het incident waarbij uw hand werd verbrand en u enkele

tanden verloor (gehoor CGVS, p. 16), zodat het bevreemdend overkomt dat in het medisch attest wordt

gesteld dat Pr. An. Ma. 73% van zijn armen verbrandde en ook beenderen brak. Het is ook niet duidelijk

wie dit medisch attest ondertekend heeft, vermits de handtekening niet vergezeld wordt van de

vermelding van de naam. In elk geval kan de betrouwbaarheid van deze documenten worden

betwijfeld, en kunnen zij hogervermelde opmerkingen over de geloofwaardigheid van uw relaas niet

herstellen. U legde verder geen documenten voor waaruit uw reisweg van Zuid-Afrika naar België zou

kunnen worden nagegaan.

Uit dit alles kan niet worden afgeleid dat u uw land van oorsprong heeft verlaten uit ‘vrees

voor vervolging’ of dat u bij terugkeer naar Zuid-Afrika een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’ zou lopen.

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.”

1.3. Stukken

1.3.1. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een fotokopie van de reeds op het CGVS neergelegde

stukken.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker wenst “een BEROEP TOT NIETIGVERKLARING en een VORDERING TOT

SCHORSING over te maken op grond van art. 39/82 Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tegen de beslissing van

21 augustus 2013 tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus (Stuk3)”.

2.2. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan “van artikel 17§2 van het K.B. van 11 juli

2003 houdende de procedureregeling voor het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de

Staatslozen”; in een “Tweede middel: Schending van de zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplicht,

als algemeen rechtsbeginsel en meer bepaald als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en zoals

aan de Commissaris-generaal opgelegd door de wet van 29 juli 1991 "betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen" en de wet van 15 december 1980"; in een “Derde middel:

Schending van artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980, van de zorgvuldigheidsplicht en de

motiveringsplicht, als algemeen rechtsbeginsel en meerbepaald als algemeen rechtsbeginsel van

behoorlijk bestuur, en zoals aan de Commissaris-generaal opgelegd door de wet van 29 juli 1991

"betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen" en de wet van 15 december

1980”.

2.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen, een

bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op

basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek

onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil

(Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door

de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.4. Aangezien verzoeker de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal

betwist, voert verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit

dit oogpunt wordt onderzocht.

2.5. Nopens de status van vluchteling

2.6. Voor iedere vorm van internationale bescherming, voor de vluchtelingenstatus en voor de

subsidiaire bescherming, berust de plicht tot medewerking op de verzoekende partij. Deze dient ter

staving van het verzoek zo spoedig mogelijk alle nuttige elementen noodzakelijk voor de beoordeling

van het verzoek in te dienen. Deze elementen behelzen onder meer alle documenten van verzoekende
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partij en die van relevante familieleden met betrekking tot identiteit, nationaliteit, landen en plaatsen van

eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten (richtlijnconforme interpretatie van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met artikel 4, lid 1 en 2 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad

van 29 april 2004). Bij het ontbreken van deze elementen dient een aannemelijke verklaring gegeven te

worden.

2.7. Verzoeker toont zijn identiteit aan doch niet zijn burgerlijke stand, noch zijn asielrelaas. Verzoeker

stelt dat hij tijdens de gehoren niet geconfronteerd werd met de vastgestelde onwetendheden en

onduidelijkheden. Artikel 17, § 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking

van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen luidt

als volgt: “Indien de ambtenaar tijdens het gehoor vaststelt dat de asielzoeker tegenstrijdige verklaringen

heeft afgelegd in vergelijking met de door hem gedane verklaringen, dient hij de asielzoeker hierop in de

loop van het gehoor te wijzen en zijn reactie daarop te noteren.” De toelichting bij het koninklijk besluit

van 18 augustus 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking

van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen stelt:

“Het feit de asielzoeker te moeten confronteren met bepaalde tegenstrijdigheden betekent niet dat deze

laatste opnieuw moet worden opgeroepen voor een nieuw gehoor. Dit artikel belet de commissaris-

generaal overigens niet om een beslissing te nemen op grond van een tegenstrijdigheid waarmee de

asielzoeker niet geconfronteerd werd.” (Verslag aan de Koning, B.S. 3 september 2010, p. 56347).

In tegenstelling tot wat verwerende partij stelt, had de dossierbehandelaar wel degelijk kunnen

vaststellen dat verzoeker andere persoonsgegevens aanbracht tijdens zijn verhoor. Ook de tijdens het

CGVS-verhoor aanwezige advocaat had kunnen vaststellen dat verzoeker initieel verklaarde in 2006

traditioneel gehuwd te zijn met W. J. Pi. die overleed in april 2010 (gehoor Dienst Vreemdelingenzaken)

en op het CGVS-verhoor verklaarde burgerlijk gehuwd te zijn met N. Mb. P. die overleed op 5 mei 2004

(gehoor CGVS). Verzoekers tegenstrijdigheden zijn echter dermate flagrant dat niet aannemelijk is dat

deze konden voorbijgaan aan de dossierbehandelaar en de advocaat. Immers de kern van het

asielrelaas is verzoekers identiteit, zijn huwelijk met een blanke vrouw en de ontvoering van zijn kind.

Verzoekende partij heeft ter terechtzitting geen nuttige toelichting gegeven over de door het

Commissariaat-generaal aangehaalde onwetendheden en onduidelijkheden in zijn verklaringen.

Verzoeker kan zijn onverzoenbare verklaringen over zijn huwelijk, het overlijden van zijn echtgenote en

het geslacht van zijn kind niet toelichten. Verzoeker toont niet aan gehuwd (geweest) te zijn, noch dat hij

een kind heeft. Het is immers niet aannemelijk dat verzoeker niet weet of hij een zoon of dochter had.

2.8. Bovendien ook al waren verzoekers verklaringen waarachtig – wat geenszins kan worden

aangenomen – dan nog kan de Raad niet inzien waarom verzoeker internationale bescherming moet

zoeken. Dat familie of schoonfamilie een huwelijk niet accepteren omwille van racistische redenen valt

niet uit te sluiten, doch verzoeker toont niet aan dat hij hiervoor het land moet verlaten.

2.9. De problemen rond het huis van verzoekers voormalige echtgenote kunnen evenmin overtuigen.

Vooreerst toont verzoeker niet aan dat hij gehuwd is, noch dat zijn vrouw een huis had, noch legt hij

aktes neer waaruit kan blijken wie dit huis thans bezit en/of beheert. De foto van een afgebrand huis kan

immers de eigenaar van deze eigendom niet aantonen en de voorgelegde fotokopie van een klacht is,

zoals de bestreden beslissing terecht stelt, strijdig met verzoekers verklaringen, zodat hieraan geen

geloof kan worden gehecht. Hoe dan ook is niet aannemelijk dat verzoeker, indien dit huis aan zijn

dochter behoorde die het geërfd had van zijn vrouw (zie p.12 CGVS-verhoor), geen verdere stappen

ondernam om de daders gerechtelijk te laten vervolgen, te meer nu hij de daders kende. Verzoekers

verklaringen over de vervolging door familieleden omwille van de eigendom van zijn echtgenote kunnen

niet overtuigen nu hij volgens één versie van de feiten, pas na 7 jaar het land heeft verlaten. Verzoekers

verklaringen zijn loutere beweringen die dermate uiteenlopen dat ze onverzoenbaar zijn. Er kan dan ook

niet worden aangenomen dat deze waarheidsgetrouw zijn of steunen op ervaringen.

2.10. Verzoekers medische letsels kunnen dan ook niet in verband gebracht worden met de ingeroepen

vervolgingsfeiten.

2.11. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.
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2.12. Nopens de subsidiaire bescherming

2.13. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.14. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde

elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere elementen

van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.15. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

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 zeven januari tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


