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nr. 136 774 van 22 januari 2015

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 Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 13 november 2014

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

staatlozen van 6 november 2014.

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 12 december 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 januari 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. HENDRICKX verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Liberiaans staatsburger te zijn van Mandingo afkomst. U werd op 18 juni 1987 geboren

te Monrovia en bleef er uw hele leven wonen. Uw ouders zijn nooit getrouwd. De ouders van uw moeder

stonden dit niet toe. Uw vader was reeds getrouwd met (M.D.K.). Samen met haar had hij 5 kinderen:

zijn dochters (F.) en (M.) waren ouder dan u; zijn zoons (L.), (K.) en (B.) waren jonger dan u. U woonde

samen met uw vader, uw stiefmoeder en hun kinderen. U had echter een slechte band met uw

stiefmoeder. In 2006 begon u een relatie met (T.M.). Haar vader verbleef sinds 1996 in België. In 2008

verhuisde uw vriendin naar België. Ze verkreeg de Belgische nationaliteit. Jullie bleven contact houden.

Uw vader was een internationale handelaar in koffie en cacao. Hij gaf u heel wat verantwoordelijkheden,

waaronder het beheer van de opslagplaatsen in Monrovia. Hij leidde u op om hem later op te volgen in
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de zaak. Daarom volgde u nog een aanvullende studie management aan de universiteit. Uw vader gaf

ook enige verantwoordelijkheden binnen de zaak aan uw stiefbroers (K.) en (B.). (L.) had echter zijn

eigen beroep. (F.) en (M.) kregen geen verantwoordelijkheden. U bleef een slecht contact hebben met

uw stiefmoeder. Ze was jaloers op u. Er ontstond een dispuut tussen haar en haar kinderen enerzijds en

u en uw vader anderzijds. In 2010 vroeg uw vader u daarom om te verhuizen. Hij bracht u onder in een

huis van hem. Sindsdien had u geen contact meer met uw stiefmoeder en stiefbroers en –zussen. U

bleef wel de zakelijke belangen van uw vader verder behartigen. In 2012 werd uw vader ziek. In 2013

kwam uw vriendin (T.M.) u bezoeken in Liberia. Ze raakte zwanger en keerde terug naar België. Haar

vader was boos op u en veranderde het GSM-nummer van zijn dochter. Omdat uw vader ziek was,

maakte hij een reis van een maand naar India en een reis van 2 weken naar Marokko. Tijdens

uw vaders’ afwezigheid was u verantwoordelijk voor al zijn handelsactiviteiten. In januari 2014 kwam hij

gezond en wel terug uit Marokko. Korte tijd later verslechterde zijn situatie echter opnieuw. Op 27

februari 2014 vertelde uw vader dat u de volgende dag met hem mee moest gaan naar het ziekenhuis.

De volgende ochtend belde uw stiefmoeder u echter op en zei dat uw vader reeds overleden was. Zijn

lijk werd overgebracht naar zijn geboortedorp Sanniquellie in Nimba county. Vervolgens werd een

periode van 40 dagen rouw ingelast. Daarna belde uw stiefbroer (L.) u op. Hij vond dat jullie eens

moesten samenzitten om de erfenis te regelen. Op 8 april 2014 kwam er een bijeenkomst van de

familie. Op deze bijeenkomst werd u gevraagd om alle eigendomsdocumenten van uw vader, evenals

zijn zakenpapieren over te dragen aan uw stieffamilie. U antwoordde dat u deze documenten helemaal

niet had. U wist ook niet waar uw vader deze papieren gelegd had. Op dat moment vielen uw

stiefmoeder en uw stiefbroers u aan. Ze zegden dat u alle eigendommen en zakenpapieren van uw

vader moest overdragen aan hun familie. Ze belden de lokale politie van Sanniquellie omdat u deze

documenten niet wilde geven. U werd gearresteerd door de politie en opgesloten. Na 2 uren werd u

vrijgelaten omdat (B.K.), uw oom langs vaders’ kant een borgsom betaald had. De voorwaarde voor uw

vrijlating was dat u onder huisarrest zou blijven in Sanniquellie. Zo gebeurde en op 13 april 2014 werd u

er opgehaald door 2 lokale politieagenten, uw stiefmoeder en uw stiefbroers en –zussen. Jullie reden

richting Monrovia. Onderweg werd u naar een bos gebracht, vastgebonden en bedreigd met stokken en

messen. Uw stiefmoeder vroeg waar de eigendomsdocumenten en het geld van uw vader waren. Ze zei

ook dat uw vader gestorven was omdat ze hem vergiftigd had. Ze bedreigde u met de dood. Ook al wist

u eigenlijk niet waar al deze eigendomsdocumenten waren, toch loog u erover om uw hachje te redden.

U zei dat u deze documenten niet bij u had, maar dat u de persoon kende die ze wel had. Jullie reden

verder naar Monrovia. Er was gepland dat u de volgende dag zou tonen waar de

eigendomsdocumenten van uw vader waren. Toen jullie aankwamen in Monrovia, slaagde u erin te

ontsnappen. U rende naar het huis van uw ooms langs moeders’ zijde. Uw oom besloot de volgende

dag naar de politie te gaan. Toen belde uw moeder. Ze zei dat uw stieffamilie bij haar geweest was om

u te zoeken. Uw oom hoorde ook van andere mensen dat u gezocht werd. Hij raadde u vervolgens aan

het land te verlaten, onder andere omdat hij uw stiefbroer (K.) vreesde, die vroeger rebel geweest was.

Hij begon uw vertrek te regelen en bracht u in contact met meneer Roland. Op 16 april 2014 verliet u

Liberia per vliegtuig. De volgende dag kwam u aan in België. Dezelfde dag nog vroeg u asiel bij de

Belgische asielinstanties. Intussen, in april 2014, werd uw zoon (Mo.) in België geboren. In eerste

instantie wist u niet waar uw vriendin was omdat jullie geen contact meer hadden. Pas in september

2014 slaagden jullie erin met elkaar in contact te komen, doordat uw vriendin contact met u opnam via

de diensten van Tracing van het Rode Kruis.

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.

U verklaarde dat u vervolging vreest door uw stieffamilie vanwege de erfenis van uw overleden

vader. Uw stiefmoeder, stiefbroers en stiefzussen vervolgden u omdat ze ervan uitgingen dat u wist

waar de eigendomsdocumenten en het geld van uw overleden vader waren (gehoor CGVS,

p.8,10,11,13).

Vooreerst kan worden opgemerkt dat de door u aangehaalde feiten op zich geen verband houden

met de Conventie van Genève voor de toekenning van asiel. Het door uw aangehaalde probleem

betreft een erfenisconflict met uw stieffamilie. De erfenis van uw vader bestond onder andere uit een

cacao- en koffieplantage in Sanniquellie, grond en een huis in Sanniquellie, verschillende

opslagplaatsen, een koffiemaalmachine, landbouwwerktuigen en aandelen in een rijstfabriek (gehoor

CGVS, p.10). Dit erfenisconflict met uw stieffamilie is echter een probleem van louter gemeenrechtelijke

aard. Uit uw verklaringen blijkt nergens dat deze problemen en de daaraan gekoppelde vervolging

geïnspireerd zou zijn door één van de criteria van de Conventie van Genève, met name ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een sociale groep of politieke overtuiging.
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Er zijn evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zou lopen.

Doorheen uw verklaringen maakte u niet aannemelijk dat u alle mogelijkheden uitgeput hebt om

het erfenisconflict met uw schoonfamilie via gerechtelijke en/of politionele weg op te lossen.

U stelt dat u na uw ontsnapping op 13 april 2014 in eerste instantie van plan was om naar de politie te

gaan én een rechtszaak aan te spannen, maar dat u hieraan verzaakte omdat uw oom via anderen

hoorde dat u gezocht werd door uw stieffamilie. U stelt ook dat de advocaat van uw overleden vader u

niet meer wilde helpen omdat hij hoorde dat uw stieffamilie u zocht. Verder zegt u dat u vreesde naar de

politie in Monrovia te gaan omdat uw stiefbroer (L.) gehuwd was met de dochter van de gedeputeerde

commandant en (L.) daarom invloed had op de politie (gehoor CGVS, p.9,10,11). Hierbij moeten een

aantal opmerkingen gemaakt worden.

Het is opmerkelijk dat u op 13 april 2014 wél van plan zou zijn om aangifte te doen van de ontvoering,

maar een dag later plots zou besluiten om dit niet te doen (gehoor CGVS, p.8,9,10,11), aangezien u al

veel langer wist dat uw schoonbroer gehuwd was met de dochter van de commandant. Verder maakt u

niet aannemelijk dat (L.) werkelijk invloed zou hebben om het politiekorps in Monrovia. Ook het feit dat u

besloot om alsnog geen aangifte te doen bij de politie van Monrovia, enkel omdat uw oom via anderen

hoorde dat “uw stieffamilie u zocht”, is opmerkelijk. U maakt niet aannemelijk waarom dit u precies

weerhield de politie te contacteren. Verder beschikte u naast uw relaas over uw ontvoering ook over de

informatie dat uw schoonmoeder uw vader vergiftigd had (gehoor CGVS, p.8,11), wat toch belangrijke

informatie is betreffende uw erfenisdispuut met uw stieffamilie. U hebt echter niets aangevangen met

deze bezwarende informatie. U hebt hierover geen aangifte gedaan bij de politie.

Uit uw verklaringen blijkt verder dat u goed op de hoogte bent van het erfenisrecht in Liberia. U stelt dat

u volgens de Liberiaanse wet recht hebt op de erfenis van uw vader en dat u als eerstgeboren zoon

zelfs de verantwoordelijkheid zou krijgen om de erfenis onder u en de andere kinderen te verdelen

(gehoor CGVS, p.10).

Verder stelt u te weten hoe men moet handelen als de vader overleden is en als niemand weet waar

de eigendomsdocumenten van al zijn bezittingen zijn. U stelt dat men in dergelijk geval de

belastingsaangiftes van de eigendommen kan voorleggen aan de bevoegde instanties en dat men dan

deze eigendomsdocumenten kan opvragen. Voor de opslagplaatsen wist u alvast waar deze

eigendomsdocumenten waren. Vervolgens stelt u dat men samen met zijn advocaat naar het Ministerie

van Land kan gaan. Als men daar de overlijdensakte van de overleden vader en de eigendomsaktes

van de vader neerlegt, kunnen deze documenten op uw naam overgezet worden (gehoor CGVS,

p.12,13). U gaf aan dat u beroep kon doen op de diensten van de advocaat van uw vader (gehoor

CGVS, p.10).

Aangezien u volgens de wet recht had op minstens een deel van de erfenis van uw vader en u heel

goed wist hoe u dergelijke zaken administratief moest afhandelen, is het merkwaardig dat u niet meer

moeite gedaan hebt om dit te regelen. U ondernam geen pogingen om het erfenisconflict met uw

stieffamilie langs gerechtelijke weg te regelen, ondanks het feit dat u hier klaarblijkelijk alle belang bij

had en er alle kennis over had. Dat u en uw oom van plan waren om het erfenisdispuut met uw

stieffamilie via gerechtelijke weg te regelen en uw vaders’ advocaat hiervoor wilden inschakelen (gehoor

CGVS, p.8,9,10,11), maar hieraan verzaakten omdat uw oom via anderen hoorde dat “uw stieffamilie u

zocht”, valt opmerkelijk te noemen.

Aldus dient te worden geoordeeld dat u de mogelijkheden om langs gerechtelijke en/of

politionele weg een oplossing te vinden voor het erfenisconflict met uw schoonfamilie in uw land

van herkomst onvoldoende heeft uitgeput.

Daarenboven moet opgemerkt worden dat de door u aangehaalde feiten om diverse redenen niet

overtuigend zijn.

Zo haalde u aan dat u steeds tegenover uw stieffamilie bleef volhouden dat u evenmin wist waar

de eigendomsdocumenten van uw vader waren (gehoor CGVS, p.12). Echter, toen u op 13 april 2014

door uw stieffamilie naar een bos gebracht werd en met de dood bedreigd werd, zei u plotseling dat u

wél wist waar deze eigendomsdocumenten van uw vader waren. U zei dat u de documenten niet had,

maar de persoon kende die de documenten had. Naar eigen zeggen zei u dit enkel om uw eigen hachje

te redden. U wist namelijk helemaal niet waar deze documenten waren (gehoor CGVS, p.8,9). Hiermee

overtuigt u niet. Dat u werkelijk geen idee had waar deze documenten waren en dit ook steevast zo

communiceerde aan uw stieffamilie, maar plots uw verklaringen zou wijzigen en zou vertellen dat u wél

wist waar deze documenten waren, komt absoluut niet geloofwaardig over. U argumenteert dat u

hierover loog om uw hachje te redden, maar er kan niet ingezien worden hoe deze valse verklaring u

zou kunnen helpen, aangezien vervolgens van u verwacht zou worden dat u effectief zou vertellen waar

deze eigendomsdocumenten dan wel waren en uw problemen bijgevolg allerminst van de baan zouden

zijn.
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Verder overtuigt u evenmin betreffende uw verklaringen dat uw stiefmoeder u gezegd zou hebben dat

ze uw vader vergiftigd had. Aangezien uw stiefmoeder volgens uw verklaringen uit was op de erfenis

van uw vader, komt het niet erg aannemelijk over dat ze eerst uw vader zou vergiftigen en zich pas

daarna de vraag zou stellen waar uw vaders’ eigendomsdocumenten en geld dan wel waren. Dergelijke

gang van zaken komt weinig logisch over. Wanneer u hiernaar gevraagd werd antwoordde u enkel: “dat

was iets tussen man en vrouw, ik kende de details niet”. Het is opmerkelijk dat u zich hier nooit meer

vragen over gesteld zou hebben (gehoor CGVS, p.8,11).

Tot slot komt u evenmin overtuigend over waar u stelt dat uw stieffamilie er ondanks al uw ontkenningen

bleef van uitgaan dat u wist waar de eigendomsdocumenten van uw vader waren, enkel omdat jullie

zo’n goede band hadden (gehoor CGVS, p.12). Dat zij u hiervan valselijk bleven verdenken, komt niet

erg geloofwaardig over aangezien zij, buiten het feit dat u een goede band had met uw vader, geen

redenen hadden om dit te veronderstellen.

Uit al het voorgaande blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u bij terugkeer naar uw

land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zou lopen.

U legde tot slot geen enkel document voor waardoor uw identiteit, nationaliteit of reisweg zou kunnen

worden nagetrokken.

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. In wat zich aandient als een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van de

materiële motiveringsplicht.

In onderhavig verzoekschrift maakt verzoeker volgende voorafgaande opmerking:

“Het CGVS heeft het relaas van verzoeker subjectief geïnterpreteerd.

In de motivering worden uitsluitend enkele “spijkers-op-laag-water” opgesomd om daarmee de

beslissing te rechtvaardigen. Anders gezegd, uitsluitend indicaties die volgens het CGVS erop zouden

kunnen wijzen dat het verhaal van verzoeker niet plausibel zou zijn (quod non), worden genoemd, terwijl

de sterke indicaties dat het verhaal van verzoeker wel geloofwaardig is, worden genegeerd en niet in de

motivering worden genoemd. Het CGVS is dus bevooroordeeld in haar behandeling van het verzoek

van verzoeker en doet aan “cherry picking”. Een dergelijke bevooroordeeldheid (“bias”) van de zijde van

het CGVS is in strijd met de waarheidsvinding en met het beginsel van verbod van willekeur.

Wat betreft de stellingen die het CGVS aanvoert om daarmee de plausibiliteit van het relaas van

verzoeker te beoordelen, is het natuurlijk zo dat het CGVS in het geheel geen zogenaamde “baseline”

heeft om te bepalen of verzoeker de waarheid spreekt of niet. Het verhoor van iemand vergt feitelijk een

forensisch-psychologische opleiding en ervaring om te achterhalen of iemand liegt of niet. Die opleiding

heeft de medewerker van het CGVS die het verhoor/interview met verzoeker deed niet. De medewerker

van het CGVS kan dan wel proberen – uit goed gemeend amateurisme – om de waarheid te

achterhalen, maar dat rechtvaardigt niet om daaraan een verregaande beslissing zoals in deze zaak is

genomen, te nemen. Bovendien is het verhoor vanuit een vooringenomen (bevooroordeelde) houding

gedaan. Het CGVS, althans haar medewerker, lijkt er in het verhoor en haar motivering uitsluitend op

gericht te zijn om dingen te benoemen die volgens haar dan erop zouden wijzen dat het verhaal van

verzoeker niet geloofwaardig is. Bevestigende feiten van verzoeker worden verzwegen. Dit is geen faire

behandeling van deze zaak en leidt tot willekeur door het CGVS.”

Vervolgens bevestigt verzoeker zijn asielaanvraag en deelt hij mee dat hij internationale hulp heeft

gezocht, omdat hij van zijn nationale autoriteiten onvoldoende bescherming kon krijgen.

Waar het CGVS het zeer vreemd vindt dat hij eerst van plan was om aangifte te doen, maar zich, na

reflectie, bedacht, meent verzoeker dat de motivering van het CGVS subjectief is. Niets staat volgens

hem in de weg dat men zich, na wijs beraad, bedenkt. Dat hij zeer goed op de hoogte is van de

erfenisrechten en de wetgeving in zijn thuisland, kan volgens verzoeker beschouwd worden als een

bewijs dat hij de feiten heeft doorleefd.

Verder meent verzoeker dat het geloofwaardig is dat iemand “liegt om zijn hachje te redden”, gelet op

de omstandigheden. Verzoeker meent tevens dat het CGVS niet verder komt dan aan te geven dat het

“niet aannemelijk” zou zijn dat zijn stiefmoeder eerst zijn vader zou vermoorden om zich nadien de
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vraag te stellen over het geld, dat deze motivatie niet op gaat en hij vraagt zich af wat dan wel

aannemelijk is.

2.1.2. In wat zich aandient als een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel

48/4 van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet).

In ondergeschikte orde verzoekt verzoeker de Raad om hem het statuut van subsidiaire bescherming te

willen toe kennen, minstens op basis van artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet. Hij verwijst naar

hetgeen in het eerste middel werd uiteengezet.

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt 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.

2.3.1. Verzoeker dient om de vluchtelingenstatus toegekend te krijgen overeenkomstig artikel 48/3 van

de vreemdelingenwet aan te tonen dat hij wordt vervolgd omwille van één van de in artikel 1, A, (2) van

het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 bepaalde gronden, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit,

het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging.

In bestreden beslissing wordt gesteld dat de door verzoeker beschreven moeilijkheden en

asielmotieven, meer bepaald zijn vrees voor vervolging door zijn stieffamilie vanwege de erfenis van zijn

overleden vader, geen verband houden met één van de voormelde criteria en bijgevolg niet kunnen

worden aanzien als ‘vervolging’ in de zin van het Verdrag van Genève. Verzoeker ontwikkelt geen

argumenten die een ander licht kunnen werpen op de voormelde pertinente en terechte besluitvorming.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker 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.

2.3.2. De bestreden beslissing weigert verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen

omdat (i) hij niet aannemelijk maakt alle mogelijkheden te hebben uitgeput om het erfenisconflict met

zijn stieffamilie via gerechtelijke en/of politionele weg op te lossen, (ii) het niet geloofwaardig is dat hij

zijn verklaring niet te weten waar de eigendomsdocumenten van zijn vader zijn, enkel zou wijzigen om

“zijn hachje te redden”, (iii) het niet aannemelijk is dat zijn stiefmoeder eerst zijn vader zou vergiftigen en

vervolgens zich de vraag zou stellen waar de eigendomsdocumenten en het geld van zijn vader zijn, (iv)

zijn stieffamilie geen andere redenen heeft, buiten de goede band met zijn vader, om te veronderstellen

dat hij weet waar de eigendomsdocumenten en het geld van zijn vader zijn, en (v) hij geen enkel

document voorlegt ter staving van zijn identiteit, nationaliteit of reisweg.

Verzoeker brengt geen concrete gegevens aan waaruit blijkt dat het CGVS bevooroordeeld zou zijn

geweest of dat zijn asielaanvraag niet eerlijk zou zijn behandeld. Uit de stukken van het dossier en de

bestreden beslissing kan evenmin enige vooringenomenheid of enig gebrek aan objectiviteit worden

afgeleid. Bovendien zijn de ambtenaren van het CGVS onpartijdig en hebben deze geen persoonlijk

belang bij een positieve of negatieve beslissing ten aanzien van de kandidaat-vluchteling. Als dusdanig

bieden zij de nodige garanties inzake objectiviteit.

Verzoeker voert verder aan dat niets eraan in de weg staat dat men zich na wijs beraad bedenkt. De

bestreden beslissing wijst er evenwel terecht op dat het niet aannemelijk is dat verzoeker zich bedenkt

om verdere stappen te ondernemen tegen zijn stieffamilie omdat hij via zijn oom vernam dat deze

familie naar hem op zoek is. Overigens dient erop gewezen dat internationale bescherming slechts kan

worden ingeroepen bij gebrek aan nationale bescherming. Het feit dat verzoeker verklaarde eerst van

plan te zijn nationale bescherming te zoeken, duidt erop dat dit weldegelijk binnen zijn mogelijkheden

lag, doch het feit dat zijn stieffamilie hem zocht, is geen afdoende verklaring voor het nalaten van deze

nationale bescherming gebruik te maken. Dit klemt des te meer daar verzoeker stelt zeer goed op de

hoogte te zijn van de wetgeving omtrent erfenisrechten in Liberia en de wijze waarop hij dit dient af te

handelen, zodat het nalaten een beroep te doen op zijn nationale autoriteiten afbreuk doet aan de ernst

en de geloofwaardigheid van de ingeroepen feiten. Het is evenmin in te zien op welke wijze het louter op

de hoogte zijn van deze wetgeving zijn problemen zou kunnen aantonen.

Waar verzoeker stelt dat het wél geloofwaardig is om te liegen om “zijn hachje te redden”, komt hij niet

verder dan het tegenspreken van de gevolgtrekking van de commissaris-generaal, hetgeen evenwel
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geen dienstig verweer is. Hetzelfde geldt voor zijn stelling dat de motivering in de bestreden beslissing

dat het niet aannemelijk is dat zijn stiefmoeder eerst zijn vader zou vergiftigen en zich vervolgens

afvraagt waar het geld en de eigendomsdocumenten van zijn vader zijn, niet opgaat. Verzoeker brengt

geen enkel concreet element aan om zijn beweringen te staven.

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat de motieven van de bestreden beslissing steun vinden

in het administratief dossier en pertinent en correct zijn. Bijgevolg worden deze motieven door de Raad

tot de zijne gemaakt.

Gelet op het hoger vastgestelde inzake zijn relaas en de elementen in het dossier toont verzoeker niet

aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt

op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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 tweeëntwintig januari tweeduizend vijftien

door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


