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nr. 181 940 van 7 februari 2017

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 Ethiopische nationaliteit te zijn, op 5 oktober 2016

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

staatlozen van 1 september 2016.

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 21 november 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 december 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat H.

CHATCHATRIAN en van attaché B. VANDENHAUTE, 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 de Ethiopische nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit Babile, provincie Jarar, en te

behoren tot de Somalische etnie.

U diende een eerste asielaanvraag in in België op 20 augustus 2015. Omdat u niet kwam opdagen op

gesprek bij de Dienst Vreemdelingenzaken op 18 januari 2016 in het kader van uw eerste

asielaanvraag, werd een technische weigeringsbeslissing genomen en geoordeeld dat u afstand had

gedaan van asiel. U haalt aan nooit een convocatie te hebben ontvangen. U verliet België niet en diende

op 7 april 2016 een tweede asielaanvraag in.
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In het kader van uw tweede asielaanvraag haalt u aan dat uw vader zich op 10 oktober 2012 had

aangesloten bij het illegale ONLF om mee te strijden voor een onafhankelijk Ogaden. Sindsdien hoorde

u niets meer van hem.

Toen u in 2015 voor dertien dagen op bezoek ging bij uw zieke oom langs vaders kant, op het

platteland, werd u bij uw thuiskomst in de stad gearresteerd door de autoriteiten. Ze verdachten u ervan

op bezoek te zijn geweest bij uw vader en ondervroegen en mishandelden u.

De tiende dag werd u uit de gevangenis gehaald en in een wagen gezet om overgebracht te worden

naar de politieke gevangenis van Jigjiga. In de stad Babile zag u uw kans schoon om uit de wagen te

springen en de jungle in te vluchten. U verbleef een nacht in de jungle en ontmoette ’s ochtends aan de

poort van Babile een oudere man die u naar een Islamitisch geleerde bracht. Daar contacteerde u uw

oom die in Jigjiga woonde. Hij droeg u op te wachten tot een smokkelaar zou komen.

Na twee dagen te hebben geschuild trok u op 1 juli 2015 naar Addis Abeba. Die dag kwamen de

autoriteiten ook uw moeder arresteren omdat men u niet meer vond. U zou anderhalve maand in de

hoofdstad verblijven om dan op 17 augustus 2015 met een vals paspoort Ethiopië definitief te

ontvluchten.

U legt geen document neer ter staving van uw identiteit en/of asielmotieven.

B. Motivering

Na een grondig onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de elementen in uw

administratieve dossier stel ik vast dat u er geenszins in geslaagd bent om een gegronde 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 de subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt die de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas sterk ondermijnen. Zo legde u tegenstrijdige verklaringen af

bij het invullen van de fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling, toen u een eerste maal asiel

aanvroeg in België op 20 augustus 2015, en bij uw gehoor bij het CGVS op 13 juni 2016. Bij het invullen

van de fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling haalde u aan Ethiopië te hebben verlaten omwille

van de algemene problemen in uw regio. Uw broer werd namelijk gedood door het ONLF en uw moeder

mishandeld door het ONLF. Uw vader besliste daarom dat u het land moest ontvluchtten voor uw eigen

veiligheid (fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling). U zou ook drie broers hebben, waarvan één

in 2007 op dertigjarige leeftijd was overleden. Tijdens uw gehoor bij het CGVS zegt u echter dat uw

vader zich in 2012 had aangesloten bij het ONLF en u daarom in 2015 problemen met de

Ethiopische autoriteiten hebt verkregen (gehoorverslag CGVS, dd. 13/06/2016, p. 3 & p. 11). Het is

opmerkelijk dat u deze frappante tegenstrijdigheid over de reden waarom u Ethiopië zou hebben

verlaten niet aanhaalt wanneer u daar bij uw gehoor op het CGVS de kans toe krijgt. Zo heeft u geen

vragen of opmerkingen bij aanvang van het gehoor (CGVS, p. 2) en antwoordt u, naar aanleiding van de

verwarring rond uw al dan niet gelogen leeftijd bij uw eerste asielaanvraag, ontkennend op de vraag of u

toen over nog zaken heeft gelogen (CGVS, p. 10). Dat u dan bij het CGVS in het kader van uw tweede

asielaanvraag toch een geheel ander vluchtrelaas aanhaalt ten opzichte van uw verklaringen

onmiddellijk nadat u een eerste asielaanvraag heeft ingediend in België, ondermijnt dan ook ten

stelligste de door u aangehaalde vluchtmotieven. Als verklaring voor deze tegenstrijdigheid zegt u deze

verklaringen in het kader van uw eerste asielaanvraag nooit te hebben uitgesproken (CGVS, p. 17).

Deze verklaring kan niet als argument worden aanvaard. Zowel tussen uw twee asielvragen door als bij

het indienen van uw tweede asielaanvraag bij de DVZ als tijdens uw gehoor bij het CGVS heeft u

ruimschoots de kans gehad deze tegenstrijdigheden vrijwillig uit te klaren, wat u naliet te doen.

Bovendien is het vreemd dat u twee van de drie door u genoemde broers in het kader van uw eerste

asielaanvraag, met name A.I.G. en A.I.N., niet meer schijnt te kennen tijdens uw gehoor op het CGVS in

het kader van uw tweede asielaanvraag (CGVS, p. 16). Nochtans beschikken beide mannen over

dezelfde familienaam als u. Over A.I.H., uw derde broer, zegt u dan weer tijdens uw gehoor op het

CGVS dat deze 12 jaar oud is, terwijl u hem bij uw eerste asielaanvraag nog een leeftijd van 25

toediende (fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling). Deze tegenstrijdigheden ondermijnen

vanzelfsprekend uw algemene geloofwaardigheid.

Vervolgens moet worden opgemerkt dat u uw verklaringen over uw periode in de gevangenis

alsook uw ontsnapping niet aannemelijk heeft kunnen maken. Zo zijn uw verklaringen over uw

ondervragingen allerminst doorleefd. U haalt aan in de gevangenis tien dagen lang iedere avond een

uur lang te zijn ondervraagd en te zijn geslagen (CGVS, p. 12), maar wanneer u wordt uitgenodigd over

die ondervragingen te vertellen, haalt u enkel banale vragen aan die u zouden zijn gesteld bij uw

ondervragingen (CGVS, p. 13). Ze vroegen u namelijk waarom u bij uw vader was geweest, wat u met

hem had besproken, waarom hij zich had aangesloten bij het ONLF en waarom u hetzelfde moest doen.

Nadien begonnen ze u nog harder te slaan.

Meer kan u niet aanhalen wanneer u wordt uitgenodigd uitgebreid te vertellen over die eerste keer dat u

werd ondervraagd na uw arrestatie (CGVS, p. 13). Wanneer u wordt uitgenodigd de tweede
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ondervraging te beschrijven, zegt u in eerste instantie kortweg dat u steeds dezelfde vragen werden

gesteld (CGVS, p. 13). Wanneer er door het CGVS in tweede instantie specifiek wordt gevraagd of ze

dan geen andere vragen hadden gesteld, komt u niet verder dan drie nieuwe vragen: welke training u

had gekregen, wie u die training had gegeven en wat uw standpunt over het ONLF was (CGVS, p. 13).

Meer was het niet (CGVS, p. 13). Het is echter weinig aannemelijk dat de ondervragers u tien maal

dezelfde weinig gedetailleerde en doordachte vragen zouden stellen. Bovendien is het weinig

plausibel dat de Ethiopische autoriteiten u na een bezoek aan een zieke oom buiten de stad onmiddellijk

zouden gaan arresteren, tien dagen lang achter tralies zouden zetten om tien dagen lang dezelfde

vragen te stellen, u tien dagen lang zouden slaan om u uiteindelijk na tien dagen over te brengen naar

de gevangenis van Jigjiga (CGVS, p. 11 & p. 13). Het is eveneens weinig waarschijnlijk dat de

stedelingen niet dagelijks in en uit hun stad gaan om te werken of om familie te bezoeken. Aangezien de

agenten wisten dat u de stad was uitgegaan, konden ze even eenvoudig nagaan waar u die tijd had

verbleven.

Ook uw ontsnapping uit handen van de Ethiopische agenten is weinig plausibel. U haalt aan dat de

agenten u eerst zwaar hadden geslagen en gehandboeid alvorens ze u in hun open wagen naar de

grote gevangenis van Jigjiga wilden transporteren. De reden waarom ze u zo hard hadden geslagen,

was om u suf te maken zodat u het niet op een lopen zou gaan zetten. U was ook nog eens vergezeld

van vier agenten (CGVS, p. 14). Het is in deze door u geschetste context dan ook weinig plausibel dat

u, gemarteld en gehandboeid, toch met de handen vooruit uit een rijdende wagen zou hebben kunnen

springen om dan uw bewakers al lopend te snel af te zijn in de jungle (CGVS, p. 14). Ook al zou één

agent stoned zijn geweest. Naast uw weinig geloofwaardige ontsnapping is het ook weinig aannemelijk

dat de autoriteiten een persoon op verdenking ONLF-banden te hebben, zo eenvoudig en

amateuristisch zouden laten ontsnappen.

Ook bent u er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat uw vader in 2012 actief werd voor het

ONLF, waardoor ook de oorzaak van uw arrestatie wordt ondermijnd. Zo kan u amper informatie

kwijt over uw vader, terwijl u vermoedt dat uw vader er voor zijn vertrek met uw moeder heeft over

gesproken (CGVS, p. 4). Toch kan u geen enkele bijkomende info geven over de link tussen uw vader

en het ONLF (CGVS, p. 4) en kan u niets vertellen over zijn functie en zijn taken bij het ONLF, behalve

dat hij een ‘soldaat’ is en actief was in Afder (CGVS, p. 18 & 19). Maar of hij dan als ‘soldaat’ in al die

jaren is opgeklommen in de hiërarchie en of hij nog leeft of reeds is gestorven, weet u niet (CGVS, p.

18). U benadrukt echter geen bijkomende informatie te kunnen geven (CGVS, p. 19). Nochtans denkt u

ook dat uw oom in Jigjiga, degene die u na uw ontsnapping had gecontacteerd, in contact stond met uw

vader (CGVS, p. 19). Verwacht mag worden dat u zich dan ook uitgebreid informeert naar de aanleiding

van uw problemen, zowel thuis als achteraf wanneer u in veiligheid bent, wat u blijkbaar heeft nagelaten

te doen.

Er moet echter, tot slot, worden opgemerkt dat uw gedrag omtrent het contact met uw

familie ongeloofwaardig overkomt en niet strookt met wat kan worden verwacht van een persoon

op de vlucht. Zo verklaart u het telefoonnummer van uw oom kwijt te zijn geraakt nadat u in Addis

Abeba uw broek had gewassen (CGVS, p. 15). Het is dan ook vreemd dat u het telefoonnummer van uw

oom niet heeft gevraagd aan de persoon die u vergezelde en die, nadat u het briefje kwijt was geraakt,

nog in contact was gekomen met uw oom (CGVS, p. 17). Verwacht wordt dat een persoon op de vlucht

er alles aan doet om toch een aanknopingspunt met zijn familie te behouden indien hem de mogelijkheid

daar toe wordt gegeven. Uw verklaringen wekken de indruk dat u geen zicht wenst te bieden op uw

netwerk en u wilt verzwijgen vandaag de dag nog in contact te staan met het thuisfront.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, kan er geen geloof gehecht worden aan de door

u ondergane vervolgingsfeiten, en u heeft dan ook niet aannemelijk kunnen maken dat in uwen hoofde

een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Conventie van Genève bestaat of dat u, bij een

eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong, een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, 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.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 5 oktober 2016 een schending aan van de artikelen 48/3

en 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: Vreemdelingenwet), van het

redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.
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Verzoeker “blijft achter haar verklaringen staan zoals gedaan tijdens haar asielgehoor – waar zij de tijd

kreeg om alles uitgebreid te vertellen. Zij is haar land uit gevlucht omwille van beschuldigingen lid te zijn

van ONLF, net zoals haar vader.”. Hij benadrukt dat hij alles vertelde over zijn gevangenschap en de

folteringen. Hij legt uit dat de ondervragers steeds dezelfde vragen bleven stellen omdat ze ervan

uitgingen dat hij zaken verzweeg.

Dat verzoeker “niet zo veel details” kan geven over het ONLF-lidmaatschap van zijn vader vindt hij “niet

zo vreemd” omdat “de leden van ONLF voortdurend in gevaar zijn en zij hun families hier zo veel

mogelijk buiten trachten te houden, om hun leven niet in gevaar te brengen”, omdat “het bijzonder

gevaarlijk is om met deze organisatie geassocieerd te worden” en omdat hij zelf geen lid is van deze

groepering. Hij stelt dat zijn vader “bijvoorbeeld niet (heeft) meegedeeld aan zijn familie dat hij zich ging

aansluiten bij ONLF, hij is op een dag vertrokken en niet meer teruggekeerd. Via de oom heeft de familie

van verzoekende partij dan vernomen dat haar vader zich had aangesloten bij ONLF.”.

Verzoeker stelt dat hij op heden geen contact heeft met zijn familie in Ethiopië “gezien zij alle

contactgegevens is kwijtgespeeld”, daar zij “in allerijl” gevlucht is.

Hij acht het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht

geschonden.

Verzoeker vraagt de bestreden beslissing te hervormen en hem als vluchteling te erkennen, hem

minstens de subsidiaire bescherming toe te kennen.

Beoordeling

2.2. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om en erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn.

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Aangaande de vluchtelingenstatus
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2.3. Verzoeker verklaart in Ethiopië vervolging te vrezen omwille van het ONFL-lidmaatschap van zijn

vader. De Raad hecht echter geen geloof aan het asielrelaas van verzoeker.

2.4. Vooreerst legde hij geheel afwijkende verklaringen af bij het invullen van de fiche als niet-begeleide

minderjarige. Daar vertelde hij dat hij Ethiopië te verliet omwille van de algemene problemen in zijn

regio, dat zijn broer gedood werd door het ONLF, dat zijn moeder mishandeld werd door het ONLF en

dat zijn vader daarom besliste dat verzoeker het land moest ontvluchtten. Hij maakte geen melding van

problemen die zijn vader of die hij zelf zou hebben gekend. Hij verklaarde zelfs uitdrukkelijk “dat hij

persoonlijk geen problemen had”. Op het Commissariaat-generaal beweerde verzoeker daarentegen dat

zijn vader zich in 2012 had aangesloten bij het ONLF en dat hij sindsdien niets meer van hem hoorde,

waarna hij in 2015 zelf problemen met de Ethiopische autoriteiten had verkregen en 10 dagen werd

vastgehouden en mishandeld (gehoor, p. 3, 11). Dergelijke tegenstrijdige verklaringen over de kern van

zijn asielrelaas - de oorzaak van zijn problemen en de problemen zelf waaronder de actoren van de

vervolging - ondermijnen zijn geloofwaardigheid volledig. Waar in het verzoekschrift gesteld wordt dat

verzoeker “blijft achter haar verklaringen staan zoals gedaan tijdens haar asielgehoor – waar zij de tijd

kreeg om alles uitgebreid te vertellen”, wijst de Raad erop dat een louter vasthouden aan één versie van

zijn asielrelaas de eerdere geheel afwijkende versie geenszins kan verklaren of verschonen, temeer

gezien het geenszins details betreffen, maar wel de feiten waarvoor hij zijn land ontvlucht is en waarvoor

hij internationale bescherming vraagt. De Raad kan slechts vaststelt dat verzoeker zijn asielrelaas

opbouwt en fundamenteel wijzigt naarmate de procedure loopt. Dit ondergraaft de waarachtigheid van

de feiten.

2.5. Verder verklaarde verzoeker bij het invullen van de fiche als niet-begeleide minderjarige nog dat hij

drie broers had, waarvan één in 2007 op dertigjarige leeftijd was overleden, maar herkende hij twee van

deze door hemzelf genoemde namen niet toen hij hiernaar gevraagd werd op het Commissariaat-

generaal (gehoor, p. 16). Hij beweerde slechts een zus en een broer te hebben, die volgens verzoeker

12 jaar oud zijn, terwijl hij hem eerder nog een leeftijd van 25 toediende. Verzoekers wisselende

verklaringen over zijn broers wijzen op het leugenachtig karakter van zijn verklaringen.

2.6. Verzoeker kan de door hem op het Commissariaat-generaal aangegeven oorzaak van zijn

problemen - het ONLF-lidmaatschap van zijn vader - niet aannemelijk maken. Zo kan hij amper

informatie geven over de taken en functie van zijn vader in het ONLF (gehoor, p. 4, 18-19). De uitleg in

het verzoekschrift dat “de leden van ONLF voortdurend in gevaar zijn en zij hun families hier zo veel

mogelijk buiten trachten te houden, om hun leven niet in gevaar te brengen” en dat zijn vader

“bijvoorbeeld niet (heeft) meegedeeld aan zijn familie dat hij zich ging aansluiten bij ONLF, hij is op een

dag vertrokken en niet meer teruggekeerd. Via de oom heeft de familie van verzoekende partij dan

vernomen dat haar vader zich had aangesloten bij ONLF.” strookt niet met zijn verklaringen op het

Commissariaat-generaal, waar hij nog aangaf dat zijn vader voor zijn vertrek hierover met zijn moeder

gesproken had (“Vader was vertrokken, denk dat hij het met moeder heeft besproken voor hij vertrok.”;

gehoor, p. 4). Hoe dan ook kan verzoekers onwetendheid niet verschoond worden. Voor zover

verzoeker de ingrijpende beslissing nam om zijn land van herkomst te ontvluchten en in een ander land

internationale bescherming aan te vragen en een nieuw leven op te bouwen, kan immers redelijkerwijze

worden verwacht dat dit een weloverwogen beslissing is. Het is dan ook onaanvaardbaar dat verzoeker

zich niet informeert over fundamentele elementen van zijn vlucht zoals de oorzaak van zijn problemen,

met name het ONLF-lidmaatschap van zijn vader, bij desgevallend zijn moeder of zijn oom die volgens

verzoeker met zijn vader in contact stond (gehoor, p. 19). Verzoeker is niet ernstig waar hij meent de

vaagheden in zijn verklaringen te kunnen vergoelijken door het feit dat deze gegevens hem niet kenbaar

werden gemaakt, terwijl het feiten betreffen die hem hebben aangespoord zijn land te verlaten en aldus

kan worden aangenomen dat verzoeker deze binnen de familie grondig bespreekt en de noodzaak om

te vertrekken uit zijn land overlegt, te meer nu dit gevolgen heeft voor de familie en ook financiële

implicaties meebrengt. Hoe dan ook verzoeker toont niet aan dat hij in de onmogelijkheid was om

dergelijke gegevens die de kern raken van haar asielrelaas nog te achterhalen, minstens hiernaar te

informeren bij familie en kennissen, terwijl hij wel in staat was om zijn vlucht naar het buitenland te

organiseren.

2.7. Ook verzoekers verklaringen over zijn gevangenschap (gehoor, p. 11-13) en zijn ontsnapping

(gehoor, p. 14) zijn dermate ontoereikend, vaag, stereotiep en oppervlakkig dat ze niet kunnen

overtuigen.

Van een asielzoeker mag nochtans worden verwacht dat hij voor de diverse asielinstanties coherente,

gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormen van zijn

vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn asielrelaas, op
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een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het onderzoek. Het

komt immers in de eerste plaats aan verzoeker toe om aan de hand van een coherent relaas,

achtergrondkennis van zijn leefwereld en voor zijn relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan

aannemelijk te maken, wat verzoeker heeft nagelaten

2.8. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin

van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend

te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden genomen.

Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.9. 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 zijn verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.10. Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij

in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.11. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.12. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet aantoont.

2.13. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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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 februari tweeduizend zeventien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


