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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 18.295 van 3 november 2008
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 Libische nationaliteit te zijn, op 29 april 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 10 april 2008.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 14 augustus 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31
oktober 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. DUPONT loco
advocaat M.-C. WARLOP en van attaché K. GOOSSENS, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1.1. X, die verklaart van Libische nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het rijk
binnengekomen op 2 januari 2007 en heeft zich vluchteling verklaard op 4 januari
2007.

2. Op 15 februari 2007 nam de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.
Verzoeker diende een dringend beroep in op 16 februari 2007. Hij werd gehoord op 10
april 2007. Op 16 april 2007 beslist de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen dat verder onderzoek noodzakelijk is. Op 14 mei 2007 diende
verzoeker een schriftelijke verklaring in. Verzoeker werd een tweede keer gehoord op
7 april 2008.
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3. Op 10 april 2008 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van
de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 11 april 2008
aangetekend verzonden.  De feiten weergegeven in de bestreden beslissing en de
motivering luiden als volgt:
“A. Feitenrelaas
U verklaart geboren te zijn in Jeffrin, Amazegh te zijn van origine en de Libische
nationaliteit te bezitten. U bent afgestudeerd als veearts. Begin 2002 maakte u kennis
met een zekere (D.), een Franse student woonachtig in Amsterdam, die in Libië op
vakantie was. Einde september 2002 keerde (D.) naar Libië terug omdat hij op vraag
van een vriend onderzoek deed naar het leven van de joden in Libië. U begeleidde
hem naar verschillende plekken waar hij alles op film vastlegde, notities maakte en
interviews afnam. In de tweede week van zijn bezoek zou u hem ontmoeten in Nalout,
maar daar aangekomen constateerde u dat hij reeds was doorgereisd naar Zawaira. U
keerde terug naar uw grootmoeder in Tripoli van wie u vernam dat u uw tante diende te
contacteren. Van haar vernam u dan dat uw oom in uw plaats was meegenomen door
de Externe Veiligheid, dat u naar het huis van uw oom moest gaan en daar ter plekke
moest blijven. Hierna werd uw oom naar huis teruggebracht en werd u door twee
agenten van de Externe Veiligheid meegenomen naar “het bureau voor de bestrijding
van spionage”, waar u gedurende zes dagen werd ondervraagd en mishandeld. U werd
ervan beschuldigd te hebben gespioneerd voor externe instanties zoals de Israëlische
“Mossad”. Op de zesde dag werd er u gevraagd verslag te doen van alles wat u met
(D.) had ondernomen en werd er u verteld dat het filmmateriaal van (D.) en diens
nota’s in beslag waren genomen. U deed verslag, kreeg daarna medische verzorging
en werd uiteindelijk naar de gevangenis gebracht waar u gedurende een viertal
maanden werd opgesloten. U kwam vrij na ondertekening van een document waarin u
verklaarde het bij uw grootmoeder in beslaggenomen paspoort te hebben
teruggekregen, na ondertekening van een document waarin u verklaarde af te zien
van verdere politieke/culturele activiteiten en nadat u beloofd had niemand te vertellen
wat er met u was gebeurd. Tevens diende u zich één keer per week bij hen aan te
bieden en melding te maken van buitenlandse contacten. Omdat u tijdens deze
rapporteringen nooit iets te melden had diende u zo nu en dan kleine karweitjes op te
knappen. Uiteindelijk bood u zich na acht maanden niet meer aan, doch ondervond
geen verdere problemen. Later hebt u vernomen dat (D.) in Zawaira werd gearresteerd
omwille van het feit dat hij had gefilmd en omdat jullie een huwelijksfeest hadden
bijgewoond. (D.) werd gedurende ongeveer een week gedetineerd en weer vrijgelaten
na de belofte dat hij zodra hij terug in Amsterdam zou zijn, de Libische ambassade liet
weten wie hem een visum had verschaft. Eénmaal terug in Nederland weigerde hij
echter alle medewerking. Na uw vrijlating werd u zich meer en meer bewust van de
precaire situatie waarin de Amazegh zich bevinden en werd u begin 2004 door toedoen
van een vriend, (Y. A. M.), actief in een naamloze groepering die banden had met de
in het buitenland gesitueerde groepering ‘Libyan Working Group’ (LWA). De informatie
die jullie groep verzamelde werd onder andere via het internet (op de site Tawald)
doorgegeven aan de groepering in het buitenland die op haar beurt deze informatie
publiek maakte in rapporten en tijdens lezingen. Eind december 2006, u was op dat
moment op een huwelijksfeest in Masrata, werd u er door (Y.) telefonisch van
verwittigd dat twee leden van uw groepje, (A.) en (S.) met wie u de voorbereidingen
voor nieuwjaar trof, door de Veiligheid gearresteerd waren. U zocht daarop uw
toevlucht op de plantage van een vriend die ook aanwezig was op het huwelijk. Van
daaruit contacteerde u uw oom en via hem vernam u dat de veiligheidsdienst op
dezelfde dag als waarop de twee groepsleden waren gearresteerd, naar uw
grootmoeder was gekomen, een huiszoeking had gedaan en uw persoonlijke
documenten in beslag had genomen. U oordeelde dat het in Libië voor u niet meer
veilig was en met de hulp van uw oom trof u voorbereidingen voor uw vertrek. Op 28
december 2006 verliet u Libië aan boord van een vissersboot en kwam u uiteindelijk in
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een vrachtwagen naar België, waar u op 4 januari 2007 asiel aanvroeg. U hebt nog
telefonisch contact met uw broer en met (Y.) en heeft van hen vernomen dat de
veiligheidsdienst nog steeds bij u thuis naar u komt vragen. Ook werd uw vader
kortstondig meegenomen en over uw verblijfplaats ondervraagd. Uw moeder, broer en
zus zouden in 2007 geschorst zijn van hun werk, doch deze maatregel trof vele
gezinnen. Tevens zou uw broer een rechtszaak hebben verloren. Vanuit België hebt u
contact met (A. Q.), een lid van de LWA, onderhoudt u contact met (M. A.), de
verantwoordelijke van de site ‘Tawald’ die zich in Nederland bevindt en staat u
telefonisch en per mail in contact met (F. B. K.) de voorzitter van de LWA die zich in
Marokko bevindt; tevens informeert u zich over de activiteiten van deze groepering.

B. Motivering
Na beide gehoren op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en
Staatlozen (CGVS 1 en CGVS 2) dient opgemerkt dat u niet aannemelijk hebt
gemaakt uw land van herkomst te hebben verlaten uit een gegronde vrees voor
vervolging of een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade en wel om
volgende redenen.

Vooreerst blijkt dat uw relaas niet wars is van tegenstrijdigheden en discrepanties. Zo
kunnen er een aantal bedenkingen worden gemaakt aangaande uw arrestatie. U
verklaarde voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) enkel en alleen dat uw Franse
vriend, die aan de grondslag lag van uw problemen en arrestatie in Libië, op bezoek
was en u hem meenam naar de Amazeghgebieden in Gifran. Niets meer en niets
minder (DVZ, p. 10). Tijdens de twee gehoren op het CGVS verklaart u dan plots dat
deze vriend een onderzoek deed naar het joodse leven in Libië en dat u met hem
verschillende plekken bezocht waar vroeger de joden plachten te wonen. Tijdens deze
bezoeken maakte hij filmopnames en foto’s en nam hij zelfs interviews af (CGVS
1, pp. 8-9; CGVS 2, p. 5). Dat luidt al enigszins anders. Tevens verklaarde u voor
DVZ dat u er zelf van werd beschuldigd relaties te onderhouden met buitenlandse
inlichtingenbureaus (DVZ, p. 11), terwijl u tijdens beide gehoren op het CGVS
verklaarde dat u er expliciet van werd beschuldigd voor de Mossad te hebben
gespioneerd (CGVS 1, p. 12; CGVS 2, p. 7). Deze niet onbelangrijke precisering heeft
u initieel niet gemaakt. Tijdens uw eerste gehoor op het CGVS werd u op deze
discrepanties gewezen en verklaarde u uit angst zulks niet te hebben durven vertellen.
Daarenboven zou u niet over voldoende tijd hebben beschikt en zou de tolk u gezegd
hebben dat u tijdens het volgende gehoor toevoegingen kon doen (CGVS 1, pp. 12b,
13b). Dit zijn echter geen afdoende redenen daar er u bij DVZ uitdrukkelijk werd
gevraagd of u nog iets aan uw relaas toe te voegen had en u van deze gelegenheid
geen gebruik hebt gemaakt. Vervolgens heeft u het verslag, nadat u dit werd
voorgelezen, voor akkoord ondertekend (DVZ, pp. 11, 13). Bovendien kan én mag er
van u worden verwacht dat u naar de Belgische asielinstanties toe alle relevante
elementen van uw asielaanvraag onmiddellijk kenbaar maakt.

Voorts verklaarde u voor DVZ dat u werd vrijgelaten na de belofte dat u zich wekelijks
zou aanbieden om uw aanwezigheid te bevestigen (DVZ, p. 11). Tijdens beide
gehoren op het CGVS verklaarde u plots zich wekelijks te moeten aanmelden om
personen te rapporteren die vanuit het buitenland contact met u zouden opnemen
(CGVS 1, p. 15; CGVS 2, p. 9). In dit kader dient nog opgemerkt dat het zeer
opmerkelijk is dat, nadat u niet meer aan deze meldingsplicht had voldaan, u omwille
van deze toch wel lakse houding geen problemen ondervond vanwege de Libische
autoriteiten. Uw houding ging regelrecht in tegen de orders van de veiligheidsdienst. U
hiernaar gepeild, verklaart dat ook de veiligheidsdienst deze meldingsplicht beu was
omdat u hen toch geen informatie kon verschaffen (CGVS 2, p. 10). Vooreerst is het
gezien uw voorgeschiedenis al zeer merkwaardig dat u het aandurfde om zich niet
meer aan te melden en vervolgens is het weinig geloofwaardig dat de
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veiligheidsdiensten het er zomaar bij zouden hebben gelaten. In de marge dient nog
opgemerkt dat u tijdens het eerste gehoor beweerde dat u door een chauffeur en
twee veiligheidsagenten werd gearresteerd (CGVS 1, p. 11), terwijl u tijdens het
tweede gehoor beweerde door twee personen te zijn gearresteerd. Nogmaals gepeild
of in de auto waarin u werd meegenomen zich maar twee andere personen bevonden,
beweert u plots het niet meer te weten (CGVS 2, p. 7). Verder verklaarde u tijdens
het eerste gehoor voor het CGVS dat (D.) twee weken gedetineerd werd (CGVS 1, p.
10), terwijl u tijdens het tweede gehoor verklaarde dat hij circa één week opgesloten
werd (CGVS 2, p. 11).

Gezien bovenstaande observaties kan er geen verder geloof meer worden gehecht
aan deze door u beweerde arrestatie en komt ook de geloofwaardigheid van de
overige door u aangehaalde vluchtmotieven in het gedrang. Deze appreciatie wordt
nog onderstreept door het gegeven dat u tijdens het eerste gehoor verklaarde twee à
drie maanden na uw vrijlating in januari 2003 zich te hebben geëngageerd in een
groep die zich bezighield met het Amazeghvraagstuk (CGVS 1, p. 15b). Tijdens uw
tweede gehoor verklaarde u pas sinds begin 2004 betrokken te zijn geraakt bij deze
groepering (CGVS 2, p. 12). Nogmaals gevraagd of u vóór begin 2004 actief was bij
een groepering, ontkent u dit met klem (CGVS 2, p. 13). Daarenboven is het toch
opmerkelijk dat u, die een document heeft ondertekend waarin u beloofde af te zien
van verdere activiteiten, na uw vrijlating precies het tegenovergestelde doet, en net op
dat moment dat u weet dat u goed in de gaten wordt gehouden door uw autoriteiten,
beslist het op te nemen voor de Amazegh en actief te worden in een groepering. U
hiermee geconfronteerd verklaarde u dat u zich pas tijdens uw gevangenschap en
erna, bewust bent geworden van het onrecht dat de Amazegh te verduren hebben.
Erop gewezen dat u zulks toch al moet hebben geweten nog voor uw detentie, kunt u
slechts opmerken dat de echte realiteit u toen pas raakte en u zich toen pas
realiseerde dat er mensen mishandeld en gedood werden (CGVS 2, pp. 14-15).
Gezien u en uw familie Amazegh zijn en afkomstig zijn uit een ‘Amazeghregio’ kan er
toch van worden uitgegaan dat u zich ten zeerste bewust moet zijn geweest van de
situatie van deze bevolkingsgroep nog voor uw detentie en kan uw uitleg gezien
bovenstaande observaties dan ook niet overtuigen.

Vervolgens moet opgemerkt dat u niets weet te vertellen over de situatie van (A.) en
(S.), temeer hun arrestatie uw concrete vluchtaanleiding uitmaakt. U verklaart
weliswaar (S.) per mail en telefonisch te hebben gecontacteerd, doch tevergeefs
(CGVS 2, p. 18). Gevraagd of u niet via (Y.), met wie u nog telefonisch contact
onderhoudt, verdere informatie kunt vergaren verklaart u aanvankelijk nog wel
navraag te hebben gedaan, maar daarna niet meer omdat u vreesde dat de
autoriteiten via deze contacten te weten zouden kunnen komen waar u zich bevindt.
Gevraagd waarom u dan nog steeds contact onderhoudt met (Y.) beweert u dan weer
dat hij weet hoe hij zich moet gedragen om geen argwaan te veroorzaken, en hij weet
hoe hij informatie moet verzamelen en dingen moet bekomen (CGVS 2, p. 19).
Precies omwille van deze door u aangevoerde redenen is het des te meer
merkwaardig dat u niet bij machte bent meer accurate informatie over deze twee
personen te verschaffen, temeer informatie aangaande hun situatie essentieel is om
een correcte inschatting te kunnen maken van het risico dat u zou lopen bij een
terugkeer. Het feit dat u hebt nagelaten effectief stappen te ondernemen doet verder
afbreuk aan uw geloofwaardigheid. Een appreciatie die nog wordt onderstreept door
het gegeven dat u voor DVZ verklaarde dat er de dag na de arrestatie van (A.) en
(S.) een huiszoeking werd gedaan bij uw grootmoeder (DVZ, p.1), terwijl u tijdens uw
beide gehoren op het CGVS verklaarde dat deze huiszoeking op de dag van de
arrestatie gebeurde (CGVS 1, p. 21b; CGVS 2, p. 18).
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Gezien bovenstaande observaties kan er geen verder geloof worden gehecht aan de
door u beweerde asielmotieven. Het gegeven dat u hier in België contacten zou
onderhouden met personen actief in ‘The Libiyan Working Group’ doet hieraan geen
afbreuk, temeer u geen documenten kunt neerleggen waaruit blijkt dat u in België
daadwerkelijk persoonlijk contact zou onderhouden met deze personen. Wat betreft
uw aanvankelijke verklaring dat verschillende leden van uw familie omwille van u
ontslagen werden dient opgemerkt dat u even later zelf verklaarde dat het hier niet om
een ontslag ging doch dat uw familieleden geschorst werden en dat heel wat families te
lijden hadden onder deze maatregel. Daarenboven wist u niet eens te vertellen of deze
schorsing ook betekende dat uw familie niet meer werd uitbetaald (CGVS 2, p. 3). Wat
betreft uw verklaring dat uw broer omwille van u een rechtszaak had verloren dient
opgemerkt dat u dit niet kunt staven (CGVS 2, p. 3). Uit bovenstaande kan dus niet
worden afgeleid dat uw familie omwille van u zou worden geviseerd.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: uw
identiteitskaart, documenten in verband met uw universitaire studies (uw diploma,
puntenlijst), attesten van uw werkgever (attest dat u goed werk levert, verlofaanvraag).
Deze documenten hebben betrekking op gegevens -persoonsgegevens, werksituatie
en studies- die hier op zich niet ter discussie staan. Voorts legt u een toespraak neer
waarin Khadaffi de Amazegh zou bedreigen. Uw naam wordt naar eigen zeggen niet
vermeld en de toespraak van Khadaffi voegt op zich geen extra elementen toe aan uw
persoonlijke asielrelaas (CGVS 2, p. 18). Vervolgens prijkt uw naam op een petitielijst
waarin wordt geijverd voor de erkenning van de Amazeghcultuur (CGVS 1, p. 18),
maar dit feit op zich is onvoldoende ernstig om hieruit een gegronde vrees voor
vervolging te kunnen afleiden, temeer er aan uw vervolgingsvrees in Libië geen verder
geloof kan worden gehecht en het niet aannemelijk is dat de Libische autoriteiten
bijgevolg bij machte zouden zijn u te identificeren als zijnde een opposant van het
regime. Verder ook een brief van (D.) waarin deze uw relaas bevestigt. Dit schrijven
werd echter ter uwen behoeven opgemaakt en heeft bijgevolg geen objectieve
bewijswaarde. Ook nog een rapport opgesteld door het “Congres Mondial Amazigh”
dat evenmin bijkomende elementen aan uw persoonlijke asielrelaas toevoegt. U legde
twee documenten neer waaruit blijkt dat een Amazeghnaam geweigerd werd, deze
documenten bieden geen bijkomende informatie. Ook de conclusies van de Europese
Unie aangaande Libië hebben geen uitstaans met uw persoonlijke relaas en uw
individueel ingeroepen vrees. Tot slot toonde u het lijvige rapport opgemaakt door de
“Libyan Working Group” waarin een passage werd opgenomen waarin wordt verwezen
naar een jonge medicus die in België asiel heeft aangevraagd omdat hij een
Fransman heeft ontvangen. U dient echter zelf te moeten toegeven dat uw naam in dit
artikel niet wordt vermeld (CGVS 2, p. 18). Wat betreft de in dit rapport opgenomen
brief van de LWG waarin er wordt gesteld dat u een lid bent van deze groepering en u
vervolging riskeert in uw land van herkomst dient opgemerkt dat deze brief ter uwen
behoeven werd opgemaakt en geen objectieve bewijswaarde bezit en bijgevolg niet bij
machte is de appreciatie inzake uw dossier in positieve zin om te buigen, temeer er
geen verder geloof aan uw asielrelaas kan worden gehecht. Dezelfde opmerkingen
gelden voor de ‘follow-up letter’ opgesteld door deze beweging.”

2. Ten gronde.

1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 1, A van het Verdrag van
Genève van 1951 en artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (Vreemdelingenwet), voert verzoeker aan dat hij beschuldigd wordt
voor de Mossad te hebben gespioneerd, hij dan is gearresteerd, gedetineerd,
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ondervraagd en mishandeld en hij geen bescherming kan genieten van zijn
autoriteiten aangezien het dezelfde autoriteiten zijn die de oorzaak vormen van zijn
vervolgingen. Verzoeker wijst erop dat hij als Amazegh in Libië behoort tot een
specifieke sociale groep in de zin van artikel 48/3, § 4d van de Vreemdelingenwet en
zijn vervolgingsvrees derhalve gegrond is gelet op de mensenrechtensituatie in Libië
zoals blijkt uit Human Right Watch, Country Summary, januari 2007. Tot slot uit
verzoeker een aantal vage en onbegrijpelijke grieven waaruit de Raad afleidt dat hij het
niet eens is met de motieven van de bestreden beslissing.

2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/4 van de
Vreemdelingenwet, citeert verzoeker voornoemd artikel en beperkt hij zich tot een
verwijzing naar “Country Reports on Human Rights Practices (March, 6, 2007)” en de
blote bewering dat hij verschillende redenen heeft om een onmenselijke behandeling
te vrezen en het duidelijk is dat hij in de onmogelijkheid is om naar Libië terug te keren.

3. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het
mogelijke elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het
ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te
geven. Het is vervolgens de taak van de persoon die de erkenning van de
hoedanigheid van vluchteling moet onderzoeken om de waarde van de bewijsele-
menten en de geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoeker te beoordelen. De
verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn
hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk
zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver,
1991, 84). De verklaringen moeten plausibel zijn en niet in strijd met algemeen
bekende feiten. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden
afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige
verklaringen. Het is niet de taak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zelf de
lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr.
136.692).

4. In casu wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat zijn relaas niet wars is van
tegenstrijdigheden en discrepanties, zoals uitvoerig wordt toegelicht, het opmerkelijk is
dat verzoeker een document heeft ondertekend waarin hij beloofde af te zien van
verdere activiteiten maar na zijn vrijlating precies het tegenovergestelde doet en net op
dat moment dat hij weet dat hij goed in de gaten wordt gehouden door de autoriteiten
besluit het op te nemen voor de Amazegh en actief wordt bij een groepering, en
opgemerkt wordt dat hij niets weet te vertellen over de situatie van A. en S. temeer
hun arrestatie de concrete vluchtaanleiding uitmaakt. Uit een eenvoudige lezing van de
bestreden beslissing blijkt dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen uitgebreid en gedetailleerd toelicht waarom aan verzoeker het
vluchtelingenstatuut niet kan worden toegekend. Verzoeker onderneemt niet de minste
poging om met concrete elementen en gegevens de verschillende motieven van de
bestreden beslissing te weerleggen of te ontkrachten. Verder gaat verzoeker eraan
voorbij dat om onder de bescherming van de Vluchtelingenconventie te ressorteren hij
moet aantonen dat hij persoonlijk en systematisch wordt vervolgd en het behoren tot
een bepaalde sociale groep er niet automatisch opwijst dat de asielzoeker wordt
vervolgd in zijn land van herkomst. De Raad stelt vast dat verzoeker, die verklaarde
over de Libische nationaliteit te beschikken, niet aannemelijk maakt dat hij louter op
basis van zijn Amazegh afkomst in Libië vervolgd zal worden.

5. Het is de taak van de aanvrager om zijn verzoek om internationale bescherming te
staven en deze regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus.
De Raad stelt echter vast dat verzoeker geen elementen aanbrengt waarom hij een
reëel risico op ernstige schade zou lopen. Voor zover hij zich zou beroepen op de
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elementen die aan de grondslag liggen van zijn asielrelaas, merkt de Raad op dat
naar aanleiding van het onderzoek naar het eerste middel werd besloten tot de
ongeloofwaardigheid van dit feitenrelaas. Bijgevolg kan verzoeker zich niet baseren op
de elementen die aan de basis van zijn asielrelaas liggen om aannemelijk te maken
dat hij in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige
schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verder kan
ook de verwijzing naar een algemeen rapport betreffende de situatie in het land van
herkomst niet volstaan om aannemelijk te maken dat in hoofde van verzoeker een
reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van
subsidiaire bescherming bestaat. Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en
verzoeker blijft hier in gebreke.

De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 3 november 2008 door:

mevr. M.-C. GOETHALS,  wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A. SMETS,  toegevoegd griffier.

De griffier,     De voorzitter,

 A. SMETS.     M.-C. GOETHALS.


