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nr. 55 627 van 7 februari 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 9 november 2010

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

staatlozen van 7 oktober 2010.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 14 december 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 januari 2011.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat S. SAROLEA en van attaché I. SNEYERS, 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 Angolees staatsburger te zijn afkomstig uit Belize, Cabinda. Uw vader behoorde voor

uw geboorte tot de Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA), het leger van het

MPLA, waar hij evenwel geen specifieke functie had. Op een u onbekend moment verliet uw vader het

FAPLA en werd hij lid van het Frente de Libertacão do Enclave de Cabinda (FLEC). In augustus 2009

werd u door uw vader ingeschreven bij de jongerenafdeling van de partij en in november 2009 woonde u

een seminarie bij van het FLEC waarbij alle nieuwe jongeren een introductie kregen over het

FLEC. Diezelfde maand kwam de politie een eerste maal naar jullie huis. Uw vader was die ochtend

afwezig en de politie doorzocht het huis maar vond daarbij niets. Op 3 december 2009 kwam de politie

een tweede maal naar jullie huis. Ditmaal was uw vader wel thuis. Twee agenten vroegen naar
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zijn identiteitsdocumenten, terwijl twee andere agenten de kamer doorzochten. Ze vonden een

groot vuurwapen en een pistool evenals een videocassette. Toen ze de cassette ter plaatse bekeken

zagen ze hierop uw vader trouw zweren aan de vlag van het FLEC, waarop ze hem bedreigden en

trachtten hem in de boeien te slaan. Uw vader verzette zich hiertegen en probeerde te vluchten waarop

hij door één van de agenten werd doodgeschoten. Uw broers sloegen op de vlucht en u greep één van

de wapens van uw vader en schoot hiermee twee agenten dood. U werd echter overmeesterd door de

twee overige agenten die u sloegen en schopten waarna ze u boeiden en naar de civiele gevangenis in

Cabinda stad brachten. U verbleef in de gevangenis van 3 december 2009 tot 9 januari 2010 en u werd

al die tijd mishandeld. Uw oom D.(…) M.(…) bezocht u in de gevangenis en zei dat hij zou bekijken of hij

u kon helpen. Op 9 januari kwam er een agent naar uw cel die zei dat er iemand u wilde spreken. Hij

bracht u naar buiten waar u uw oom zag die u vroeg in te stappen in zijn wagen. Hij legde uit dat hij u

zou helpen te vertrekken omdat u als enige overbleef van uw familie. U reed samen met uw oom per

wagen naar Kinshasa, in de DRC, waar jullie op 11 januari aankwamen. Twee dagen later, op 13

januari, reisde u met uw oom per vliegtuig naar België waar u de volgende dag aankwam en door uw

oom werd achtergelaten. Op 14 januari 2010 vroeg u in België asiel aan.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees

voor vervolging’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op

het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

niet aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaarde dat u niet naar Angola terugkan, omdat u vreest gedood te worden door de politie,

omwille van het feit dat u twee agenten hebt gedood nadat zij uw vader ombrachten wegens zijn

FLEC lidmaatschap (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, dd. 28 september 2010, hierna CGVS,

p. 11).

Volgende bedenkingen dienen evenwel bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal gemaakt

te worden.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u er niet in bent geslaagd uw afkomst van

en woonachtigheid in Belize, in de provincie Cabinda, aannemelijk te maken.

U beweerde afkomstig te zijn uit Belize (CGVS, p. 2) en uw hele leven in de wijk Primeiro do Maio

in Belize te hebben gewoond. U kon zich echter de namen van de omliggende wijken niet herinneren,

u wist niet in welk dorp uw wijk gelegen is noch hoe ver uw woonplaats van het stadje Belize gelegen

is (CGVS, p. 2). Daarenboven kende u buiten uw eigen straat slechts één enkele andere straat in uw

wijk, genaamd Vittoria Certa (CGVS, p. 3). Het is niet alleen uiterst bevreemdend dat u – voor iemand

die altijd in deze streek gewoond heeft – niet meer plaatsen in de buurt zou kennen. Bovendien beschikt

het Commissariaat-generaal over informatie dat zowel Primeiro de Maio als Vitoria é Certa wijken zijn in

de stad Cabinda (zie landeninformatie), wat doet vermoeden dat deze plaatsen verkeerdelijk in de

muncipio van Belize situeerde en dit bijgevolg de waarachtigheid van uw verklaringen omtrent uw

afkomst en woonachtigheid verder in twijfel trekt.

Het is evenzeer bevreemdend dat u vage verklaringen aflegde over de taal Fiote. U verklaarde dat

uw ouders Fiote spraken, maar dat u zelf de taal niet spreekt (CGVS, p. 2). Wanneer er u ter

verduidelijking werd gevraagd welk Fiote uw ouders spreken, bleek u niet te weten dat Fiote een

verzamelnaam is voor alle talen die gesproken worden in Cabinda (zie landeninformatie). U kende

evenmin de andere benaming voor Fioti, namelijk Ibinda (CGVS, p. 2), die nochtans de voorkeur kent

van vele Cabindezen wegens de negatieve bijklank van het woord Fioti (zie landeninformatie).

Voorts dienen volgende vraagtekens te worden geplaatst bij uw verklaringen omtrent de

oorzaak van uw vervolging, namelijk de betrokkenheid van u en uw vader bij het FLEC.

Immers, u beweerde dat uw vader problemen kreeg met de politie wegens het feit dat hij de FAPLA

van de regerende MPLA partij verliet en hij sindsdien behoort tot de oppositiepartij, het FLEC (CGVS, p.

5). U kan echter niet specificeren wanneer of waarom uw vader deze overstap maakte en u bent niet op

de hoogte van zijn activiteiten voor beide partijen. U beweerde verder dat uw vader ‘gewoon lid’ was

van FAPLA en geen specifieke functie had (CGVS, p. 7), wat vreemd is aangezien het hier een

strijdmacht betreft, en men bijgevolg kan verwachten dat deze niet bestaat uit ‘leden’ maar uit strijders

en mensen die een ondersteunende, bijvoorbeeld logistieke of administratieve, functie hebben.

U zei dat u pas later, nadat u over de twee politiebezoeken [in novermber 2009 en december 2010]

had nagedacht, de link legde tussen het FLEC-lidmaatschap van uw vader en zijn vervolging door de

politie, omdat u verder geen weet had van andere zaken die hij had misdaan (CGVS, p. 9). Dit is

evenwel in strijd met uw eerdere verklaringen dat de politie ter gelegenheid van hun tweede bezoek op

3 december 2009 uw vader bedreigde en in de boeien wilde slaan, onmiddellijk nadat ze op de

videocassette hadden gezien dat hij trouw zwoer aan de partijvlag van het FLEC (CGVS, p. 5),

waardoor het verband tussen de vervolging en zijn betrokkenheid bij het FLEC op dat moment reeds

duidelijk bleek.
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Vervolgens verklaarde u zelf ook ingeschreven te zijn bij de jeugdafdeling van het FLEC en te

hebben deelgenomen aan een introductieseminarie voor nieuwe leden (CGVS, p. 7). U kon echter geen

enkele leider van het FLEC noemen, zelfs niet die van de jeugdleider die het seminarie leidde en u

beweerde geen enkele andere jongere van de jeugdafdeling te kennen. Dit is des te meer bevreemdend

aangezien u toch een introductiesessie bijwoonde waar u verscheidene jongerenleden en de jeugdleider

ontmoette en waar er u werd uitgelegd wat het FLEC is (CGVS, p. 8). Verder was u niet op de hoogte

van de gewapende strijd die zich afspeelt tussen enerzijds het Angolese leger, dat trouwens haar naam

in 1992 wijzigde van FAPLA naar Forças Armadas Angolanas (FAA) (zie landeninformatie) en

anderzijds de militaire afdeling van het FLEC, de Forças Armadas de Cabinda (FAC) (CGVS, p. 7).

Deze vaststellingen zijn evenzeer merkwaardig gezien u via uw vader en het seminarie enige

basisinformatie kreeg over het FLEC en u bovendien beweerde woonachtig te zijn in de municipio Belize

waar de gevechten tussen bovengenoemde partijen hebben plaatsgevonden (zie landeninformatie).

Met betrekking tot uw FLEC-lidmaatschap legde u een lidkaart voor van de ‘Juventude Cabindesa’

die vermeldt dat u sinds augustus 2009 lid bent van de jeugdafdeling van het FLEC-FAC. Hierover dient

te worden opgemerkt dat u volgens dit document de functie van activist had binnen de partij, wat in strijd

is met uw verklaringen dat u geen functie had en dit ook niet op de kaart vermeld staat, omdat volgens

de interne regelgeving van de partij, jongeren slechts vanaf 18 jaar een actieve rol kunnen opnemen.

Een document dient, om bewijskrachtig te zijn, uw verklaringen te bevestigen, wat hier niet het geval is.

Bovenstaande vaststellingen tasten de geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende uw

afkomst van Belize en het FLEC lidmaatschap van u en uw vader ernstig aan. Aldus kan verder geen

geloof worden gehecht aan de door u aangehaalde vervolgingsfeiten, die daarmee verband houden.

De door u in het kader van uw asielprocedure neergelegde documenten wijzigen

voorgaande vaststellingen niet. De lidkaart van het FLEC-FAC werd hierboven reeds besproken. De

aanvraag die u bij het rode kruis indiende om via uw oom uw broers terug te vinden bevat geen

bijkomende informatie die hier nog niet besproken werd. Het medische attest stelt tenslotte dat u in

lichte mate bijziend bent en één van uw ogen niet volledig recht staat, maar kan geen uitsluitsel bieden

over een mogelijk verband tussen deze afwijking en de door u aangehaalde feiten in uw asielrelaas.

Hoewel u beweerde geboren te zijn in 1993 en dus minderjarig te zijn, bleek uit een medisch

onderzoek dd. 25 maart 2010, dat u meerderjarig bent (zie brief van de Voogdijdienst dd. 15 april 2010).

Ook uw FLEC-FAC lidkaart, waarop uw beweerde geboortedatum staat vermeld, wordt niet in

aanmerking genomen als een bewijs van uw leeftijd, aangezien het hier geen officieel document betreft.

U legde geen andere documenten voor om uw identiteit of reisweg te staven.

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 een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1 van het Verdrag van Genève

van 28 juli 1951 betreffende het statuut van vluchtelingen en van de artikelen 48/3 en 48/5 van de wet

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet).

Met betrekking tot de vaststellingen in de bestreden beslissing aangaande zijn afkomst stelt verzoeker

dat er weinig vragen werden gesteld betreffende zijn land, dorp en omgeving en dat er geen enkele

vraag werd gesteld over rivieren, bergen, belangrijke plaatsen of zijn school. Verzoeker is tevens van

mening dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen onzorgvuldig heeft

gehandeld, daar waar hij op basis van de informatie die aan het administratief dossier werd toegevoegd

oordeelt dat de wijken “Primeiro de Maio” en “Vitoria é Certa” in Cabinda gelegen zijn en bijgevolg door

verzoeker verkeerdelijk in de municipio Belize werden gesitueerd. Verzoeker wijst erop dat uit de

informatie die aan het administratief dossier werd toegevoegd niet blijkt dat voormelde wijken zich niet in

Belize bevinden, doch louter dat deze wijken zich in Cabinda stad situeren. Het feit dat deze wijken te

vinden zijn in Cabinda betekent volgens verzoeker dan ook niet dat deze namen ook niet in de provincie

Belize gebruikt worden. Verzoeker benadrukt dat zijn vader de familie van de rest van de wereld heeft

geïsoleerd, hetgeen de verklaring vormt van het feit dat hij niet veel weet over wat er in Cabinda

gebeurde. Verzoeker geeft aan dat zijn persoonlijke familiale situatie eveneens zijn vage verklaringen

over de taal Fiote verklaart. Op school sprak hij Portugees en zijn ouders spraken Fiote, doch hij heeft

de taal nooit zelf leren spreken.

De vaststelling van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoeker

weinig weet over de politieke activiteiten van zijn vader legt verzoeker uit door te wijzen op een

geïsoleerd bestaan en zijn leeftijd. Hij verklaart dat zijn vader hem nooit verteld heeft wat zijn activiteiten
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bij het FLEC precies waren en welke functie hij had, aangezien deze hem niet te jong heeft willen

betrekken bij zijn politieke activiteiten. Wat betreft de aangehaalde tegenstrijdigheid aangaande het

tijdstip waarop verzoeker de link zou hebben gelegd tussen het FLEC-lidmaatschap van zijn vader en

diens vervolging door de politie, houdt verzoeker vast aan één versie van zijn verklaringen teneinde te

besluiten dat er geen tegenstrijdigheid bestaat tussen zijn verschillende verklaringen.

Zijn onwetendheid van de partij en haar activiteiten wijt verzoeker aan zijn desinteresse voor de politiek

en aan het feit dat hij enkel op vraag van zijn vader aan het seminarie had deelgenomen waar overigens

enkel de doelen van het FLEC werden uiteengezet zonder dat er over de interne organisatie en

activiteiten gesproken werd. In dit opzicht benadrukt verzoeker dat zijn asielaanvraag overigens niet

gebaseerd is op zijn activiteiten bij het FLEC, maar wel op deze van zijn vader en dat hij tengevolge

hiervan twee politieagenten heeft vermoord. Volgens verzoeker werd hij onopzettelijk bij de politieke

activiteiten van zijn vader betrokken, waardoor hij in het licht van artikel 48/3, § 5 van de

vreemdelingenwet beschouwd wordt een lid van het FLEC te zijn en aldus een tegenstander van de

overheid. Verzoeker verwijst tenslotte nog naar enkele rapporten betreffende de situatie van FLEC-

aanhangers in Angola.

2.1.2.1. De Raad stelt vast dat verzoeker niet aangeeft op welke wijze artikel 48/5 van de

vreemdelingenwet zou geschonden zijn door de bestreden beslissing. Dit onderdeel van het middel is

derhalve onontvankelijk.

2.1.2.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft in de bestreden

beslissing op omstandige en duidelijke wijze uiteengezet waarom geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers afkomst van Belize in de provincie Cabinda. Verzoeker kon zich immers de namen van

omliggende wijken niet herinneren, noch wist hij in welk dorp zijn wijk gelegen is of hoe ver zijn

woonplaats van het stadje Belize is. Verzoekers verschoningsgrond voor het flagrante gebrek aan

kennis van zijn voorgehouden regio van afkomst, namelijk dat er geen enkele vraag werd gesteld over

rivieren, bergen, belangrijke plaatsen of zijn school, verklaart zijn gebrekkige kennis omtrent eenvoudige

zaken niet. Al de gestelde vragen hebben immers betrekking op zijn directe en persoonlijke leefwereld.

Verzoeker toont ook niet aan dat de gestelde vragen kennelijk onredelijk zouden zijn. Zelfs van een

persoon met een jeugdige leeftijd kan redelijkerwijs verwacht worden dat deze kan antwoorden op een

aantal elementaire kennisvragen in verband met zijn beweerde regio van afkomst. Verzoeker blijft

dienaangaande in gebreke.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen merkte voorts terecht op dat het

merkwaardig is dat verzoeker de taal Fiote zelf niet spreekt, terwijl zijn ouders dit wel deden. Het feit dat

verzoeker een geïsoleerd bestaan leefde, doet hieraan geen afbreuk. Verzoeker gaat er in zijn

verzoekschrift trouwens aan voorbij dat eveneens werd vastgesteld dat hij zelfs niet op de hoogte was

dat Fiote de oorspronkelijk Portugese benaming is voor alle talen die in Cabinda gesproken worden en

dat veel Cabindezen liever een andere naam gebruiken omdat de benaming Fiote een negatieve

bijklank heeft. Deze vaststellingen zijn evenwel terecht en vinden steun in het administratief dossier

zodat zij door de Raad worden overgenomen.

De Raad merkt echter op dat verzoekers kritiek met betrekking tot de inhoud van de informatie die door

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen aan het administratief dossier werd

gevoegd, gericht is tegen een overtollig motief van de bestreden beslissing, zodat de eventuele

ontbrekende feitelijke grondslag van dit motief de geldigheid van de overige motieven van de bestreden

beslissing niet kan aantasten. Op grond van wat hoger werd gesteld kan met recht tot de

ongeloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden afkomst besloten worden.

2.1.2.3. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft in de bestreden

beslissing eveneens op omstandige en duidelijke wijze uiteengezet waarom geen geloof kan worden

gehecht aan verzoekers betrokkenheid en deze van zijn vader bij het FLEC. Van verzoeker die stelt zijn

land van herkomst te hebben verlaten uit vrees voor zijn leven tengevolge de politieke activiteiten van

zijn vader, kan worden verwacht dat hij hieromtrent enige toelichting zou kunnen geven. Verzoekers

jeugdige leeftijd kan geenszins een afdoende verschoningsgrond vormen voor zijn onwetendheid

desbetreffend. Verzoekers argument dat zijn vader hem nooit verteld heeft wat diens activiteiten bij het

FLEC precies waren en welke functie hij had, omwille van het feit dat deze hem niet te jong heeft willen

betrekken bij zijn politieke activiteiten, vindt geen feitelijke grondslag in het administratief dossier.

Verzoeker verklaarde immers tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen en houdt dit ook in zijn verzoekschrift staande, dat het zijn vader was die hem

inschreef aan het seminarie van het FLEC (stuk 4, gehoorverslag CGVS 28/09/2010, p. 8). Ook het

geïsoleerd leven dat door verzoekers familie zogenaamd in stand werd gehouden, is onafdoende om

verzoekers gebrekkige kennis van de politieke activiteiten van zijn eigen vader te kunnen verklaren.
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Wat betreft de aangehaalde tegenstrijdigheid aangaande het tijdstip waarop verzoeker de link zou

hebben gelegd tussen het FLEC-lidmaatschap van zijn vader en diens vervolging door de politie, dient

te worden opgemerkt dat het geenszins volstaat tegenstrijdigheden af te doen door met stelligheid

keuzes te maken uit verschillende versies om de coherentie en de consistentie van het relaas te

herstellen, zodat het geloofwaardig wordt. Uit het administratief dossier blijkt duidelijk dat verzoeker

enerzijds verklaarde dat hij pas later, nadat hij over de twee politiebezoeken (in november 2009 en

december 2010) had nagedacht, de link legde tussen het FLEC-lidmaatschap van zijn vader en zijn

vervolging door de politie, omdat hij verder geen weet had van andere zaken die zijn vader had misdaan

(stuk 4, gehoorverslag CGVS 28/09/2010, p. 9), terwijl hij anderzijds verklaarde dat de politie ter

gelegenheid van hun tweede bezoek op 3 december 2009 zijn vader bedreigde en in de boeien wilde

slaan, onmiddellijk nadat ze op de videocassette hadden gezien dat hij trouw zwoer aan de partijvlag

van het FLEC (stuk 4, gehoorverslag CGVS 28/09/2010, p. 5), waardoor op dat moment het verband

tussen de vervolging en zijn betrokkenheid bij het FLEC reeds duidelijk bleek. Deze inconsistentie vindt

aldus duidelijk steun in het administratief dossier zodat zij door de Raad wordt overgenomen.

Het is voorts terecht onaannemelijk dat verzoeker die verklaarde zelf ook ingeschreven te zijn bij de

jeugdafdeling van het FLEC - hiervan zelfs een lidkaart voorlegt - en te hebben deelgenomen aan een

introductieseminarie voor nieuwe leden (stuk 4, gehoorverslag CGVS 28/09/2010, p. 7, 8), geen

enkele leider van het FLEC kon noemen, zelfs niet die van de jeugdleider die het seminarie leidde noch

andere jongeren van de jeugdafdeling. Dit is des te meer bevreemdend aangezien verzoeker toch een

introductiesessie bijwoonde waar hij verscheidene jongerenleden en de jeugdleider ontmoette en waar

er werd uitgelegd wat het FLEC is (stuk 4, gehoorverslag CGVS 28/09/2010, p. 8). Verzoekers eerder

simplistische betoog dat hij niet geïnteresseerd was in politiek en enkel op vraag van zijn vader aan het

seminarie had deelgenomen waar overigens enkel de doelen van het FLEC werden uiteengezet zonder

dat er over de interne organisatie en activiteiten gesproken werd, is dan ook onafdoende teneinde een

dermate gebrek aan kennis te verschonen. Voorgaande vaststellingen leiden dan ook tot de

ongeloofwaardigheid van de betrokkenheid van verzoeker en diens vader bij het FLEC en bijgevolg

eveneens tot de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas dat uitsluitend hierop is gebaseerd.

Een verwijzing naar algemene rapporten omtrent de situatie van FLEC aanhangers in Angola volstaat

niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat

er wat hem betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in

concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hierover in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481;

RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

Het eerste middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/4 en 48/5 van de

vreemdelingenwet. Verzoeker meent in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een ernstig

risico op reële schade met name de doodstraf of de uitvoering ervan of een mensonterende en

vernederende behandeling of bestraffing te lopen tengevolge van zijn politieke activiteiten in België en

Angola.

2.2.2. De Raad stelt vast dat verzoeker opnieuw niet aangeeft op welke wijze artikel 48/5 van de

vreemdelingenwet zou geschonden zijn door de bestreden beslissing, waardoor kan verwezen worden

naar hetgeen desbetreffend in punt 2.1.2.1. werd verduidelijkt. Dit onderdeel van het middel is derhalve

onontvankelijk.

2.2.3. Verzoeker steunt zijn vraag voor subsidiaire bescherming volledig op zijn asielrelaas. Uit wat

voorafgaat blijkt dat dit relaas ongeloofwaardig is. Bijgevolg maakt hij ook niet aannemelijk dat hij om de

redenen die hij in zijn asielaanvraag aanhaalt een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Het tweede middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

2.3. Verzoeker kan niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet worden

erkend en komt niet voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet in

aanmerking.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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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 zeven februari tweeduizend en elf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


