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nr. 56 839 van 25 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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 10 februari 2011

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

staatlozen van 26 januari 2011.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 21 februari 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 februari 2011.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. RASQUIN 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

Volgens uw verklaringen bent u een Pakistaan afkomstig uit Wania in Waziristan. In 2007 werkt u

voor een "Assistant Director of Afghan Refugees". Begin juni 2008 startte u te werken voor een officier

van de Pakistaanse Inlichtingendienst "ISI", S.(…) I.(…) genaamd. Uw taak bestond erin om

ondermeer inlichtingen over talibs uit uw geboortedorp aan "ISI" door te spelen. De taliban wou uw broer

verplichten om zich bij hen aan te sluiten. Hij weigerde dit waarop uw broer en uw vader door de taliban

geslagen werden en zij verplicht werden om het dorp te verlaten. U vertelde dit aan S.(…) I.(…) en gaf

adressen van talibs in uw dorp. Daarop volgde een militaire operatie waarbij vele talibs werden

aangehouden. U vermoed dat de talibs op de hoogte waren dat u deze info had gegeven en op 20

december 2008 werd uw broer vermoord. U raadde uw familie aan om naar verwanten in Swabi te
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verhuizen. Tot aan uw vertrek uit Pakistan verbleef u nog op verschillende plaatsen waaronder

Islamabad, Lahore en Peshawar. U werkte soms nog voor "UNHCR" en ging voor uw werk soms ook

naar Afhanistan. In oktober 2010 was, P.(…), de man voor wie u bij "UNHCR" werkte terug in Canada

en u besloot om Pakistan te verlaten. In Peshawar nam u een vlucht naar Istamboel. Vanuit Istamboel

reisde u verder naar Cyprus. In Cyprus verbleef u een tweetal maanden waarop u het vliegtuig nam

naar België, waar u op 9 januari 2011 asiel aanvroeg.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaring dat u

Pakistan diende te verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in de Geneefse

Conventie en dat u bij een eventuele terugkeer naar Pakistan alsnog dergelijk bedoelde vrees meent te

moeten koesteren of een reëel risico op ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van

Subsidiaire Bescherming zou lopen.

In eerste plaats moet worden opgemerkt dat u geen enkel begin van bewijs van uw identiteit

of nationaliteit kunt voorleggen. Nochtans is het essentieel dat elke kandidaat vluchteling alles in het

werk stelt om toch op zijn minst zijn identiteit en nationaliteit aan te tonen of een afdoende verklaring

geeft waarom hij daartoe niet in staat is. De redenen die u opgaf waarom u daarin niet slaagt zijn

steeds ontwijkend en aldus in het geheel niet overtuigend en wijzen eerder in de richting op een gebrek

aan medewerking waardoor de Belgische autoriteiten uw ware identiteit niet kunnen achterhalen. Zo is

het volstrekt ongeloofwaardig dat iemand die in verschillende steden in Pakistan zowel voor "UNHCR"

als voor "ISI" zou hebben gewerkt niet in staat zou zijn om een begin van bewijs te leveren van zijn

identiteit. Dat u enkel het telefoonnummer had van een vriend en dat u toevallig dat telefoonnummer zou

verloren hebben kan moeilijk ernstig worden genomen. Wanneer er werd gepolst of u nog contacten kon

leggen met uw familie zijn bovendien uw verklaringen niet eensluidend te noemen. Zo verklaarde u dat

uw ouders geen telefoon hadden, wanneer er u werd op gewezen dat u misschien uw ouders had

kunnen schrijven beweerde u dat u geen adres had (zie gehoorverslag CGVS, p. 3). Verder in het

gehoor stelde u dan weer dat u zelf uw familie naar verwanten in Swabi heeft gestuurd die woonden in

Tehsil Chotta Lahore (zie ghoorverslag CGVS, p. 4). Dat het onmogelijk was om uw ouders daar

schriftelijk te bereiken omdat het slechts een klein dorpje is kan ook weer niet overtuigen. Wat er ook

van zij, u kon geen enkel begin van bewijs voorleggen voor uw werkzaamheden voor "UNHCR", terwijl

toch kan verwacht worden dat u daar contactpersonen had die kunnen bevestigen dat u daar

ook daadwerkelijk heeft gewerkt.

Voorts kunnen er ook bedenkingen worden gemaakt of u wel afkomstig bent uit Waziristan. Zo maakte

u tijdens het gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken nergens gewag over het feit dat u afkomstig

bent uit Waziristan. Integendeel, u verklaarde toen in Swabi te zijn geboren, terwijl u voor

het Commissariaat-generaal uitdrukkelijk stelde dat u in Wana in Waziristan bent geboren. U

verduidelijkte nog dat u daar vanaf uw geboorte tot een week voor de moord op uw broer daar

permanent verbleef (zie verslag Dienst Vreemdelingenzaken). Na confrontatie met deze

tegenstrijdigheden, stelde u plots dat u toch in Swabi geboren bent toen uw ouders op bezoek waren bij

verwanten. In hetzelfde verband is het ook opmerkelijk te noemen dat u pas na de confrontatie van uw

tegenstrijdige verklaringen over uw geboorteplaats verklaarde dat uw ouders zich momenteel in Swabi

bevinden, terwijl u zowel voor de Dienst Vreemdelingenzaken als in uw eerdere verklaringen voor het

Commissariaat-generaal stelde niet te weten waar uw ouders momenteel zijn. Voorts is het niet

geloofwaardig dat u quasi niets weet te vertellen over de persoon voor wie u voor het "ISI" zou gewerkt

hebben, zo wist u zelfs niet welke graad hij heeft. Verder wist u bijzonder weinig te vertellen over de

talibanleiders en de gebeurtenissen in Waziristan. Wanneer u werd gevraagd naar de belangrijkste

talibanleiders kon u enkel een zekere "Sham Sullah" opnoemen omdat deze uit uw dorp kwam. Uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief

dossier is gevoegd blijkt dat Nek Muhammed de leider was van de taliban in uw regio Wanna. Deze

werd in 2004 gedood en nadien opgevolgd door Haji Omar. Dat u dit als Waziri in het algemeen en als

medewerker in het bijzonder niet blijkt te weten doet ernstige twijfels rijzen over uw afkomst uit

Waziristan en uw voorgehouden profiel. Ook het feit dat u beweerde als moedertaal het Pashtoun te

spreken en toch tijdens het gehoor een Urdu tolk aanvroeg doet vermoeden dat u niet uit Waziristan

afkomstig bent of er toch zeker niet recent vandaan komt.

Er dient in deze te worden benadrukt dat er van een kandidaat-vluchteling redelijkerwijze verwacht

mag worden dat hij de asielinstanties van het onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te

oordelen over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van begin af aan in vertrouwen neemt door

een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten en de nodige bewijsstukken voor te leggen die uw

identiteit, nationaleit en asielrelaas kunnen staven. U heeft het de Commissaris-generaal onmogelijk

gemaakt om een correct beeld te krijgen van een kernaspect van uw asielrelaas en vluchtmotieven. Uw

verklaringen en uw gebrek aan documenten laten immers niet toe om op een correcte wijze tot een

inschatting te komen van uw werkelijke (familiale) situatie, of van uw verblijfssituatie of regio van
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herkomst. Een kandidaat-vluchteling heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag en het is aan hem om de nodige feiten en alle

relevante elementen aan te brengen aan de Commissaris-generaal zodat deze kan beslissen over de

asielaanvraag. Gezien u hier in gebreke bent gebleven kan u het statuut van vluchteling of de

subsidiaire beschermingsstatus niet worden toegekend.

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 uit, in wat zich voordoet als een enig middel, inhoudelijke kritiek op de motieven van de

bestreden beslissing. Hij voert aan dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen te kort door de bocht gaat met de stelling dat zijn onvermogen om bewijzen voor te leggen op

het moment van zijn asielaanvraag zou getuigen van een ‘gebrek aan medewerking’ ten aanzien van de

Belgische autoriteiten daar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

onvoldoende rekening hield met de moeilijke omstandigheden waarin hij zijn geboortestreek moest

ontvluchten en de “moeizame overheidsadministratie” in Waziristan. Bovendien brengt het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de vele pogingen van verzoeker om,

vanuit het Transitcentrum waar hij momenteel verblijft, contact op te nemen met vrienden of familie in

Pakistan onvoldoende onder de aandacht. Verzoeker meent tijdens zijn gehoor wel degelijk een

afdoende verklaring te hebben gegeven voor het ontbreken van identiteitsdocumenten en herneemt

vervolgens deze verklaringen. Hij geeft aan contact te hebben opgenomen met zijn thuisland waardoor

hij een afschrift van zijn identiteitspapieren kan voorleggen (zie bijlage 2 bij het verzoekschrift). Ter

staving van zijn werkzaamheden voor UNHCR tussen januari 2007 en juni 2008 en zijn onrechtstreekse

informatiegaring voor ISI tussen juni en december 2008, legt verzoeker een aantal verklaringen neer

(zie bijlagen 4 en 5 bij het verzoekschrift). Hij benadrukt dat het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen nu geenszins meer in alle ernst kan volhouden dat hij onvoldoende zijn

identiteit, nationaliteit of werkzaamheden voor UNHCR en ISI kan staven. Wat betreft zijn afkomst

benadrukt verzoeker dat hij consistente verklaringen heeft afgelegd in de zin dat hij geboren is in Swabi,

Khyber Pakhtunkhwa, zoals kan worden afgeleid uit bijlage 2, maar dat zijn familie duurzaam verbleef in

Wanna, Waziristan alwaar zij in december 2008 de vlucht namen naar hun familieleden in Swabi. Het

lijkt hem vanzelfsprekend dat de plaats waar de vluchteling duurzaam placht te verblijven in

ogenschouw dient te worden genomen en zodoende de plaats van geboorte in deze niet relevant is.

Volgens verzoeker is de vaststelling dat hij niet de naam van een zekere “Nek Muhammad” wist te

noemen, welke de leider was van de Taliban tot zijn dood in 2004, niet dienstig om de

geloofwaardigheid van zijn asielrelaas te ondermijnen. Het Commissariaat-generaal komt overigens tot

deze conclusie na een uiterst summiere motivering. Verzoeker benadrukt dat onmogelijk van verzoeker

kan worden verwacht dat hij aan 22 jaar en vier jaar vóór het begin van zijn informatievergaring voor het

ISI op de hoogte zou zijn geweest van informatie over de interne hiërarchie van de Taliban. Het feit dat

verzoeker op deze vraag een volgens het Commissariaat-generaal onvoldoende gedetailleerde uitleg

kan geven doet niets af aan het feit dat hij op een later tijdstip en op kleinere schaal wel informatie over

plaatselijke Taliban-sympathisanten heeft kunnen doorspelen die voor de Pakistaanse veiligheidsdienst

nuttig zouden zijn geweest.

Wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus is verzoeker er ten stelligste van overtuigd dat hij bij een

terugkeer naar Pakistan op elk moment kan worden vermoord door de groepering die hem belaagde.

2.2.1.1. Verzoeker voert in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aan. De

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kwam tot de bevinding dat verzoeker geen

enkel begin van bewijs van zijn identiteit of nationaliteit kon voorleggen, niettegenstaande het bewijs van

identiteit en/of afkomst een essentieel element is in iedere procedure en dat verzoeker in dit verband de

stukken waarover hij beschikt of kan beschikken, moet voorleggen. Indien dergelijke documenten niet

kunnen worden voorgelegd, moet de asielzoeker een geloofwaardige en onderbouwde reden opgeven

voor het ontbreken ervan, onder meer door zijn pogingen tot het verkrijgen van documenten te staven.

Ofschoon verzoeker erop wijst dat hij ook tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen heeft aangegeven dat hij onder moeilijke omstandigheden is moeten

vluchten, mag er redelijkerwijs worden verwacht dat verzoeker via contacten in zijn land van herkomst

probeert om aan stavingstukken van zowel zijn identiteit als zijn asielrelaas te geraken.

Niettegenstaande verzoeker de mening is toegedaan dat het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen zijn vele pogingen om, vanuit het Transitcentrum waar hij momenteel
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verblijft, contact op te nemen met vrienden of familie in Pakistan onvoldoende onder de aandacht

brengt, blijkt uit het administratief dossier duidelijk dat verzoeker met niemand in Pakistan contact had:

“(…) Heeft u documenten vanuit Pakistan? Neen. Heeft u nog contacten met Pakistan? Neen, met

niemand (…)” (stuk 3, gehoorverslag CGVS 20/01/2011, p. 3). De bestreden beslissing geeft bovendien

duidelijk aan dat verzoekers bewering dat hij enkel het telefoonnummer had van een vriend en dat hij

dat nummer toevallig was verloren, moeilijk ernstig kan worden genomen. In de bestreden beslissing

wordt evenzeer vermeld dat wanneer er werd gepolst of hij nog contacten kon leggen met zijn familie,

verzoeker verklaarde dat zijn ouders geen telefoon hadden en dat het onmogelijk was om zijn ouders

schriftelijk te bereiken omdat zij in een klein dorpje verblijven. Dergelijke verklaringen overtuigen echter

niet. Dat de commissaris-generaal zijn vele pogingen om vanuit het Transitcentrum contact op te nemen

met vrienden of familie in Pakistan onvoldoende onder de aandacht zou gebracht hebben, is dan ook

geen ernstig verweer. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij in het kader van de op hem rustende

medewerkingsplicht de nodige inspanningen heeft gedaan om stavingstukken te bekomen. Gelet op

voorgaande vaststellingen is het dan ook bijzonder bevreemdend dat verzoeker er te dezen alsnog in

slaagt om zowel een identiteitsbewijs als verklaringen van zijn vader, bewoners van zijn dorp (zie bijlage

3 bij het verzoekschrift) en van zijn vroegere werkgevers neer te leggen. Verzoeker werkt overigens niet

uit op welke wijze en via wie hij deze documenten, waarvan trouwens al evenmin is aangetoond dat

deze niet eerder neergelegd konden worden, verkregen heeft.

Uit het administratief dossier blijkt nergens dat er in Waziristan “een moeizame overheidsadministratie”

is of dat verzoeker hierdoor problemen heeft ondervonden bij zijn bewijsgaring, waardoor niet van het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan worden verwacht dat deze hiermee

rekening houdt. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoeker op een individuele

wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens

van de zaak.

2.2.1.2. Onverminderd het feit dat het bewijs van identiteit en afkomst een essentieel element is in de

procedure, stelt de Raad eveneens vast dat verzoeker incoherente verklaringen aflegde over zijn

geboorteplaats. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker tijdens zijn gehoor voor de Dienst

Vreemdelingenzaken geen gewag maakt van het feit dat hij afkomstig is uit Waziristan. Integendeel,

verzoeker verklaarde in Swabi te zijn geboren (stuk 5, Verklaring Dienst Vreemdelingenzaken, p. 5

vraag 5; stuk 5, Vragenlijst, p. 18), terwijl verzoeker op het Commissariaat-generaal uitdrukkelijk stelde

dat hij in Wana in Waziristan is geboren. Verzoeker verduidelijkte nog dat hij daar vanaf zijn geboorte tot

een week voor de moord op zijn broer permanent verbleef (stuk 3, gehoorverslag CGVS 20/01/2011, p.

1). Na confrontatie met deze tegenstrijdigheden, stelde verzoeker plots dat hij toch in Swabi geboren is

toen zijn ouders op bezoek waren bij verwanten (stuk 3, gehoorverslag CGVS 20/01/2011, p. 4). De

nuance die verzoeker aanbrengt in onderhavig verzoekschrift, met name dat hij geboren is in Swabi,

Khyber Pakhtunkhwa, maar dat zijn familie duurzaam verbleef in Wanna, Waziristan alwaar zij in

december 2008 de vlucht namen naar hun familieleden in Swabi, is louter ingegeven om de

vastgestelde tegenstrijdige verklaringen alsnog verenigbaar te laten schijnen, doch onafdoende om

verzoekers daadwerkelijke geboorteplaats en afkomst vast te kunnen stellen. Voor zover verzoeker

meent dat het door hem neergelegde identiteitsbewijs zijn verklaringen inzake zijn identiteit,

geboorteplaats en afkomst ondersteunt, dient erop te worden gewezen dat dit document een fotokopie

is en dat er aan een gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren fotokopie geen bewijswaarde kan

worden verleend (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135). Bovendien is dit document dat door verzoeker wordt

aangemerkt als een identiteitsbewijs louter een eigen verklaring en is dit document in die hoedanigheid

geenszins bij machte om zijn identiteit of geboorteplaats op objectieve wijze aan te tonen. Voor zover

verzoeker de verklaringen van zijn vader en enkele bewoners van zijn dorp neerlegt ter staving van zijn

identiteit of afkomst geldt evenzeer de vaststelling dat dit fotokopieën zijn waaraan bijgevolg geen

bewijswaarde kan worden gehecht. Bovendien vertonen deze documenten een duidelijk gesolliciteerd

karakter en zijn zij in die zin dan ook niet bij machte om zijn identiteit of afkomst op objectieve wijze aan

te tonen.

2.2.1.3. Er dient te worden gewezen op het feit dat de bestreden beslissing als een geheel moet worden

gelezen en dat niet ieder afzonderlijk in aanmerking genomen element een zelfstandig weigeringsmotief

hoeft te vormen (RvS 22 januari 2003, nr. 114.864). Het is immers niet enkel op basis van het gebrek

aan enig begin van bewijs van zijn identiteit of nationaliteit, maar ook op grond van het geheel van de

vastgestelde tegenstrijdigheden en onwetendheden, dat de commissaris-generaal oordeelde dat er

geen geloof kon worden gehecht aan verzoekers verklaring Pakistan te hebben verlaten uit een

gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in het vluchtelingenverdrag of dat hij een reëel risico op

ernstige schade loopt zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming. Verzoekers argument

dat in de bestreden beslissing geen elementen worden aangebracht die raken aan de problemen die hij
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heeft gekend met de groepering die zijn broer heeft vermoord, vindt dan ook geen grondslag in de

bestreden beslissing. In casu oordeelde de commissaris-generaal dat verzoeker zijn voorgehouden

profiel niet aannemelijk kon maken. Het is immers niet geloofwaardig dat verzoeker quasi niets weet te

vertellen over de persoon voor wie hij voor ISI zou gewerkt hebben. Buiten het gegeven dat hij een

“officer” was, kon verzoeker geen informatie verschaffen over zijn concrete functie, noch wist hij welke

graad hij had (stuk 3, gehoorverslag CGVS 20/01/2011, p. 2). Dit klemt eens te meer daar verzoeker

voor de Dienst Vreemdelingenzaken beweerde dat deze persoon een vriend was (stuk 5, Vragenlijst, p.

20). Gevraagd naar welke informatie hij doorgaf aan ISI verklaarde verzoeker adressen en namen van

Taliban gegeven te hebben, maar wanneer vervolgens concrete informatie wordt gevraagd, geeft

verzoeker een ontwijkend antwoord en herhaalt enkel zijn verklaring adressen en namen te hebben

doorgegeven (stuk 3, gehoorverslag CGVS 20/01/2011, p. 5-6). Verder wist verzoeker bijzonder weinig

te vertellen over de Talibanleiders en de gebeurtenissen in Waziristan zoals duidelijk blijkt uit het

gehoorverslag (stuk 3, gehoorverslag CGVS 20/01/2011, p. 6): “(…) Kent u belangrijke aanslagen in

Waziristan? Gebeurt dagelijks. Militaire operaties in Waziristan? Zij stoppen nooit. In uw dorp zijn daar

militairen? Militairen hebben controle over gans Waziristan. Sinds wanneer? Ik herinner mij de datum

niet.Kunt u niet bij benadering zeggen wanneer leger controle overnam? Dat weet ik niet (…)”.

Verzoeker kon ook niet aannemelijk maken hoe de Taliban wist dat hij informatie had doorgegeven (stuk

3, gehoorverslag CGVS 20/01/2011, p. 7). Wanneer verzoeker werd gevraagd naar de belangrijkste

Talibanleiders kon hij enkel een zekere ‘Sham Sullah’ opnoemen omdat deze uit zijn dorp kwam (stuk 3,

gehoorverslag CGVS 20/01/2011, p. 5). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt

en die zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat Nek Muhammed de leider was van de Taliban

in verzoekers regio Wanna, dat deze in 2004 werd gedood en nadien werd opgevolgd door Haji Omar

(stuk 8, Landeninformatie). Van verzoeker - als medewerker van ISI - kan redelijkerwijs worden

verwacht dat hij hiervan op de hoogte is. Verzoekers argument ter verschoning van zijn gebrekkige

kennis desbetreffend is dan ook niet bij machte om de vaststellingen dienaangaande te doen wankelen.

Wat de documenten van zijn vroegere werkgevers die verzoeker ter staving van zijn werkzaamheden bij

ISI en UNHCR neerlegt betreft, dient er eveneens op te worden gewezen dat aan deze documenten

geen bewijswaarde kan worden verleend aangezien het - net zoals het door verzoeker neergelegde

identiteitsbewijs en de overige verklaringen - fotokopieën zijn, die gemakkelijk door knip- en plakwerk te

fabriceren zijn. Bovendien vertonen ook deze documenten een duidelijk gesolliciteerd karakter en zijn zij

in die zin dan ook niet bij machte om zijn voorgehouden profiel op objectieve wijze aan te tonen. Ten

overvloede dient erop te worden gewezen dat deze documenten enkel statueren over verzoekers

werkzaamheden, waardoor zij geenszins ter staving van zijn vermeende problemen en asielrelaas

kunnen worden aangewend. Gelet op voorgaande vaststellingen maakt verzoeker zijn voorgehouden

profiel en bijgevolg eveneens zijn asielrelaas dat hiermee onlosmakelijk is verbonden, allerminst

aannemelijk.

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

voorafgaat, blijkt dat dit relaas ongeloofwaardig is. Bijgevolg maakt verzoeker ook niet aannemelijk dat

hij om de redenen die hij in zijn asielaanvraag aanhaalt een reëel risico loopt op ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.3. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. De materiële

motiveringsplicht werd derhalve niet geschonden. Het enige middel is ongegrond.

2.4. 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:
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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 vijfentwintig februari tweeduizend en elf

door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


