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nr. 59 608 van 13 april 2011

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 Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op

30 december 2010 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 1 december 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 februari 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 maart 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. HELLEMANS en van attaché

G. DESNYDER, 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 verklaarde de Sierraleoonse nationaliteit te bezitten. U bent geboren te Puja Pujehun op 26

februari 1982, behorende tot de Mende etnie en katholiek.

Op 19 mei 2006 diende u een eerste asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna

DVZ). Op 23 mei 2006 werd uw asielaanvraag door de DVZ onontvankelijk verklaard en dit in

hoofdzaak wegens ‘vreemd aan de Conventie van Genève’. U tekende op 29 mei 2006 beroep aan

tegen deze beslissing en werd in dat verband door het Commissariaat-generaal gehoord op 1 augustus

2006. Op 22 augustus 2006 nam de Commissaris-generaal een bevestigende beslissing van weigering

van verblijf, onder meer oordelend dat uw asielrelaas vreemd is aan de Conventie van Genève. U

diende tegen deze beslissing beroep in bij de Raad van State, welke uw beroep op 18 maart 2010

verwierp. U keerde niet terug naar uw land van herkomst.
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Op 3 mei 2010 diende u een tweede asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. U

legde nieuwe elementen voor bij de Dienst Vreemdelingenzaken om uw asielrelaas te staven, namelijk

drie verblijfsvergunningen van uw vader, moeder en neef van de Verenigde Staten van Amerika, een

pagina uit het Amerikaanse paspoort van uw broer (A.), een aanvraag tot familiehereniging opgemaakt

door uw broer (A.) en enkele foto’s van voorgenoemde personen. Op 11 mei 2010 ontving u van de

DVZ een weigering tot inoverwegingname van uw asielaanvraag en werd u opgesloten in het

gesloten centrum van Merksplas.

Op 15 juli 2010 diende u een derde asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. U

legde nieuwe elementen voor bij de Dienst Vreemdelingenzaken om uw asielrelaas te staven, namelijk

een attest waaruit blijkt dat u de Sierraleoonse nationaliteit bezit en een krantenartikel uit de

‘Independent Observer’ dd. 10/04/2006. Op 10 september legde meester Hellemans nog een mail van

(B.S.), editor van de ‘Independent Observer’, neer.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens

of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico

op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat u

zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw

land.

Zo verklaarde u namelijk uw land van herkomst te hebben verlaten omdat u vervolging vreesde door

de leden van het Poro-genootschap. Echter, bij uw verklaringen kunnen een aantal bemerkingen

worden gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u erg onwetend bent betreffende het Poro-genootschap.

Toen u gevraagd werd wat het Poro-genootschap is, gaf u aan dat u het niet weet. Toen u

verder gevraagd werd wat de leden van het Poro-genootschap doen, gaf u aan dat u het niet weet. Toen

u gevraagd werd wie lid kan worden van het Poro-genootschap, gaf u aan dat u het niet weet. Verder

wist u niet vanaf welke leeftijd men lid kan worden van het Poro-genootschap en evenmin had u er een

idee van of ook vrouwen en meisjes lid kunnen worden van het Poro-genootschap (gehoor CGVS, p.6).

U had er ook geen idee van wie mag oordelen over wie lid kan / moet worden van het Poro-

genootschap (gehoor CGVS, p.7). Bovenstaande onwetendheden betreffende het Poro-genootschapp

ondermijnen in erstige mate de door u ingeroepen “vrees voor vervolging” die volgens uw verklaringen

immers rechtstreeks voortvloeide uit uw weigering toe te treden tot het Poro-genootschap.

Toen de dossierbehandelaar u vervolgens vroeg wanneer men u voor het eerst vroeg om toe te

treden tot de Poro-genootschap, gaf u aan dat u het niet meer wist, maar dat uw oom ((P.J.K.))

het tweemaal vroeg. Vervolgens gaf u aan dat uw oom nadien aan uw vader vroeg om u en uw broer

aan de Kamajo’s – die een deel van de gemeenschap zijn – uit te leveren. Toen u daarop gevraagd

werd van welke gemeenschap de Kamajo’s deel uitmaken, gaf u – na lang nadenken – zeer vaag aan

dat ze overal zitten (gehoor CGVS, p.5). Toen de dossierbehandelaar u daarop opnieuw vroeg wanneer

men u voor het eerst vroeg om toe te treden tot het Poro-genootschap, gaf u opnieuw aan dat u het niet

meer wist, maar dat uw oom ((P.J.K.)) het u ooit vroeg, dat hij toen alles uitlegde en zei dat u een goede

job zou hebben indien u lid zou worden van het Poro-genootschap (gehoor CGVS, p.5). Toen

u gevraagd werd waarom men wilde dat u toetrad tot het Poro-genootschap, gaf u vaag en ontwijkend

aan dat u het niet weet, maar dat u van uw vader hoorde dat lidmaatschap van de Kamajo’s gelijk staat

aan lidmaatschap van de Poro (gehoor CGVS, p.5). De vaststelling dat u er niet in slaagt toe te

lichten wanneer noch waarom u gevraagd werd toe te treden tot het Poro-genootschap ondergraaft in

verdere mate de geloofwaardigheid van het door u afgelegde asielrelaas.

Toen u gevraagd werd welk de exacte functie van uw oom (P.J.K.) was bij het Poro-genootschap, gaf u

aan dat u het niet weet. Evenmin wist u hoe uw oom (P.J.K.) zijn plaats binnen het Poro-genootschap

kreeg (gehoor CGVS, p.6). Verder gaf u aan dat u nooit met uw oom (P.J.K.) sprak over het Poro-

genootschap. Toen u gevraagd werd waarom u niet met uw oom (P.J.K.) over het Poro-genootschap

sprak, gaf u ontwijkend aan dat hij enkel dat u bij toetreding een goede job zou krijgen, maar dat jullie

nooit over het Poro-genootschap spraken (gehoor CGVS, p.6). Daar het de wens van uw oom (P.J.K.)

was dat u lid zou worden van het Poro-genootschap (gehoor CGVS, p.5), kan men op zijn minst

verwachten dat jullie spraken over het Poro-genootschap. Dat dit niet gebeurde doet verdere twijfels

rijzen over de waarachtigheid van het door u afgelegde asielrelaas waarin u uw vrees voor vervolging

nochtans baseert op uw bewering dat uw oom (P.J.K.) herhaaldelijk zijn wens uitdrukte dat u lid zou

worden van het Poro-genootschap. Toen u gevraagd werd of u vragen stelde over het Poro-

genootschap, gaf u aan van niet, omdat het u niet interesseerde (gehoor CGVS, p.6). Toen u gevraagd

werd of u met uw neef Bnaima Turay over het Poro-genootschap sprak en of u hem vertelde dat uw

oom u vroeg om toe te treden tot het Poro-genootschap, gaf u tweemaal aan van niet (gehoor CGVS,

p.5). Daar u bij uw neef (B.T.) verbleef begin april 2006 én daar u aangaf dat u neef eveneens lid was
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van het Poro-genootschap, (gehoor CGVS, dd. 1/8/2006, p.7) kan men verwachten dat jullie spraken

over het Poro-genootschap. Aangezien u aanhaalde dat u als katholiek niet wilde toetreden tot het Poro-

genootschap, omdat alles transparant moet zijn en niet geheim (gehoor CGVS, p.7) is het totaal

ongeloofwaardig dat u geen vragen zou stellen over het Poro-genootschap aan uw oom en uw neef die

lid zijn van deze organisatie.

Aangezien uw weigering tot toetreding zulke cruciale rol speelt bij de door u ingeroepen vrees,

maken het door u geschetste gedrag en hoger beschreven onwetendheden uw asielrelaas

geheel ongeloofwaardig.

Verder kunnen een aantal bemerkingen gemaakt worden bij de door u neergelegde krant

‘The Independent Observer’ (dd. 10/04/2006) met daarin een artikel met als titel ‘Student wanted

for damaging Poro member.

In deze door u voorgelegde krant staat een artikel waarin vermeld wordt dat u op 6 april 2006

ontsnapt zou zijn aan een gedwongen initiatie en dat u gezocht wordt door de politie omdat u een lid van

het Poro-genootschap zou verwond hebben (zie administratief dossier). Vooreerst dient te

worden opgemerkt dat dit document, om enige bewijswaarde te hebben, ondersteund dient te worden

door geloofwaardige verklaringen hetgeen, gelet op het voorgaande, in casu niet het geval is. Verder

dient te worden opgemerkt dat u zeer lang wachtte om de krant op te vragen en deze voor te leggen. De

krant dateert immers van 10 april 2006 en volgens uw verklaringen was u reeds in 2008 op de hoogte

van het bestaan van deze krant (gehoor CGVS, p.4). Van een kandidaat vluchteling mag redelijkerwijze

worden verwacht dat hij zo snel mogelijk probeert om zulk artikel in het kader van zijn asielprocedure

neer te leggen. Dat u hebt nagelaten dit te doen, doet verder afbreuk aan de ernst van uw

voorgehouden vrees voor vervolging. Verder verklaarde u er geen idee van te hebben hoe de krant op

de hoogte zou zijn van de problemen die u in Sierra Leone zou gekend hebben (gehoor CGVS, p.4).

Toen de dossierbehandelaar u er verder op wees dat in het krantenartikel dd. 10/04/2006 staat dat u

naar Pujehun ging om geld te vragen voor uw studies terwijl u eerder aan het CGVS verklaarde dat u

naar Pujehun ging omdat uw oom (P.J.K.) op sterven lag (gehoor CGVS dd. 1/08/2006 p.3) gaf u aan

dat u dit nooit hebt gezegd (gehoor CGVS, p.4). Toen de dossierbehandelaar u er verder op wees dat in

het krantenartikel dd. 10/04/2006 staat dat u op 6/4/2006 ontsnapte, terwijl u op het CGVS verklaarde

dat u op 7/4/2006 ontsnapte, gaf u aan dat uw ontsnapping om middernacht was (gehoor CGVS, p.4).

Naast bovenstaande vaststellingen dient eveneens te worden opgemerkt dat in het door u neergelegde

exemplaar van de krant ‘The Independent Observer’ (dd. 10/04/2006) een artikel staat dat handelt over

een aanval op 9 december 2008 op een NGO (zie administratief dossier). U was hier niet van op de

hoogte en uw advocate merkte op het einde van het gehoor op dat jullie ‘The Independent Observer’

zouden contacteren (gehoor CGVS, p.5 en p.9). Op 10 september 2010 legde uw advocate – meester

Hellemans – een e-mail van (B.S.) (editor van The Independent Observer) neer. Hij geeft weliswaar aan

dat er een artikel met als titel ‘NGO Office Attacked’ in ‘The Independent Observer’ (dd. 10/04/2006)

staat, maar geeft aan dat dit artikel foutief slechts partieel gedrukt werd én dat een verkeerde datum in

het artikel voorkwam (zie administratief dossier). Gelet op bovenstaande vaststellingen die de

geloofwaardigheid van het door u afgelegde asielrelaas ondermijnen én gelet op het feit dat uit

informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd

gevoegd, blijkt dat het in Sierra Leone mogelijk is om journalisten en uitgevers te betalen om een artikel

te publiceren in hun krant, kan er absoluut geen geloof gehecht worden aan de authenticiteit van de in

het artikel beschreven beweringen (zie landeninfo).

Bovendien kunnen nog een aantal bedenkingen worden geformuleerd bij de door u ingeroepen

‘vrees voor vervolging’.

Toen de dossierbehandelaar u vroeg of u sinds uw aankomst in België – 18 april 2006 (gehoor

CGVS dd. 30/06/2006) – contact had met iemand in Sierra Leone, gaf u aan dat u geen contact had

met mensen in Sierra Leone tot u in 2008 – uw wist niet meer welke maand – contact opnam met uw

vriend Lamin (gehoor CGVS, p.2-3). Toen u gevraagd werd waarom u tot 2008 wachtte om Lamin

te contacteren, ontweek u de vraag en gaf u aan dat u hem niet belde om naar nieuws (betreffende

de problemen die u had in Sierra Leone) te vragen, maar dat u hem gewoon belde omdat u hem kende

en u zijn nummer had (gehoor CGVS, p.3). Er dient te worden opgemerkt dat u minstens anderhalf

jaar wachtte om voor het eerst contact op te nemen met iemand in Sierra Leone en dat nog niet eens

om naar de stand van zake betreffende uw problemen te horen. Van een kandidaat vluchteling

mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij zo snel mogelijk probeert om contact op te nemen met

personen in zijn land van oorsprong om zich over de nasleep van zijn problemen te informeren. Dat u

hebt nagelaten dit te doen, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw voorgehouden vrees

voor vervolging.

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk

en kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging of

een reëel risico op lijden van ernstige schade.
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Uit dit alles blijkt dat u uw verklaringen met betrekking tot uw vervolging niet aannemelijk maakt en dat

u evenmin aannemelijk maakt dat – zelfs als uw verklaringen aan de werkelijkheid beantwoorden,

hetgeen in het licht van hogervermelde argumentatie kan worden betwijfeld - u zichzelf niet in veiligheid

zou kunnen brengen door u elders in het land te vestigen.

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 een enig middel de schending van artikel 48/2 en 48/3 van de voormelde wet

van 15 december 1980 (vreemdelingenwet) aan, alsook van artikel 1 A (2) van het Verdrag van Genève.

Aangaande zijn onwetendheid over het Poro-genootschap wijst verzoeker er op dat deze genootschap

geheim en besloten is. Niet-leden worden niet ingelicht over de toetredingsvoorwaarden, de activiteiten,

de hiërarchie, etc. Verder was verzoeker niet op de hoogte van deze organisatie omdat hij weinig in de

stad kwam. Verzoeker verwijst naar zijn verklaringen afgelegd bij het CGVS waaruit blijkt dat verzoeker

geen vragen stelde over de Poro society omdat het hem niet interesseerde. Hij sprak niet met andere

personen over deze genootschap omdat hij toch nooit lid zou worden van deze organisatie en zich

concentreerde op zijn studie.

Verzoeker stelt dat hij, aangezien hij wist dat zijn procedure bij de Raad van State in het kader van zijn

eerste asielaanvraag weinig slaagkans had, alles ingesteld had op een regularisatieprocedure. In die

omstandigheden kan hem dan ook niet verweten worden dat hij geen verdere pogingen ondernam om

zijn asielrelaas te staven. In de loop van 2008 nam verzoeker contact op met zijn vriend Lamin die hem

toen inlichtte over het bestaan van een krantenartikel. Een zekere Aïsha belde hem vervolgens in

januari 2010 en verzoeker ontving de krant in mei 2010. Verzoeker stelt vervolgens dat uit dit artikel

zonder twijfel blijkt dat hij onder de definitie van vluchteling valt in de zin van het Verdrag van Genève

omwille van zijn religie en herhaalt zijn verklaringen dienaangaande.

Verzoeker verwijst naar het antwoord van de krant inzake de gepubliceerde artikelen. De informatie die

het CGVS toevoegt met betrekking tot de media in Sierra Leone is gedateerd en in strijd met de

taalwetgeving. Hieruit blijkt overigens helemaal niet dat de media onbetrouwbaar is.

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

Zoals ieder burger die om een 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 (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). 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). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). 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. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij (i) niet kan duiden waarom en wanneer men hem gevraagd

heeft om toe te treden tot de Poro-gemeenschap; (ii) geen idee had wat de Poro-genootschap is; (iii)

geen idee had wat de leden van het Poro-genootschap doen; (iv) niet wist wie lid kon worden van deze

organisatie; (v) geen idee had vanaf welke leeftijd men lid kon worden van de Poro Society; (vi) evenmin

wist of ook vrouwen en meisjes lid kunnen worden; (vii) verklaarde dat zijn oom hem vroeg lid te

worden, maar hij geenszins kan toelichten welke functie zijn oom (P.J.K.) binnen de Poro Society

vervulde, noch weet heeft op welke wijze zijn oom deze functie verkregen had; (viii) nooit vragen stelde

aan zijn oom en neef over deze genootschap (administratief dossier, stuk 4, p.5-7). In acht genomen dat
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verzoeker verklaart dat er sinds 2006 in zijn hoofde een vrees voor vervolging bestaat die rechtstreeks

voortvloeit uit zijn weigering toe te treden tot het Poro-genootschap is zijn verregaande onwetendheid

omtrent deze genootschap, de vermeende actor van vervolging, niet geloofwaardig. Van verzoeker mag

immers verwacht worden dat hij zich informeert omtrent de organisatie die hem beweerdelijk reeds meer

dan vier jaar naar het leven staat. Gelet op het voormelde overtuigt verzoeker niet waar hij voorhoudt

een gegronde vrees voor vervolging te hebben omdat hij weigert toe te treden tot de Poro-genootschap.

Verzoekers verweer inzake het laattijdig bijbrengen van het krantenartikel omtrent zijn persoon, in casu

in juli 2010 terwijl het artikel dateert van april 2006, overtuigt niet. Vooreerst dient te worden opgemerkt

dat om enige bewijskracht aan een document te ontlenen, het ondersteund dient te worden door

geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen hetgeen in casu omwille van het hoger gestelde

niet het geval is. Uit het administratief dossier blijkt tevens dat verzoeker verklaarde dat hij reeds in 2008

op de hoogte was van het bestaan van het krantenartikel van 10 april 2006 getiteld “Student wanted for

damaging Poro member” (vrije vertaling: “student gezocht wegens beschadigen van Poro-lid”) in The

Independent Observer. De commissaris-generaal merkt terecht op dat verzoeker aldus zeer lang

wachtte om de krant in kwestie op te vragen en in het kader van zijn asielprocedure neer te leggen. Van

een asielzoeker mag redelijkerwijze worden dat hij zo snel mogelijk probeert om elk stuk ter staving van

zijn relaas aan de bevoegde asielinstanties te overhandigen. Zelfs indien enig geloof zou kunnen

gehecht worden aan verzoekers post-factum toelichting dat het ruim twee jaar geduurd heeft voor hij

een exemplaar van voornoemd krantenartikel kon voorleggen, quod non, dringt de vraag zich waarom

verzoeker dit artikel dan niet in het kader van zijn tweede asielaanvraag van 3 mei 2010 heeft

aangebracht. Daarenboven moet worden vastgesteld dat verzoeker, ter terechtzitting ondervraagd

overeenkomstig artikel 14 PR RvV, verklaarde dat hij in 2006 of 2007 reeds via zijn ouders op de hoogte

werd gebracht van het bestaan van dit krantenartikel hetgeen in strijd is met zijn verklaringen in het

verzoekschrift en op het CGVS dat hij via zijn vriend Lamin in 2008 kennis kreeg van het bestaan van dit

krantenartikel. Daar verzoeker nagelaten heeft zo snel mogelijk dit stavingstuk voor te leggen, dient de

ernst van zijn voorgehouden vrees voor vervolging gerelativeerd te worden.

Dit klemt des te meer daar verzoeker op het CGVS verklaarde niet te weten op welke wijze de krant

kennis kreeg van zijn verhaal (ibid, p.4); een verklaring die verzoeker ter terechtzitting bevestigde. Dient

tevens te worden opgemerkt dat de inhoud van het artikel gesolliciteerd overkomt gelet het gebruik van

de termen “student wanted for damaging Poro member” (vrije vertaling: “student gezocht voor het

beschadigen van een Poro-lid”), “for damaging the rib” (vrije vertaling: “voor het beschadigen van de

rib”), “for fear of persecution” (vrije vertaling: “uit vrees voor vervolging”), “the act in itself is

undemocratic” (vrije vertaling: “de daad op zichzelf is ondemocratisch”). Gelet op de landeninformatie in

het administratief dossier omtrent de werking van de pers in Sierra Leone vermag de e-mail van B.S.

niet authenticiteit te verlenen aan het bijgebrachte krantenartikel uit de krant van 10 april 2006 die

daarenboven ook melding maakt van een aanval op een NGO op 9 december 2008.

Verzoeker, die in het verzoekschrift zelf citeert uit de in de Engelse taal opgestelde krantenbericht en e-

mail, beargumenteerd niet in concreto op welke wijze de informatie in het administratief dossier de

taalwetgeving schendt. Verzoeker slaagt er verder niet om de vaststellingen van de bestreden beslissing

aangaande de mogelijkheid om journalisten en uitgevers te betalen om een artikel te publiceren te

weerleggen. Verzoeker brengt immers geen elementen aan die afbreuk doen aan de door de

commissaris-generaal gehanteerde informatie, en beperkt zich tot stelling dat de informatie gedateerd

is, zonder evenwel aan te tonen dat er wel degelijk recentere informatie voorhanden is. Dergelijk betoog

is niet afdoende om de informatie waarop de commissaris-generaal steunt te weerleggen of te

ondergraven. Verzoeker dient immers minstens met concrete en objectieve gegevens aan te tonen dat

de informatie waarop het Commissariaat-generaal steunt niet correct is, wat in casu niet het geval is.

De bestreden motivering vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt, daar

zij niet dienstig wordt weerlegd, door de Raad overgenomen.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

3. Verzoeker voert geen argumentatie inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op het hoger

vastgestelde (zie sub 2.2.) en de elementen in het administratief dossier toont verzoeker niet aan dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade

zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien april tweeduizend en elf

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


