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nr. 70 323 van 22 november 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 Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 25 juli 2011 heeft

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

27 juni 2011.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 12 augustus 2011 met

refertenummer X.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 6 oktober 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

10 november 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

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

advocaat L. LUYTENS en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Gambiaanse nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 22 maart 1982 te Farafenni,

Gambia. U behoort tot de Wolof etnie en bent moslim. U heeft een zesjarige dochter die momenteel bij

haar grootmoeder verblijft in Senegal. Uw dochter heeft de Senegalese nationaliteit, net als haar
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moeder, met wie u een relatie had maar waarmee u niet getrouwd was. De moeder van uw dochter

verblijft momenteel in Tunis bij familie. Tot 1999 woonde u in Farafenni, samen met uw ouders en uw

jongere zus. Nadat u met uw studies stopte in 1999 trok u naar Serekunda om er op zoek te gaan naar

een job. Uw stiefmoeder woonde eveneens in Serekunda. U ging in een kledingwinkel aan de slag en in

2003 kocht u uw eigen zaak, waar u eveneens kleding verkocht. In 2007 besloot u echter om terug te

keren naar Farafenni om uw vader te helpen met zijn werk, en u gaf uw zaak aan een stiefbroer. Begin

2007 vroeg een vriend, (A.B.), aan u of u zich niet bij de ‘Green Boys’ wou aansluiten, wat u ook deed.

Via deze organisatie kon u allerlei jobs doen, en daarnaast hielp u ook uw vader die een eigen zaak

had. Op vijf januari 2011 werd u op een vergadering van de Green Boys verteld dat u op 18 januari 2011

eerst naar Kanifing moest gaan om vervolgens naar Casamance te gaan. Op deze tweede meeting in

Kanifing werd u een geldsom van 50000 dalasi gegeven en diende u uw identiteitskaart af te geven.

Men vertelde u dat u met een groep van tien personen naar Casamance zou gaan om een geheime

training te volgen. Voor u vertrok, gaf u het verkregen geld aan uw jongere stiefbroer. Jullie vertrokken

naar Casamance waar jullie eerst halt hielden in Mampalago, omdat jullie dienden te wachten op

anderen die eveneens de geheime opleiding zouden volgen. U bleef hier tot 20 januari 2011. Men

vertelde jullie hier dat jullie een geheime training zouden volgen en dat jullie opgeleid zouden worden

om bepaalde personen te doden. U zou een opleiding van twee of drie maanden moeten volgen. U

wilde dit echter niet en besloot om samen met een vriend, (B.B.), op 21 januari 2011 te vluchten. Jullie

verbleven eerst twee dagen in de bossen van Casamance, om vervolgens een lift te krijgen met een

vrachtwagen die jullie naar Dakar bracht waar uw oom, de broer van uw vader, woonde. Op 26 januari

2011 kwamen jullie aan in Dakar. Uw vriend, die met u gevlucht was en eveneens van Farafenni

afkomstig was, besloot om terug te keren naar Gambia, naar zijn echtgenote en kinderen. Wat later

belde uw vader u op in Dakar om te vertellen dat er personen in zwarte uniformen naar jullie woning

waren gekomen om te vragen waar u was en dat deze personen uw kamer hadden vernield. Hij vertelde

eveneens dat uw vriend (B.) gedood was. U besloot hierop om met de hulp van uw oom, die een

smokkelaar contacteerde, Senegal te verlaten, voor uw eigen veiligheid. Ook uw vader verliet Gambia

om naar Dakar te komen en bij uw oom in te wonen uit angst voor represailles. U heeft uw vader echter

niet meer gezien want u verliet Dakar op 18 februari, en nam het vliegtuig naar Frankrijk, waar u op 19

februari aankwam. U reisde dezelfde dag vanuit Parijs, vergezeld door de smokkelaar, door naar

Brussel, waar u op 21 februari 2011 asiel aanvroeg.

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 slaagt er met name niet in uw lidmaatschap van de Green Boys, een politieke beweging die

rechtsreeks afhangt van de Gambiaanse president en die behoort tot diens politieke partij ‘Alliance for

Patriotic Reorientation and Construction’ (APRC), aannemelijk te maken.

U verklaart lid te zijn van de ‘Green Boys’ sinds 2007 nadat een vriend gevraagd had of u lid wou

worden van deze organisatie (zie gehoorverslag CGVS, p.8). U beweert dat u op deze manier werk zou

vinden in boerderijen, onder meer die van de president, of slagerijen (zie gehoorverslag CGVS, p.8). U

verklaart dat u enkel lid was om te werken en niet om te doden (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Voordat

u lid werd van de Green Boys zou u, noch uw familie, ooit op enige manier politiek actief geweest zijn

(zie gehoorverslag CGVS, p.9). Uit informatie waarover het CGVS beschikt, blijken de ‘Green Boys’ een

militante jeugdgroep te zijn die instaat voor de veiligheid van de Gambiaanse president Jammeh en voor

de veiligheid van het land (zie landeninformatie, administratief dossier). De leden van de ‘Green Boys’

zouden worden geselecteerd uit jonge, overtuigde activisten die lid zijn van de politieke partij van de

president, de APRC (zie landeninformatie, administratief dossier). Deze wat schimmige organisatie

wordt in verband gebracht met heel wat incidenten, zoals het intimideren van journalisten en van

politieke tegenstanders, en recent in 2009 met het hekserij-incident, waarbij honderden Gambianen

zouden zijn opgepakt, mishandeld en sommigen zelfs gedood, nadat ze beschuldigd werden van

hekserij door de president (zie landeninformatie, administratief dossier). Het is dan ook niet aannemelijk

dat u in 2007 zomaar lid zou zijn geworden van de ‘Green Boys’, zonder ervoor ook maar enigszins

politiek actief te zijn geweest binnen de politieke partij van de president, en enkel op vraag van een

persoonlijke vriend (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Wanneer u bovendien gevraagd wordt of iedereen

dan lid kan worden van de ‘Green Boys’, antwoordt u positief en zegt u dat er veel mensen lid zijn, wat

in tegenspraak is met de informatie waarover het CGVS beschikt, en waaruit blijkt dat de ‘Green Boys’

een selecte groep vormen die geselecteerd worden uit de jonge leden van de APRC (zie gehoorverslag

CGVS, p.9).

Bovendien beweert u enkel gewerkt te hebben in boerderijen, onder andere in die van de president in

Kanilai (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Aan enige andere activiteiten van de ‘Green Boys’ beweert u
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nooit te hebben deelgenomen (zie gehoorverslag CGVS, p.9-10). Wanneer u gevraagd wordt wat de

’Green Boys’ dan precies doen, antwoordt u in eerste instantie dat ze in boerderijen werken, zoals in

Kanilai, of voor coöperatieven, en dat ze zelfs in Europa werken, en dat je je af en toe moet

voorbereiden voor een meeting met de president (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Later tijdens het

gehoor wordt u deze vraag nogmaals gesteld en ditmaal antwoordt u eenvoudigweg dat als je op de

websites kijkt, dat je dan kan zien wat ze doen, maar dat u enkel op de boerderij werkte (zie

gehoorverslag CGVS, p.10). Verder kunt u geen enkele verdere uitleg geven over de activiteiten van de

‘Green Boys’, wat toch hoogst merkwaardig is gezien u beweert lid te zijn sinds 2007. Wanneer u door

de interviewer gevraagd wat u denkt van de incidenten waarmee de ‘Green Boys’ in verband worden

gebracht, en die overigens ook besproken worden in enkele artikels die u zelf overmaakte aan het

CGVS, antwoordt u dat deze informatie enkel op de websites wordt gegeven, dat deze niet op de

televisie worden besproken, en dat er in Gambia niet openlijk over gesproken wordt (zie gehoorverslag

CGVS, p.10). Wanneer u later tijdens het gehoor nogmaals specifiek wordt gevraagd wat u weet over

het hekserij-incident waarmee de ‘Green Boys’ in verband worden gebracht, en waarover u zelf een

internetartikel aan het CGVS bezorgd heeft, antwoordt u ontwijkend dat als je het op internet intypt, je er

heel wat informatie over zal vinden, en dat u niemand kende die hierin betrokken was (zie

gehoorverslag CGVS, p.11). Het is op zijn minst merkwaardig te noemen dat u zelfs niet enig begin van

uitleg kan of wil geven over het hekserij-incident dat eerder al ter sprake werd gebracht, des te meer

aangezien u zelf een internetartikel hierover bezorgde aan het CGVS, en dat u telkens verwijst naar

informatie die op het internet zou te vinden zijn. Deze antwoorden betreffende de activiteiten van de

‘Green Boys’ komen dan ook hoegenaamd niet overtuigend over.

Verder is uw kennis over de structuur, de werking en andere leden van de ‘Green Boys’ eveneens niet

overtuigend. Wanneer u gevraagd wordt hoe deze organisatie gestructureerd is, op nationaal of op

districtsniveau, antwoordt u ontwijkend dat het afhangt van je opleiding, en dat als je lid wil zijn, dat dit

kan (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Op de vraag wat de volledige naam van de APRC is, moet u

eveneens het antwoord schuldig blijven, en antwoordt u dat iedereen de APRC kent onder deze

afkorting (zie gehoorverslag CGVS, p.10). De volledige naam van de APRC staat nochtans vermeld op

de lidkaart die u ons bezorgde (zie administratief dossier). Het feit dat u niet eens de volledige naam van

de APRC kan geven is wel heel bevreemdend gezien uw bewering als zou u lid zijn van diens militante

beweging, de ‘Green Boys’, sinds 2007, waarvan enkel de meest overtuigde en militante jonge APRC-

leden deel van uitmaken (zie landeninformatie, administratief dossier). Gevraagd naar een verklaring

van de naam ‘Green Boys’, verklaart u dat, als de president op bezoek komt in Farafenni, iedereen met

groene bladeren naar de president wuift en dat jullie daarom de ‘green boys’ worden genoemd, terwijl

deze naam in feite gewoon verwijst naar de kleur van de vlag van de APRC (zie gehoorverslag CGVS,

p.10; zie landeninformatie, administratief dossier). Wanneer gevraagd wordt naar uw specifieke functie

binnen de ‘Green Boys’, antwoordt u nogmaals dat u enkel op de boerderij en in Kanilai werkte (zie

gehoorverslag CGVS, p.9). U beweert verder nooit enige opleiding of training te hebben gekregen,

voordat u naar Casamance zou zijn gestuurd (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Wanneer u gevraagd

wordt wie Kulleh Danjo en Kaw Danjo zijn, moet u opnieuw het antwoord schuldig blijven (zie

gehoorverslag CGVS, p.11). Nochtans betreft het hier twee leden van de ‘Green Boys’ die verdronken

zouden zijn in een rivier in de Wuli West regio in mei 2007, waarover bericht werd in de Gambiaanse

media, en waarover u ons eveneens een internetartikel heeft bezorgd (zie landeninformatie,

administratief dossier). Dat u hiervan niet op de hoogte bent, en dat u blijkbaar zelfs geen kennis heeft

over incidenten die beschreven zijn in een artikel dat u zelf aan het CGVS heeft overgemaakt, maakt dat

er ernstige vraagtekens geplaatst kunnen worden omtrent uw asielrelaas in het geheel. Tenslotte wordt

u nog gevraagd waarom u dan net gekozen zou zijn om die geheime opleiding in Casamance te gaan

volgen, waarop u niet verder komt dan te antwoorden dat u niet alleen was die deze opleiding zou

volgen (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Uw verklaringen over de werking en de structuur van de

beweging 'Green Boys' is dan ook hoegenaamd niet overtuigend.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt u dan ook geenszins aannemelijk

dat u lid zou zijn geweest van de ‘Green Boys’ in uw land van herkomst, en bijgevolg kan ook

geen geloof worden gehecht aan de door u aangehaalde en gevreesde mogelijke gevolgen van

uw beweerde lidmaatschap, in concreto de door u gevreesde gevolgen van uw beweerde

ontvluchting aan de geheime opleiding die u zou moeten volgen in Casamance.

Tot slot legt u op het CGVS uw identiteitskaart voor, maar uw nationaliteit of identiteit wordt in deze niet

in twijfel getrokken. U legt eveneens een lidkaart voor op het CGVS waarvan u beweert dat ze een

lidkaart van de 'Green Boys' is. Deze door u voorgelegde lidkaart lijkt echter een gewone lidkaart van de

APRC, de politieke partij van de president, te zijn. Op het document staat immers nergens de naam

‘Green Boys’ vermeld (zie administratief dossier), maar enkel de naam van de politieke partij APRC en

het motto van deze partij, samen met een foto van de president. Uit niets blijkt dat dit een lidkaart van de

‘Green Boys’ zou zijn. U overhandigt eveneens enkele foto’s van uw slaapkamer in Gambia die de
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Gambiaanse veiligheidsdiensten vernield zouden hebben. Gezien de beperkte bewijswaarde van

dergelijke foto’s, samen met uw niet-overtuigende asielrelaas zoals hiervoor besproken, verandert dit

niets aan de hierboven gemaakte vaststellingen. Bovendien is uw uitleg over de manier waarop u deze

foto’s heeft bekomen wel heel erg vaag en enigszins inconsistent. In eerste instantie verklaart u dat uw

vader deze foto’s heeft gemaakt (zie gehoorverslag CGVS, p.7). Vervolgens vraagt de interviewer of uw

vader dan nog steeds in Farafenni was, waarop u plotseling van mening verandert en zegt dat uw vader

aan iemand gevraagd heeft om deze foto’s te maken (zie gehoorverslag CGVS, p.7). Vervolgens volgt

er een niet erg overtuigende uitleg dat een Senegalees die u kent de foto’s zou genomen hebben, en

dat een van de vele studenten in Farafenni u een email zou hebben gestuurd met daarin de foto’s als

bijlage (zie gehoorverslag CGVS, p.7). Kortom, uw verklaringen over de manier waarop u in het bezit

bent gekomen van deze foto’s zijn ronduit ongeloofwaardig. Tot slot legt u nog enkele internetartikelen

voor waarin de ‘Green Boys’ vermeld worden. Zoals reeds eerder opgemerkt, blijkt u echter zelf niet

altijd te weten wat er in deze artikelen vermeld staat – bovendien wordt uw naam nergens vernoemd in

de door u overhandigde artikelen – waardoor deze niets veranderen aan bovenstaande vaststellingen.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen

hoofde een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in

aanmerking kan worden genomen, of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van

oorsprong een “reëel risico op het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van

de subsidiaire bescherming zou lopen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

1.2. Aangaande het feitenrelaas voegt verzoeker toe dat zijn vader weliswaar naar Dakar was gevlucht

maar af en toe terugkeert naar Farrafeni waar zijn tweede vrouw nog altijd verblijft.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert aan dat hij zich overwegend uit economische redenen heeft aangesloten bij de

“Green Boys”, op voorstel van een vriend (A.B.), die al lid was en die hem had laten verstaan dat hij dan

geen moeite meer zou hebben om werk te vinden en mogelijkheden te hebben in de toekomst. Hij

benadrukt dat zijn politiek engagement derhalve ondergeschikt was aan zijn economische overwegingen

en dat er bijgevolg ook niet van hem verwacht kan worden dat hij goed geïnformeerd is omtrent de

eigenlijke politieke doelstellingen van de “Green Boys”. Verzoeker stelt dat het niet opgaat te verwijzen

naar het selecte karakter van de beweging aangezien hem de toegang werd vergemakkelijkt via

voorspraak van een vriend. Hij betoogt dat hij verschillende jaren heeft gewerkt, maar steeds in

boerderijen waar het politiek karakter van de activiteiten, door hun aard zelf, uiteraard ook op een zeer

ondergeschikt niveau lag. Verzoeker benadrukt dat het feit dat hij gezocht wordt en dat zijn vriend (B.B.)

gearresteerd en gedood werd, op zich voldoende zijn om zich niet meer in Gambia te vertonen.

Hij betoogt dat hij actief en constructief heeft meegewerkt aan de feitenvinding door zijn identiteit en

nationaliteit duidelijk aan te tonen. Verzoeker merkt op dat hij een lidkaart van de “APRC” heeft

neergelegd die toch minstens een bewijs van zijn lidmaatschap van de “APRC” is. Tevens heeft hij

getracht algemene informatie voor te leggen, ook al kan hij die zelf niet altijd perfect plaatsen gelet op

zijn verleden en zijn gebrek aan persoonlijk engagement.

2.1.2. Bij aangetekende zending van 4 november 2011 brengt verzoeker volgende stukken bij: kopie van

zijn lidmaatschapskaart van de APRC Green Boys Association, een politieverslag aangaande de

arrestatie van (B.M.), een brief van ooggetuige (O.J.) betreffende de moord op (B.M.) en een brief van

de broer van (B.M.).

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

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

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

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

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

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

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (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
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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 de landeninformatie in het administratief dossier blijkt dat de leden van de ‘Green Boys’, in

tegenstelling tot verzoekers beweringen, jonge, overtuigde militante activisten zijn die lid zijn van de

politieke partij van de president, de APRC (zie landeninformatie, administratief dossier). Verweerder

wijst er terecht op dat het dan ook niet aannemelijk is dat verzoeker beweert in 2007 zomaar lid zou zijn

geworden van de ‘Green Boys’, zonder ook maar enigszins politiek actief te zijn geweest binnen de

politieke partij van de president, en dit enkel op vraag van een persoonlijke vriend (zie gehoorverslag

CGVS, p.9). Uit de informatie van het CGVS blijkt dat de ‘Green Boys’ een selecte groep vormen die

geselecteerd worden uit de jonge leden van de APRC.

Verzoeker beperkt zich in voorliggend verzoekschrift tot een herhaling van zijn verklaringen en blote

beweringen die niet afdoende zijn om de informatie waarop de commissaris-generaal steunt te

weerleggen of te ondergraven. Verzoekers verwijzing naar de economische redenen voor het aansluiten

is geen nuttige vergoelijking voor het feit dat hij geen afdoende informatie kan geven over de activiteiten,

de structuur, de werking en andere leden van de ‘Green Boys’ in het algemeen, noch specifiek over het

hekserij-incident en andere incidenten waarvan hij zelf internetartikelen heeft voorgelegd aan het CGVS.

Zelfs indien verzoekers politiek engagement ondergeschikt was aan zijn economische overwegingen

dan nog dient van verzoeker een afdoende kennis en informatie te worden verwacht worden aangaande

eenvoudige basiskennisvragen omtrent deze politieke beweging. Van een persoon die zijn land

ontvluchtte wegens zijn lidmaatschap bij de ‘Green Boys’ sinds 2007, mag verwacht worden dat hij deze

politieke beweging kan toelichten teneinde zijn lidmaatschap aannemelijk te maken.

Aangezien verzoeker zijn lidmaatschap niet aannemelijk maakt, kan evenmin geloof worden gehecht

aan de door verzoeker aangehaalde en gevreesde mogelijke gevolgen van dit beweerde lidmaatschap.

Verweerder wordt bijgetreden door de Raad waar hij erop wijst dat verzoeker geenszins concreet

aantoont op welke wijze het CGVS zijn asielrelaas subjectief zou geïnterpreteerd hebben. Het loutere

verwijt dat het CGVS zijn asielgegevens subjectief zou geïnterpreteerd hebben, zonder dit concreet aan

te tonen in voorliggend verzoekschrift, is geenszins dienstig.

Waar verzoeker in voorliggend verzoekschrift verwijst naar zijn neergelegde lidkaart van de APRC,

wordt vastgesteld dat deze een gewone lidkaart is van de APRC, de politieke partij van de president.

Deze lidkaart van de APRC is aldus geen aanduiding voor het aangevoerde lidmaatschap van de

‘Green Boys’.

Inzake de door verzoeker bij aangetekende brief van 4 november 2011 bijgebrachte stukken dient te

worden vastgesteld dat deze zijn geloofwaardigheid niet kunnen herstellen. De drie stukken die

betrekking hebben op (B.M.) zijn ofwel brieven van vrienden die een gesolliciteerd karakter vertonen

zodat deze zeker niet als objectieve bronnen kunnen worden aangenomen (stuk 3-4) dan wel een kopie

van een politieverslag waaraan, gelet op het feit dat het in kopie wordt bijgebracht, geen authenticiteit

kan worden verleend aangezien dit door knip-en plakwerk kan worden samengesteld (stuk 2). Gelet op

de vastgestelde onwetendheid inzake essentiële elementen over de ‘Green Boys’ kan het stuk ‘oath of

membership’, daargelaten de vraag of toetreding tot een geheime vereniging al zou worden

geattesteerd, evenmin dienstig worden aangewend teneinde verzoekers teloorgegane

geloofwaardigheid te herstellen.

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

zij niet dienstig wordt weerlegd, door de Raad tot de zijne gemaakt.

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.
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2.2.2. Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het

dossier toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde 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.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig november tweeduizend en elf

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


