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nr. 81 351 van 15 mei 2012

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 Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 2 maart 2012 heeft

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

10 februari 2012.

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 30 maart 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 april 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. COSEMANS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché L. DECROOS, 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 bezit u de Liberiaanse nationaliteit en bent u geboren op 5 mei 1986

te Monrovia. U bent christen en uw etnische origine is Loma.

Uw vader was lid van de Poro gemeenschap en liet u als kind initiëren omdat hij u wilde beschermen.

In 2002 overleed uw broer, volgens wat er werd gezegd door vergiftiging. In juni 2010 wilde uw

tante Kwame, de zus van uw vader, dat uw zus zou toetreden tot de Sande gemeenschap. Uw zus

ontvluchtte het huis. Op 15 januari 2011 werd u door uw oom (M.K.) opgebeld met het nieuws dat uw

vader (B.MK.) overleden was. Hij gaf aan dat uw vader begraven diende te worden in Kilo – Zorzor,

het dorp waarvan hij afkomstig is. U ging erheen met ‘oom Joe’, een vriend van uw vader, en
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enkele familieleden. In het geboortedorp van uw vader vond een traditionele ceremonie plaats. Op een

gegeven moment kreeg u het traditionele kostuum van uw vader en ook enkele traditionele voorwerpen.

Men vertelde u toen dat u als kind reeds geïnitieerd werd in de Poro gemeenschap en dat na de

begrafenis u uw vader binnen de Poro gemeenschap zou opvolgen. U gaf aan dat u dit niet wilde doen,

waardoor ze u als vijand beschouwden. Vier dagen later werd u in het dorp van uw vader aangevallen

door (M.K.) en een aantal onbekende mannen. U werd geraakt aan het hoofd en had pijn aan de heup

en werd door uw oom Joe naar Zorzor – dat op twee uur van Kilo ligt – gebracht. Daar werd u verzorgd

en vandaar reisden jullie verder naar Monrovia. In Monrovia bleef uw oom (M.K.) naar het huis van uw

vader – waar u woonde – komen en hij zei dat u moest toetreden en dat ze u terug naar het dorp

Kilo zouden meenemen en dat ze u zouden doden. Er ontstond een gevecht en uw oom (M.K.) gaf

aan dat u zijn arm had gebroken. U vluchtte weg en ging bij ‘oom Joe’ wonen. Ook daar kwam uw

oom (M.K.) u nog tweemaal zoeken. Op 25 mei 2011 verliet u met de hulp van uw oom Joe Liberia

per vliegtuig. De dag nadien kwam u in België toe, waar u op 26 mei 2011 een asielaanvraag indiende.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er doorheen uw verklaringen niet in geslaagd bent om

uw ‘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 aannemelijk te maken.

U verklaarde uw land van herkomst te zijn ontvlucht, omdat u vervolging vreest door leden van de

Poro gemeenschap omdat u uw vader niet wilde opvolgen als lid van de Poro gemeenschap, maar

volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen aan het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

U verklaarde dat uw vader (B.MK.) overleed en dat u hem moest opvolgen als lid van de

Poro gemeenschap te Zorzor, want uw vader had – toen u nog zeer jong was – immers aan de

Poro gemeenschap beloofd dat u hem na zijn dood zou opvolgen als lid van de Poro gemeenschap. U

wilde dit echter niet, waarop leden van de Poro gemeenschap u bedreigden met de dood (gehoor

CGVS, p.6).

Toen de dossierbehandelaar u vroeg of uw vader lid was van de Poro gemeenschap, gaf u aan van

wel. U stelt dat hij het u nooit vertelde en dat hij u nooit vertelde dat u hem zou moeten opvolgen na

zijn dood. U gaf aan dat u merktekens op uw arm heeft en dat u nooit had geweten dat u merktekens op

uw arm had. Ook toen u gevraagd werd sinds wanneer uw vader lid was van de Poro

gemeenschap, antwoordde u vaag door te herhalen dat u nooit iets wist van uw vader en dat u enkel

wist dat hij niet religieus was maar de ‘Afrikaanse native style’ had en een zakenman was (gehoor

CGVS, p.7). U wist dat leden van de Poro gemeenschap traditionele namen hebben, maar u wist niet

wat uw vaders naam was bij de Poro gemeenschap. U gaf aan dat uw vader de ‘zoo’ assisteerde en de

chief hielp om rituelen en ceremonies te doen, maar toen u gevraagd werd om concreet te worden, gaf u

alleen vaag aan dat hij misschien rituelen deed om de goden te eren en dieren slachtte. U gaf verder

aan dat u dit zag op de begrafenis van uw vader (gehoor CGVS, p.7). Toen u gevraagd werd hoe uw

vader zijn plaats binnen de Poro gemeenschap kreeg gaf u – na lang nadenken – aan dat hij reeds lang

lid was en dat u er niets van wist. Dan gaf u aan dat men na de dood van uw vader zijn traditioneel

kostuum aan u gaf en er werd gezegd dat het reeds van uw grootvader was (gehoor CGVS, p.7). Uit

bovenstaande blijkt dat uw kennis betreffende het lidmaatschap en de activiteiten van uw vader bij de

Poro gemeenschap uiterst beperkt is.

Toen u verder gevraagd werd of u ooit met uw vader sprak over de Poro gemeenschap, gaf u aan

dat uw vader er nooit over sprak en dat hij nooit ‘Paracetamol’ nam maar bladeren at als hij ziek

was (gehoor CGVS, p.7). Toen u gevraagd werd wanneer u geïnitieerd werd tot de Poro gemeenschap

(u gaf aan dat u merktekens op uw arm had), gaf u aan dat uw oom Mulbah zei dat u als kind ‘getekend’

werd om u te beschermen, maar u weet niet wanneer dit gebeurde (gehoor CGVS, p.7). Evenmin wist

u waarom uw vader u destijds liet initiëren, maar u stelde vaag dat uw oom Mulbah zei dat het was om u

te beschermen (gehoor CGVS, p.8). Toen u gevraagd werd of uw vader wenste dat u hem opvolgde als

lid van de Poro gemeenschap, ontweek u de vraag door te stellen dat uw vader nooit iets zei om jullie

te kwetsen. U gaf aan dat de ouderen van de Poro gemeenschap zegden dat uw vader een

overeenkomst met hen gesloten had, maar toen u gevraagd werd wat die overeenkomst dan was, gaf u

vaag aan dat uw vader u liet initiëren maar dat u het niet wist (gehoor CGVS, p.8). Toen u opnieuw

gevraagd werd waarom uw vader u liet initiëren, gaf u aan het nog steeds een vraag voor u is (gehoor

CGVS, p.8). Gevraagd of niemand anders uw plaats kon innemen, gaf u aan dat uw broer misschien uw

plaats kon innemen als hij nog geleefd zou hebben. U gaf verder aan niet te weten waarom u het moest

zijn (gehoor CGVS, p.8). Uit bovenstaande blijkt dat uw kennis betreffende uw eigen initiatie tot de

Poro gemeenschap eveneens beperkt is.

Uit het geheel van bovenstaande verklaringen blijkt dat uw vader wist dat u hem zou moeten

opvolgen als lid van de Poro gemeenschap en dat hij u zelfs liet initiëren in de Poro gemeenschap. Toen

u gevraagd werd of u het dan niet vreemd vindt dat hij er nooit met u over sprak, ontweek u de vraag
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door te herhalen dat hij er nooit over sprak en dat u niet weet waarom hij dat niet deed (gehoor CGVS,

p.8). Indien uw vader daadwerkelijk lid was van de Poro gemeenschap en indien uw vader u

daadwerkelijk liet initiëren tot de Poro gemeenschap met als bedoeling u te beschermen en hem op te

volgen na zijn dood, is het weinig geloofwaardig dat uw vader – met wie u samenwoonde te Monrovia –

u daar nooit over aansprak. Temeer daar u uw oudere broer was overleden (zie gehoor CGVS, p.3) en

uw zus omwille van de Sande gemeenschap wegvluchtte (zie gehoor CGVS, p.10), kan worden

verwacht dat uw vader zijn zoon op de hoogte zou brengen van zijn opvolging bij de Poro

gemeenschap. Deze vaststellingen doen verdere twijfels rijzen bij uw asielrelaas waarin u aanhaalde dat

u uw vader moest opvolgen als lid van de Poro gemeenschap. Aangezien de opvolging zulke cruciale rol

speelt bij de door u ingeroepen vrees, maken bovenstaande onwetendheden uw asielrelaas

ongeloofwaardig.

Verder kan worden opgemerkt dat u na doodsbedreigingen naliet om naar de politie te stappen, omdat

u pijn en angst had daar volgens u ook politiemensen deel uitmaken van de (Poro) gemeenschap en ze

u niet kunnen beschermen. U gaf weliswaar vaag aan dat ‘oom Joe’ naar de politie ging, maar

meer details verschafte u op dat gebied niet (gehoor CGVS, p.12). Toen u daarop gevraagd werd of u

aangifte van de doodsbedreigingen deed bij UNMIL (United Nations Mission in Liberia) ontweek u de

vraag door te stellen dat het leger klein is en dat uw oom aangifte deed bij de politie, maar dat deze

nooit kwam kijken hoe het met u ging (gehoor CGVS, p.12). U stelde dat de politie misschien ook lid is

van de Poro gemeenschap en dat ze tegen uw oom Joe zegden dat het een traditioneel probleem en u

zelf bescherming moest zoeken (gehoor CGVS, p.13). Toen de dossierbehandelaar u vroeg of u naar

een mensenrechtenorganisatie stapte, ontweek u opnieuw de vraag door te stellen dat er soms door

de gemeenschappen verminkte lichamen op straat liggen en dat u niet weet wie te vertrouwen. U stelde

wél dat er vele mensenrechtenorganisaties zijn. Toen daarop gevraagd werd waarom u er dan niet

heen ging, gaf u aan dat u verward was en u dacht dat ze u overal zochten (gehoor CGVS, p.13). Van

iemand die beweert te vrezen voor zijn leven mag verwacht worden dat hij tracht om bescherming te

zoeken in eigen land, alvorens hij besluit om het land te verlaten en internationale bescherming te

vragen. Het feit dat u naliet dit te doen, ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

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.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde bundel medische documenten spreken

zich uit over uw bloedspiegel en uw heup, maar spreken zich niet uit over de omstandigheden hoe

de problemen aan uw heup begonnen. Deze stukken wijzigen voorgaande vaststellingen niet. U

bracht geen begin van bewijs bij inzake uw identiteit en uw reisweg, hetgeen een bijkomende

negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.

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 wordt de schending aangevoerd van het zorgvuldigheidsbeginsel en de

motiveringsplicht als algemeen rechtsbeginsel en in het bijzonder als algemeen beginsel van behoorlijk

bestuur zoals aan de commissaris-generaal opgelegd door de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

Volgens verzoeker trekt het Commissariaat-generaal zijn verklaringen in twijfel, enkel en alleen omdat

ze “ongeloofwaardig” zouden zijn.

Verzoeker is van mening dat de motivering van het CGVS op meerdere punten gebrekkig is. Daarnaast

legt ze op verzoeker een veel te zware bewijslast in het kader van een asielaanvraag en schendt zij het

principe van het ‘voordeel van de twijfel’. Verzoeker verwijst naar de ‘Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié’ en meent dat de verklaringen van de vluchteling een

voldoende bewijs kunnen zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling.

Verzoeker is van mening dat hij in casu een precies en geloofwaardig feitenrelaas en vluchtverhaal

gepresenteerd heeft. Verzoekers vluchtverhaal is gebaseerd op zijn vrees voor vervolging en het lijden

van ernstige schade omwille van zijn weigering om toe te treden tot de Poro Society. Verweerder houdt

geen rekening met verzoekers verklaringen dat hij voor de begrafenis van zijn vader nooit in contact

kwam met de Poro Society en niet op de hoogte was het lidmaatschap van zijn vader. Verzoeker weet

niet welke bijkomende elementen hij zou moeten toevoegen die een reële vrees voor zijn leven wel

aannemelijk zouden maken. Verzoeker meent dat hij zeer precieze informatie gaf over de persoonlijke

aanvallen en bedreigingen gericht aan zijn adres. Verzoeker heeft alle mogelijke details gegeven met
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betrekking tot persoonlijke aanvallen en bedreigingen. Hij vertelde de waarheid tijdens het verhoor en

kan op erg gedetailleerde wijze de aanvallen en bedreigingen navertellen zonder zichzelf tegen te

spreken.

In een tweede middel wordt de schending aangevoerd van artikel 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet.

Verzoeker meent dat er wel degelijk voldoende elementen zijn op basis waarvan kan worden besloten

tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in het Verdrag van Genève of

van een reëel risico op het lijden van ernstig schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming.

Verzoeker werpt op dat hij voldoet aan de criteria om als vluchteling te worden erkend in de zin van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951. Verzoeker verwijst naar zijn asielmotieven en stelt dat hij

vanwege zijn weigering om toe te treden tot de Poro Society in Liberia gezocht wordt door leden van de

Porogemeenschap en vreest voor zijn leven. Verzoeker stelt dat de Poro gemeenschap erg actief is in

Liberia en hij weet dat ze hem kunnen vinden. Verzoeker stelt dat bij zijn terugkeer in Monrovia zijn oom

Joe aangifte deed bij de politie. De politie antwoordde dat het een traditioneel probleem was en dat

verzoeker zichzelf moest beschermen. Verzoeker meent nog dat Liberia nog steeds in volle opbouw is

na de jarenlange burgeroorlog en dat mensenrechtenrapporten in Liberia aantonen dat

politiebescherming of bescherming door de rechterlijke macht geen sinecure zijn in Liberia. Verzoeker

merkt nog op dat de Poro Society waartoe hij weigert toe te treden een ‘secret society’ is, die

diepgeworteld zijn in Liberia. Verzoeker verwijst naar informatie om zijn beweringen te staven.

Verzoeker meent dat zijn vrees gegrond is en hij kan niet instemmen met de beslissing van de het

Commissariaat-generaal.

Verzoeker meent dat hij op zijn minst voldoet aan de criteria om beroep te kunnen doen op de

subsidiaire bescherming. Verzoeker verwijst opnieuw naar het feitenrelaas en is van mening dat zijn

vrees gegrond is.

2.1.2. Bij aangetekende zending van 22 maart 2012 brengt verzoeker een politieattest (gedateerd 7

maart 2012) en geboorteakte bij.

2.2.1. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag bij voorrang

onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het

kader van artikel 48/4.

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. 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 (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de

Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197).

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 gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen

rechtvaardigen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met

alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad die een

onderzoek voert, zonder dat het een aanvullend onderzoek kan zijn en zich uitsluitend op het

rechtsplegingdossier baseert, rekening houdend met het verzoekschrift dat de grenzen van het

gerechtelijke debat bepaalt. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond

van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor
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Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). De Raad hoeft

niet op ieder argument in te gaan voor zover uit het arrest de pertinente motieven blijken waarop de

uitspraak is gesteund. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de

motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund.

Aangaande het bijgebrachte politiedocument, gedateerd op 7 maart 2012, dient opgemerkt te worden

dat het geattesteerde niet ter rijmen is met verzoekers verklaringen. Verzoeker verklaarde immers

uitdrukkelijk dat ‘oom Joe’ in januari 2011 naar de politie ging maar dat hem werd gezegd dat ze niet

konden handelen of helpen omdat het traditionele zaken betreffen (gehoor CGVS, p.6, p.8-9). Deze

verklaringen zijn niet te verzoenen met de inhoud van het document waar dit stelt “However, the

investigation is existing all efforts to locate, apprehend, investigate, and bring to justice the perpetrator/s

of the crime as investigation continues”. Uit voormelde blijkt aldus dat de politiediensten een onderzoek

voeren inzake de evenementen die verzoeker zouden overkomen zijn en hetgeen omschreven wordt als

“Attempting to Commit Murder and Terroristic Threat” ten aanzien van verzoeker. Het feit dat een

onderzoek lopende zou zijn is strijdig met de door verzoeker aangehaalde onwil van de politiediensten

om hem bescherming te bieden. Daarenboven blijkt duidelijk dat dit document, gelet op hetgeen werd

neergeschreven, gesolliciteerd is in functie van verzoekers relaas en dit omwille van de omschrijving

“Zorzor, Lofa County, Liberia West Africa”, daar deze laatste omschrijving bezwaarlijk nuttig kan zijn

voor een intern gebruik. Het is tevens niet aannemelijk dat de Liberiaanse politie, die in januari 2011

geweigerd zou hebben om verzoeker ten dienste te zijn, meer dan een jaar later alsnog sporen zou

weervinden van een klacht ingevolge dewelke verzoekers oom wandelen werd gestuurd;

dienaangaande kan verwezen worden naar de door verzoeker bijgebrachte documentatie van het

Refugee Review Tribunal Australia van 12 juni 2007 (punt 8) waaruit blijkt dat de politie corrupt is en

over gelimiteerde logistieke en communicatiemiddelen beschikt. Het bijbrengen van een gesolliciteerd

document dat strijdig is met verzoekers verklaringen doet afbreuk aan zijn geloofwaardigheid.

Tevens dient te worden opgemerkt dat, indien aan het document enige authenticiteit zou kunnen worden

toegekend, quod non, blijkt dat verzoeker de bescherming van de Liberiaanse autoriteiten geniet

hetgeen manifest afbreuk doet aan zijn vluchtelingenrechtelijke vrees.

Uit verzoekers relaas blijkt dat hij ingevolge het overlijden van zijn vader vernam dat deze een

(belangrijk) lid was van de Poro Society. Te dezen is het niet aannemelijk dat verzoeker, die volgens zijn

verklaringen reeds op jonge leeftijd geïnitieerd werd, hiervan niet op de hoogte was. Het is immers niet

aannemelijk dat verzoekers vader daden stelde om verzoeker te initiëren in de Poro Society en

naderhand hieromtrent niets vertelde of verzoeker inlichtte. Het is immers niet in het belang van de Poro

Society om een onwetende (of onwillende) op te nemen in het geheim genootschap, aangenomen dient

te worden dat verzoekers vader hem dan ook inlichtte, zeker aangezien verzoeker blijkbaar op jonge

leeftijd geïnitieerd werd en aldus gehouden is om de geheimen van het genootschap te bewaren.

Verweerder motiveerde omstandig en pertinent inzake de ongeloofwaardigheid van verzoekers

verklaringen inzake zijn onwetendheid omtrent het lidmaatschap van zijn vader en de gevolgen hiervan,

na diens overlijden, voor verzoeker. Verweerder wordt inzake deze motivering door de Raad

bijgetreden.

De bijgebrachte geboorteakte is niet dienstig voor verzoekers asielrelaas.

De door verzoeker bijgebrachte foto’s van een arm laten niet toe om hierin een litteken te ontwaren dat

verband zou houden met zijn relaas. Het doktersattest is gelet op het voormelde te dezen evenmin

dienstig, mede gelet op het feit dat verzoeker, die voorhoudt dat de Poro Society diepgeworteld is in de

Liberiaanse samenleving, in zijn land van herkomst aan deze littekens geen betekenis kon toedichten.

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.

2.2.3. Verzoeker voert inzake de subsidiaire beschermingsstatus geen ander element aan dan hetgeen

ten grondslag ligt aan zijn asielrelaas. Gelet op het hoger vastgestelde inzake 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.
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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 vijftien mei tweeduizend en twaalf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


