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nr. 92 910 van 4 december 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 Nepalese nationaliteit te zijn, op 23 juli 2012 heeft

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

22 juni 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 het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 17 september 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 oktober 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VANDEVOORDE, die loco advocaat W. VANDEVOORDE

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 13 maart 2012 het Rijk binnen en diende op 14 maart

2012 een asielaanvraag in. Op 22 juni 2012 werd een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van

vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin van artikel 48/3

en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen heeft u de Nepalese nationaliteit en bent u afkomstig uit Aoui (Sirtung

VDC (Village Development Committee)), gelegen in het Dhading-district (Nepal). In 2038 (Nepalese

kalender, stemt overeen met 1981/1982 volgens de Gregoriaanse kalender) bekeerde u zich onder

invloed van uw vader tot het christendom. Met een 50 tot 60 gezinnen maakten jullie een kleine kerk bij

jullie thuis waar jullie tweemaal per week gingen bidden en christelijke liedjes zongen. Omdat uw vader

het christendom introduceerde kenden jullie als gezin regelmatig problemen met K.T. (voorzitter van

uw VDC en lid van de koningsgezinde RPP (Rastriya Prajatantra Party)) en een aantal

dorpsgenoten, tevens lid/sympathisant van de RPP. Zo werden u en uw gezinsleden door jullie

dorpsgenoten uitgelachen, bespuwd, gehaat en kwam het bij tijd zelfs tot fysiek geweld. In 2055 (1998-

1999) kwamen de Maoïsten naar uw dorp en verbeterde de situatie voor u en uw gezinsleden daar de

RPP-aanhangers uw dorp uitvluchten en de Maoïsten voorstanders zijn van een seculier Nepal. U

sympathiseerde persoonlijk voor de Maoïsten. In de periode 2055-2064 kende u geen concrete

problemen. In 2064 (2007-2008) keerden de RPP-aanhangers echter terug naar uw dorp en kreeg u

opnieuw problemen met hen ten gevolge van uw geloof en uw sympathie voor de Maoïsten. Na 2064

werden u en uw familie er nog steeds van beschuldigd ‘slechte zaken’ naar het dorp te hebben gebracht

en wilde men u uit het dorp verjagen. Op 25 Magh 2066 (8 februari 2010) werd u door de K.T. geslagen

aan uw knie en werd u ervan beschuldigd een relatie te hebben met N.T. , een dorpsgenote die

tevens de kerk bezocht. Diezelfde dag nog verliet u uw dorp en reisde u naar Delhi (India). In Delhi

woonde en werkte u ruim twee jaar tot u op 12 maart 2012 India verliet om naar Frankrijk te reizen.

Vanuit Frankrijk reisde u verder naar België, waar u op 14 maart 2012 een asielaanvraag indiende. In

het kader van uw asielaanvraag bracht u tevens aan ten gevolge uw problemen in Nepal met psycho-

medische problemen te kampen. Zo praat u volgens uw vrienden in het opvangcentrum in België in uw

slaap. Tevens ondervindt u nog steeds last aan uw knie. Bij een eventuele terugkeer naar Nepal vreest

u vermoord te zullen worden door RPP-aanhangers. U bent in het bezit van uw citizenship card

(identiteitsbewijs).

B. Motivering

Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het

administratief dossier, stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen. U bent er immers niet in geslaagd om een vrees voor vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat slechts weinig geloof kan worden gehecht aan de door

u beweerde reisroute en de daarbij gebruikte reisdocumenten. U verklaarde met een vervalst

Nepalees paspoort van Delhi naar Frankrijk te zijn gevlogen. Wat dit paspoort betreft moet worden

opgemerkt dat, daar waar u tijdens uw gehoor d.d. 13 juni 2012 op het Commissariaat-generaal en ten

overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 14 mei 2012 verklaarde dat u reisde met een vervals

paspoort (eigen foto, maar een andere naam), u tijdens uw eerste gesprek ten overstaan van de

Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 14 maart 2012 stelde dat u reisde met uw eigen paspoort voorzien van

een visum voor Frankrijk. Wat betreft de gebruikte naam in uw paspoort verklaarde u tijdens uw gehoor

d.d. 13 juni 2012 op het Commissariaat-generaal dat het paspoort de naam B.S. bevatte, terwijl u

ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 14 mei 2012 dan weer stelde dat de gebruikte

naam B.S. of B.G. was. Wat het visum betreft stelde u op het Commissariaat-generaal d.d. 13 juni 2012

niet te weten welk type visum er in het paspoort was aangebracht, evenmin hoelang het visum geldig

was. Tevens diende u essentiële informatie zoals de in het paspoort aangebrachte geboortedatum

schuldig te blijven (DVZ, overnameverzoek 14/03/12, vraag 27; DVZ verklaring 14/05/12, vraag 34;

CGVS, p. 7-9). U verklaarde voorts dat er u noch op de luchthaven van Delhi noch bij aankomst in

Frankrijk op de luchthaven vragen gesteld werden door de controlediensten (CGVS, p. 8-9). De door u

beweerde gang van zaken tijdens uw reis van Delhi naar Frankrijk is echter moeilijk in overeenstemming

te brengen met de informatie waarover het Commissariaat-generaal ter zake beschikt. Uit deze

informatie blijkt immers dat er op internationale vluchten veelvuldige identiteitscontroles plaatsvinden en

dat de mogelijkheid bestaat meermaals grondig ondervraagd te worden omtrent identiteit,

reisdocumenten en (reis)bedoelingen. Men kan hierbij ook steeds uitvoerig ondervraagd worden over de

aard en de duur van het visum waarmee men reist en andere hiermee verbonden verplichtingen. Gelet

op dit grote risico kan redelijkerwijze verwacht worden dat u meer details zou moeten kunnen

verstrekken over de door u gebruikte reisdocumenten. Tevens rijzen de nodige vragen over het

werkelijke tijdstip waarop u Nepal verliet. Immers, zo verklaarde u bij de Dienst Vreemdelingenzaken op

14 maart 2012 Nepal op 8 februari 2012 verlaten te hebben, daar waar u op 14 mei 2012 bij de Dienst
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Vreemdelingenzaken en op het Commissariaat-generaal op 13 juni 2012 stelde Nepal reeds op 8

februari 2010 verlaten te hebben (DVZ, overnameverzoek 14/03/12, vraag 29; DVZ verklaring 14/05/12,

vraag 35; CGVS, p. 6). U legde daarenboven geen enkel document neer dat uw reisweg zou kunnen

staven. Dit alles ondermijnt op ernstige wijze de waarachtigheid van uw vluchtrelaas. Bovenstaande

vaststellingen zetten daarenboven uw algemene geloofwaardigheid onder druk.

Voorts dient gewezen te worden op een aantal opmerkelijkheden en discrepanties die

ernstige vraagtekens opwerpen bij de waarachtigheid van uw asielrelaas. Vooreerst moet, wat betreft

uw verklaringen sinds 2038 (1981/1982) het christendom te belijden, opgemerkt worden dat u

hoegenaamd geen theoretische basiskennis heeft over het christendom. Zo heeft u bijvoorbeeld geen

idee wanneer Jezus Christus gestorven is, weet u niet wat er met Kerstmis en Pasen wordt gevierd of

heeft u geen idee wie Mozes of Adam en Eva waren. Verder heeft u geen notie van het

scheppingsverhaal, de uittocht uit Egypte of uit hoeveel boeken de Bijbel is opgebouwd. Voorts las u

nooit de Bijbel. Uw christelijke geloofsbeleving bestaat enkel uit het zingen van liedjes als ‘Raji ishu aye’

en ‘Halleluja’ en tweemaal per week bidden waarbij u aan God hulp en/of vergiffenis vroeg (CGVS, p. 4-

6). Verder moet opgemerkt worden dat daar waar u tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal

d.d. 13 juni 2012 stelde dat uw vader nooit in India heeft gewerkt, u ten overstaan van de Dienst

Vreemdelingenzaken d.d. 14 mei 2012 stelde dat uw vader omdat hij schulden gemaakt had naar India

vertrok om geld te verdienen en daar in contact kwam met een christen waardoor later jullie problemen

begonnen (DVZ, vragenlijst CGVS 14/05/12, p. 3; CGVS, p. 4). Het geheel van bovenstaande

vaststellingen zet de geloofwaardigheid van uw verklaringen reeds 30 jaar christen te zijn, en om die

reden problemen te hebben gehad met uw dorpsgenoten, op zeer wankele schroeven. Bovendien is het

opmerkelijk dat uw ouders en kinderen nog steeds in het dorp zouden wonen waar al jullie problemen

zich situeren (CGVS, p. 4). Ook komt de waarachtigheid van uw verklaringen met (psycho-)medische

problemen te kampen naar aanleiding van de door u beweerde gekende problemen ernstig in het

gedrang, temeer daar u ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken zowel op 14 maart 2012 als

14 mei 2012 met geen woord gerept heeft over het feit als zou u (psycho)-medische problemen hebben

(DVZ, overnameverzoek 14/03/12, vraag 26; DVZ, verklaring CGVS 14/05/12, p. 3; CGVS, p. 13-14).

Daarenboven heeft u in de twee jaar dat u in India zou hebben verbleven nooit een arts bezocht voor uw

beweerde medische problemen (CGVS, p. 14). Voorts gaf u, indien u de twee jaren voorafgaand aan uw

komst naar België effectief in India heeft verbleven, geen overtuigende verklaring voor uw vertrek

aldaar. U herhaalde tot tweemaal toe enkel en alleen uw beweerde asielmotieven, maar gaf geen

verklaring voor uw vertrek uit India (CGVS, p. 3-4). Voorgaande vaststellingen zetten uw algemene

geloofwaardigheid fundamenteel op de helling.

Wat betreft de geloofwaardigheid van de door u aangebrachte asielmotieven moet verder

worden opgemerkt dat uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat

christenen in Nepal, ondanks dat er weliswaar nog sprake is van gevallen van geïsoleerd geweld tegen

christenen, algemeen gesteld vrij zijn hun religie te beleven. In menig geval van geweld is het in feite de

familie van de bekeerling die zich tegen de bekering tot het christendom verzet. Zoals u zelf aangaf

kende Nepal onder invloed van de Maoïsten (heden veruit de grootste politieke partij in Nepal) een

secularisering (CGVS, p. 6). Voorts, wat betreft uw beweerde problemen, dient erop gewezen te worden

dat de macht van de RPP de afgelopen vijf jaar in Nepal zeer sterk is afgenomen, in die mate zelfs dat

de RPP bij de federale verkiezingen van november 2008 slechts acht verkozenen kende in het nationaal

parlement. Bovenstaande bevindingen werpen bijkomende vragen op betreffende de waarachtigheid

van de door u aangebrachte asielmotieven. Gelet op deze vaststellingen heeft u tot slot daarenboven

niet aannemelijk gemaakt dat u zich niet (permanent) elders in Nepal zou kunnen vestigen om

(eventuele) toekomstige problemen met de RPP-aanhangers wegens uw geloof in uw dorp te ontlopen.

Uw tegenargument, met name dat B.M.T.(een van de leiders van de RPP verblijvend in Kathmandu

(Nepal)) zeer machtig is en over een groot netwerk beschikt waardoor hij u overal in Nepal zou kunnen

vinden, volstaat niet om een intern vluchtalternatief a priori uit te sluiten, temeer daar uw problemen met

de RPP-aanhangers zich enkel in uw dorp Aoui afspeelden en u nooit persoonlijke problemen kende

met B.M.T.(CGVS, p. 10-13). Nergens blijkt uit uw verklaringen dat de door u

aangehaalde moeilijkheden het lokale niveau overstijgen.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept, werd in bijlage aan het

administratief dossier toegevoegd.

Uw citizenship card kan bovenstaande bevindingen niet wijzigen. Het bevat immers

louter persoonsgegevens, die e in deze beslissing niet ter discussie staan.
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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 eerste middel de schending aan van artikel 48/3 vreemdelingenwet (geen

toekenning van de vluchtelingenstatus), in een tweede middel de schending van artikel 48/4

vreemdelingenwet (geen toekenning van subsidiaire bescherming), in een derde middel de schending

van artikel 3 EVRM (foltering of onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing van verzoeker

in zijn land van herkomst) en in een vierde middel de gezamenlijke schending 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 de bestuurshandelingen.

2.2. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund op

alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden

land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt

verder dat verzoeker werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven

uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen

en zich kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van zijn keuze, dit alles in

aanwezigheid van een tolk. Verzoeker kreeg bovendien de kans om in zijn vragenlijst ook nog zelf alle

belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk

gegaan, kan derhalve niet worden weerhouden.

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen hebben tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat

verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering zodat hij een beweerde schending van deze

motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien verzoeker de beoordeling van de aangehaalde

feiten door de commissaris-generaal betwist, voert verzoeker de schending aan van de materiële

motiveringsplicht, zodat het beroep vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke

elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke

elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven (UNHCR, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, §§ 195 en 196). 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 voor Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling 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 verklaringen moeten plausibel zijn en niet in strijd met

algemeen bekende feiten.

3.2. Verzoeker verklaart Nepal te zijn ontvlucht omdat hij er omwille van zijn bekering tot het christendom

en sympathieën voor de maoïsten, geviseerd werd door de royalistische partij RPP, in het bijzonder door

de lokale voorzitter K.T. , wat zelfs ontaardde in fysiek geweld.

3.3. Verzoeker legde enkel zijn “citizenship card” neer, maar geen paspoort. Hij zou met een vals

paspoort naar België gereisd zijn. Verzoeker weerlegt de pertinente motieven van de bestreden
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beslissing inzake zijn reisweg niet. Verzoeker legt ook thans geen reisbescheiden voor en toont dan ook

niet aan wanneer hij zijn land verliet. Dit ondergraaft zijn geloofwaardigheid te meer nu hij niet vervolgd

werd door zijn overheid en er dus geen redenen voorhanden zijn waarom verzoeker niet legaal zou

vertrekken.

3.4. Voorts legt verzoeker evenmin documenten neer ter adstructie van zijn asielrelaas. Verzoeker toont

niet aan dat hij net als zijn vader zich bekeerd heeft tot het christendom, noch dat hij hierdoor om die

reden ernstige problemen kreeg met de RPP, terwijl zijn familie al decennia lang actief zou geweest zijn

in de plaatselijke kerk. Verzoeker kan dan ook bezwaarlijk overtuigen waar hij beweert dat hij “heeft alle

redelijke inspanningen geleverd om documenten aan te brengen tot ondersteuning van zijn asielrelaas”.

3.5. Verzoekers verklaringen kunnen zijn asielrelaas evenmin onderbouwen. De commissaris-generaal

wijst terecht op tal van flagrante onwetendheden in verzoekers verklaringen inzake het christendom, die

de geloofwaardigheid van zijn bekering tot het christendom die de kern uitmaakt van zijn asielrelaas,

onderuithalen. Uit het gehoorverslag blijkt dat verzoeker niet wist wie Mozes en Adam en Eva waren,

noch bekend was met het paasfeest, de inhoud van de bijbel, het scheppingsverhaal en de uittocht uit

Egypte (gehoorverslag CGVS, p.5-6).

3.5.1. Van een kandidaat-vluchteling mag worden verwacht dat hij voor de diverse asielinstanties

coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormen

van zijn vlucht uit zijn land van herkomst op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze

weergeeft, zodat op grond hiervan kan nagegaan worden of er aanwijzingen zijn om te besluiten tot het

bestaan van een risico voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. De beslissing van een

persoon om zijn land te verlaten is dermate fundamenteel en ingrijpend dat hij bij machte moet zijn om

desbetreffend een volledig en coherent verhaal te vertellen. Het argument dat verzoeker te maken kreeg

met “emotionele en andere omstandigheden”, doet geen afbreuk aan deze plicht (RvS 5 januari 2007,

nr. 166.377). De Raad ziet bovendien niet in hoe deze niet nader toegelichte “emotionele en andere

omstandigheden” verzoekers manifeste onbekendheid met het christendom kunnen vergoelijken.

Verzoeker licht evenmin toe op welke andere wijze het christendom in Nepal dan wel wordt beleefd dat

de Nepalese christenen geheel onbekend kunnen blijven met de basiselementen als kerstmis en pasen,

van deze religie. Verzoekers onwetendheid klemt temeer nu hij beweerde niet louter een aanhanger van

het christendom te zijn, maar zoon van een bekeerling, wat een bewuste keuze tot geloofsbeleving uit

spirituele noodzaak betreft, en waarin verzoeker volhardde ondanks de problemen die hij hierdoor

ondervond, en waarvoor hij zelfs naar Europa vluchtte. Bovendien zou hij reeds 30 jaar wekelijks bezig

zijn met zijn religie. Het is dan ook onaanvaardbaar dat verzoeker zelfs de meest fundamentele

elementen van het christendom niet kon toelichten en verzoeker is niet ernstig waar hij meent dat hij

“tijdens het gehoor op het CGVS een groot aantal details te verstrekken betreffende de problemen die

aan de basis lagen van zijn vertrek uit Nepal”. Verzoekers bekering tot het christendom komt dan ook

klaarblijkelijk verzonnen voor, alsook zijn hierop gebaseerde vluchtmotieven.

3.6. Aldus dient te worden vastgesteld dat verzoekers asielrelaas berust op loutere beweringen die

verzoeker niet objectiveert noch waarachtig kan toelichten. Er kan dan ook niet worden aangenomen dat

verzoeker omwille van godsdienstredenen problemen had in Nepal met de lokale RPP en als gevolg

daarvan bescherming moest zoeken bij de Nepalese politie of moest vluchten. De bij het verzoekschrift

gevoegde documenten inzake religieuze discriminatie van Amnesty International zijn aldus evenmin

relevant en deze kan hoe dan ook de landeninformatie bij het administratief dossier niet weerleggen nu

blijkt dat christenen in Nepal in het algemeen vrij hun religie kunnen beleven.

3.7. De Raad betwist niet dat na het vredesakkoord van 2006 er zich in Nepal nog problemen

voordeden. Anderzijds blijkt ontegensprekelijk uit de objectieve informatie toegevoegd aan het

administratief dossier (Subject Related Briefing “Nepal” “Veiligheidssituatie in Nepal” van 30 mei 2012)

dat de algemene veiligheidssituatie (met uitzondering voor de Terai) sedert 2010 duidelijk verbeterde, de

gewapende groeperingen sterk gereduceerd zijn en/of inactief werden zodat het aantal incidenten een

sterke terugloop kende, en voorts dat de politie en het gerecht optreden in geval van incidenten.

3.8. Tenslotte kan de Raad verzoeker niet volgen waar hij argumenteert dat “Het CGVS herneemt in de

motivering van de bestreden beslissing de feitelijke uiteenzetting van Verzoeker, en volstaat met de

vermelding dat dit ongeloofwaardig overkomt” en dat “het niet up-to-date zijn van alle schriftelijke
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stukken van het dossier van verzoeker geen valabel argument om de asielaanvraag te verwerpen”, nu

deze beweringen geen grondslag vinden in de bestreden beslissing wat er slechts op kan wijzen dat het

verzoekschrift onzorgvuldig werd opgesteld. Verzoeker beperkt zich verder tot het tegenspreken van de

bewijslast en de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing, het geven van algemene en

theoretische beschouwingen over de motiveringsplicht en het vluchtelingenrecht en het maken van

persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te

voeren die de conclusies in de bestreden beslissing kunnen weerleggen. Verzoeker weerlegt dan ook

geenszins de besluiten van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun

vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden

beslissing. De Raad dient vast te stellen na een grondig heronderzoek van de stukken uit het

administratieve dossier dat de commissaris-generaal terecht tot de ongeloofwaardigheid van het relaas

heeft besloten.

3.9. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.2. Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet. Aldus

wordt er getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering

of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C- 465/07, Elgafaji v.

Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). De Raad wijst er verder op dat de schending

van artikel 3 EVRM niet dienstig kan aangevoerd worden in het kader van een beroep tegen een

beslissing waarbij, zonder een terugleidingsmaatregel te nemen, uitsluitend over de erkenning van de

hoedanigheid van vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan

verzoeker uitspraak wordt gedaan (RvS 26 mei 2009, nr. 193.552).

4.3. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde

elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere elementen

van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.4. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

5. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.



RvV X - Pagina 7 van 7

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 vier december tweeduizend en twaalf door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


