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nr. 93 063 van 7 december 2012

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 20 september 2012

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

staatlozen van 22 augustus 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.

Gelet op de beschikking van 5 november 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 november

2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER.

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

LARNO, 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 verklaart een Nigeriaans staatsburger te zijn, afkomstig uit Imo state en behorende tot de Igbo etnie.

U werd op X geboren in X, Owerri. U ging naar school in Abia state, waar u zowel lagere als middelbare

school volgde. Daarna verhuisde u naar Port Harcourt, waar u een jaar of twee woonde. Regelmatig

werd u gehospitaliseerd omwille van malaria aanvallen. Uw regio, de Niger Delta region, wordt

geteisterd door milities die oliewerkers kidnappen en oliepijpen aftappen. Uw jongere broer, Prosper,

was lid van de militie onder leiding van A. D. {..}, de Niger Delta Militant Group, die ook wel MEND

genoemd wordt. De assistent van A.{..} heette A. T. {..}. Eind 2007 ontstond er een conflict tussen As.

{..} en At. {..}, wat leidde tot een splitsing van de groep en een oorlog tussen beide fracties. Uw broer
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Prosper ging bij de groep van At. {..}. Rond die tijd, eind 2007, verbleef u enkele dagen in het ziekenhuis

na een malaria-aanval. Bij het verlaten van het ziekenhuis werd u aangesproken door drie mannen die u

niet kende. Ze vroegen u of Prosper uw broer was, u antwoordde bevestigend. Hierop trokken zij

messen, waarmee ze u aanvielen en neerstaken, u hield er littekens aan over. U werd aangevallen

omwille van de betrokkenheid van uw broer bij de groep van At. {..}. Uit voorzorg vertrok u naar Lagos,

met het idee om na enige tijd terug te keren, wanneer de problemen overgewaaid zouden zijn. Na twee

weken kreeg u echter telefoon van een onbekend nummer. Er werd gezegd dat alle mannen uit uw

familie zouden uitgeroeid worden. Tot uw verbazing noemden ze het exacte adres waar u verbleef. U

begon dus onmiddellijk met geld inzamelen om uzelf in veiligheid te brengen in het buitenland. Na een

week, het was intussen augustus 2008, kon u vertrekken naar Griekenland per vliegtuig. Na ongeveer

vier jaar in Griekenland verbleven te hebben met een verblijfsvergunning die telkens met zes maanden

verlengd werd, vertrok u naar België, omwille van de economische problemen in Griekenland. Op 10

juni 2012 vertrok u per boot en op 13 juni 2012 kwam u in België aan. U vroeg op 15 juni 2012 asiel

aan.

B. Motivering

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

U stelt vervolgd te worden door leden van de militie onder leiding van As. D. {..}, wiens militie sinds eind

2007 in conflict zou liggen met de militie onder leiding van At. {..}. Uw jongere broer Prosper, was lid van

deze laatste militie en om die reden werd u aangevallen en met de dood bedreigd. (zie gehoorverslag

CGVS p. 8, 9)

Vooreerst kan opgemerkt worden dat u bij het indienen van uw asielaanvraag bij DVZ geen

enkele melding maakte van persoonlijke problemen met milities in Nigeria. U stelt dat u verzonken was

in herinneringen en dat u erg moe was na twee dagen buiten slapen (zie CGVS p. 2). Toch blijft het

erg eigenaardig dat u de kern van uw asielmotieven onvermeld laat, wanneer u gevraagd wordt

uw asielmotieven kort toe te lichten. Dit laat toe om bij voorbaat vragen te stellen bij de

geloofwaardigheid van de door u ingeroepen vervolgingsfeiten.

Volgens uw verklaringen zou u de aanval die zou hebben plaatsgevonden eind 2007 nooit

aangegeven hebben bij de politie (zie CGVS p. 11). Ter verdediging stelt u dat de politie niets kan

beginnen tegen de groep waarover u praat (zie CGVS p. 11). Dit is echter onvoldoende verklaring voor

het feit dat u niet eens probeerde om de politie in te schakelen. Nochtans mag men van een asielzoeker

verwachten dat hij eerst in Nigeria alle mogelijkheden tot bescherming zou uitputten, vooraleer haven en

goed achter te laten en internationale bescherming in te roepen. Zeker aangezien uit de informatie

waarover het CGVS beschikt blijkt dat de overheid wel degelijk optreed tegen de groepen waarvan u

beweert het slachtoffer te zijn.

Uit uw verklaringen blijkt bovendien dat u As. {..}, At. {..} en het Niger Delta probleem in het algemeen,

amper weet te duiden.

U stelt dat As. D. {..} leider is van de Niger Delta Militant Group oftewel MEND (zie CGVS p. 8, 13). At.

{..} noemt u als zijn assistent (zie CGVS p. 8). Beide mannen zouden eind 2007 (zie CGVS p. 9)

een conflict gehad hebben, waarna beide groepen uit elkaar gingen. Uit informatie waarover het

CGVS beschikt, blijkt echter dat As.{..} en At. {..} leiders waren van twee verschillende milities,

respectievelijk het Niger Delta People’s Volunteer Force (NDPVF) en de Icelanders of Niger Delta

Vigilante. Beide groepen lagen eind 2003 al in conflict en in 2004 moest het leger ingrijpen om het

conflict de kop in te drukken, waarna een vredesovereenkomst werd afgesloten. Het MEND ontstond

pas eind 2005, begin 2006, enkele jaren na het conflict tussen As. {..} en At. {..}. Van iemand die met de

dood bedreigd wordt omwille van de betrokkenheid van zijn broer bij één van deze milities, mag

verwacht worden dat hij van deze gebeurtenissen correct kan toelichten. Het feit dat u flagrant foutieve

informatie verschaft betreffende de groepen die de basis vormen van uw vermeende problemen in

Nigeria, maken dat uw asielrelaas weinig geloofwaardig overkomt.

In verband met de gebeurtenissen die zouden hebben plaatsgevonden nadat u zou zijn aangevallen aan

de uitgang van het ziekenhuis, kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden.

U stelt dat u na het incident, dat eind 2007 plaatsvond (zie CGVS p. 8), besloot naar Lagos

te vertrekken, met de bedoeling terug te keren naar Port Harcourt zodra er geen problemen meer

zouden zijn (zie CGVS p. 8). U was nog maar twee weken in Lagos, of u kreeg al telefoon van de

aanvallers die u tot uw verbazing het exacte adres waar u verbleef wisten mee te delen en die stelden

dat ze alle mannen in uw familie zouden uitroeien (zie CGVS p. 9). Vervolgens, nog geen week nadat u

het land verliet, werd u per telefoon op de hoogte gesteld dat ze uw zus vermoord hadden (zie CGVS p.

9). Zoals u het stelt lijkt het wel of deze gebeurtenissen vlak na elkaar plaats vinden en met elkaar

verband houden. Gevraagd echter wanneer u juist naar Lagos vertrok, valt het u erg moeilijk deze vraag

te beantwoorden (zie CGVS p. 9). Uiteindelijk stelt u dat het juli 2008 moet zijn geweest (zie CGVS p.
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9), ruim een half jaar nadat het incident aan het ziekenhuis zou hebben plaatsgevonden. Nochtans

verklaart u later dat u meteen na het incident naar Lagos vertrok en dat u zelfs niet over huis ging (zie

CGVS p. 11). Uw vertrek naar Lagos zou volgens deze uitleg eind 2007, ten laatste begin 2008

hebben plaatsgevonden, wat dus strijdig is met uw eerdere verklaringen dat het in juli 2008 zou

hebben plaatsgevonden.

Wat betreft de timing van de dood van uw zus, uit eerdere verklaringen blijkt dat u Nigeria in 2008

hebt verlaten, eind 2008 kwam u in Griekenland aan (zie CGVS p. 8). U vertelt dat u een week later

telefoon gekregen zou hebben dat uw zus vermoord werd (zie CGVS p. 9), dat komt er dus op neer dat

u eind 2008, ten laatste begin 2009 op de hoogte werd gesteld van haar dood. Naderhand wordt u

gevraagd te preciseren wanneer uw zus gestorven is. U stelt dat ze in 2009 vermoord werd, maar blijft

verder vaag over het exacte tijdstip. (zie CGVS p. 11) U stelt wel dat u de informatie kreeg midden 2009

(zie CGVS p. 11), wat dus strijdig is met uw eerdere verklaringen, namelijk dat u een week na uw

vertrek uit Nigeria op de hoogte zou zijn gesteld van de dood van uw zus. Niemand zou bovendien

weten wat er eigenlijk exact met haar gebeurde (zie CGVS p. 12). Deze vage en met momenten strijdige

verklaringen tasten de geloofwaardigheid van uw verder asielrelaas aan en overtuigen niet dat de dood

van uw zus, indien zij werkelijk vermoord werd, het werk was van uw vermeende aanvallers.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt dat in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan

van een gegronde 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, kan worden

vastgesteld.

Ter staving van uw asielrelaas geeft u enkele foto’s af en een kaart van Nigeria waarop de Niger

Delta regio werd aangeduid. Op één foto is een man te zien met een machinegeweer, waarvan u stelt

dat het uw broer is (zie CGVS p. 9). Op een andere foto is een groep mensen te zien met op de

achtergrond gemaskerde mannen met wapens in de handen. U stelt dat het gaat om kidnappers van

oliewerkers (zie CGVS p. 10). Er is echter geen informatie beschikbaar die aantoont dat de personen op

de foto zijn wie u stelt dat ze zijn, en evenmin staven deze foto's de door u aangehaalde

vervolgingsfeiten. De derde foto waarop u te zien bent met verband rond uw hoofd, nek en hand, heeft

evenmin bewijskracht voor de door u aangehaalde vervolgingsfeiten, vermits uit deze foto niet kan

worden afgeleid in welke omstandigheden u deze verwondingen heeft opgelopen.

U levert op 8 augustus 2012, (na het gehoor door het CGVS) een uittreksel van uw medisch dossier

bij het Rode Kruis Vlaanderen NOC Weelde en een kopie van een ‘Medical Certificate of Fitness’ in. Op

het eerste document staat te lezen dat u aan een zekere Olga op 2 augustus 2012 enkele littekens

aan hand en hoofd liet zien. Het ‘Medical Certificate of Fitness’ zou afkomstig zijn van de

Hospitals Management Board van de overheid van Abia State, Nigeria. De naam van de ondertekenaar

en de stempel zijn op de kopie slecht te zien. Er wordt gesteld dat u behandeld werd aan snijwonden

aan uw rechterhand en aan uw nek. Dit bewijst echter niet dat u deze wonden zou opgelopen hebben

op de manier die u tijdens uw asielrelaas beschrijft. Sowieso moeten documenten, om enige waarde

te hebben, gepaard gaan met geloofwaardige en coherente verklaringen, wat in deze niet het geval is.

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. Uit lezing van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker, in wat als een enig middel kan worden

beschouwd, de schending beoogt op te werpen van de materiële motiveringsplicht.

2.2. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administra-

tieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchte-

lingen en de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is

bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.3. Vooreerst wijst de Raad erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in

beginsel rust 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 4 oktober 2006, nr. 163.124; RvS 16 februari

2009, nr. 190.508; 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 hoedanig-

heid 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
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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 voor de

vluchtelingen en de staatlozen 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.

2.4. Verzoeker betoogt dat hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken moe en verward was, hetgeen hij ook

verklaard heeft, en dat men hem gevraagd had om kort te zijn zodat het niet vreemd is dat hij zijn

problemen niet in detail heeft omschreven. Hij maakte hiervan ook spontaan melding bij de

commissaris-generaal.

2.4.1. Aan verzoeker werd bij de Dienst Vreemdelingenzaken inderdaad meegedeeld dat hij kort de

voornaamste elementen of feiten diende weer te geven die aanleiding hebben gegeven tot zijn vlucht,

doch dit betekent niet dat hij daarom niet alle belangrijke elementen dient te vermelden. Er werd hem

een open vraag gesteld over de feiten die wijzen op de vrees voor vervolging of het risico op ernstige

schade waarbij verzoeker uitgebreid de kans kreeg deze aan te brengen. Verder stelde verzoeker na

afloop niets meer te wensen toe te voegen (administratief dossier, vragenlijst CGVS, stuk 10). De wijze

waarop een verhoor wordt geleid, biedt op zich geen verklaring voor het gewoonweg niet vermelden van

belangrijke incidenten die aanleiding gaven tot de vlucht uit het land van herkomst (RvS 24 maart 2004,

nr. 129.658; RvS 13 oktober 2005, nr. 150.135). Van een kandidaat-vluchteling, die beweert te vrezen

voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag immers

worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en

zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of

vlucht uit het land van herkomst. De kandidaat-vluchteling dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk

te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige

medewerking te verlenen aan de asielprocedure (RvS 13 oktober 2005, nr. 150.135; RvS 10 oktober

2006, nr. 163.364). Het betoog dat hij moe en verward was tijdens het eerste gehoor, kan aldus geen

verklaring bieden voor het feit dat verzoeker de kernaspecten van zijn asielrelaas op dat moment niet

heeft toegelicht.

2.5. Verzoeker betoogt dat het algemeen bekend is dat geweld en ontvoeringen wijdverspreid zijn en dat

de politie machteloos staat, zodat het niet onlogisch is dat hij niet eerst nationale bescherming heeft

gezocht.

2.5.1. Artikel 48/5, §2 tweede lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet) bepaalt: “Bescherming, in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 wordt in het algemeen geboden

wanneer de bedoelde actoren omschreven in het eerste lid redelijke maatregelen tot voorkoming van

vervolging of het lijden van ernstige schade treffen, onder andere door de instelling van een doeltreffend

juridisch systeem voor opsporing, gerechtelijke vervolging en bestraffing van handelingen die vervolging

of ernstige schade vormen, en wanneer de verzoeker toegang tot een dergelijke bescherming heeft.”

Met zijn blote betoog dat de politie machteloos staat tegenover wijdverspreid geweld en ontvoeringen

maakt verzoeker geenszins aannemelijk dat hij geen toegang heeft tot de bovenvermelde bescherming

van zijn nationale overheden of tot andere vormen van bescherming door deze overheden. De Raad

wijst er nog op dat de in artikel 48/5, §2, tweede lid van de Vreemdelingenwet bedoelde bescherming

die de nationale overheid biedt, daadwerkelijk moet zijn; ze hoeft echter niet absoluut te zijn en

bescherming te bieden tegen elk feit begaan door derden. De autoriteiten hebben de plicht om burgers

te beschermen, maar deze plicht houdt geenszins een resultaatsverbintenis in. Internationale bescher-

ming kan slechts worden ingeroepen bij gebrek aan nationale bescherming en, in tegenstelling tot

verzoekers blote bewering, blijkt uit de informatie waarover de commissaris-generaal beschikt en die is

toegevoegd aan het administratief dossier (stuk 14), dat de overheid wel degelijk optreedt tegen de

groepen waarvan verzoeker beweert het slachtoffer te zijn. Het argument van verzoeker dat de politie
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machteloos zou staan kan, gelet op voorgaande bespreking, geenszins overtuigen als verschonings-

grond waarom verzoeker niet eerst een beroep heeft proberen te doen op nationale bescherming.

2.6. De Raad stelt voorts vast dat verzoeker zijn gebrekkige en foutieve kennis omtrent As., At. en het

probleem van de Niger Delta, tracht te verklaren door te verwijzen naar zijn lage scholingsgraad, het feit

dat hij politiek niet actief was en zijn zwakke gezondheid waardoor hij zich vaak isoleerde en waardoor

hij geen volledig inzicht en een theoretische kennis had van de politieke context waarin alles zich

afspeelde. Hij stelt dat daarom niet redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij op de hoogte zou zijn

van de milities en hun activiteiten, laat staan hun allianties en conflicten. Hij stelt dat hij wel op de

hoogte was van de oorsprong van de milities, de manipulaties waarvan hijzelf slachtoffer was en hun

evolutie naar criminele activiteiten.

2.6.1. Waar verzoeker wijst op zijn lage scholingsgraad om de vage en tegenstrijdige antwoorden te

verklaren, wijst de Raad erop dat met betrekking tot belangrijke feiten die de essentie van het asiel-

relaas uitmaken, ook van een persoon met een geringe opleiding mag worden verwacht dat deze in

staat is voldoende coherente en duidelijke informatie te verstrekken betreffende gebeurtenissen en

zaken die de kern van zijn asielrelaas uitmaken (RvS 27 januari 2007, nr. 127.477), waartoe, zoals

hoger is gebleken, verzoeker ernstig in gebreke is gebleven. Het argument dat hij wel andere vragen

kon beantwoorden, doet aan voorgaande geen afbreuk.

De Raad stelt voorts vast dat de vragen die verzoeker werden gesteld over As. At. en het probleem van

de Niger Delta geen diepgaande politieke kennis vergden maar eerder betrekking hadden op gebeurte-

nissen waarvan verzoeker, indien hij werkelijk problemen zou gekend hebben met de milities, op de

hoogte zou moeten zijn en hierover correcte informatie zou moeten kunnen verschaffen. In die zin kan

de beweerde zwakke gezondheid van verzoeker evenmin een verantwoording bieden voor de vastge-

stelde vage en tegenstrijdige verklaringen in zijn asielrelaas.

2.7. Verzoeker stelt dat hij bij het situeren van de gebeurtenissen in de tijd inderdaad enkele keren heeft

getwijfeld tijdens zijn verhoor en stelt nu dat het incident plaatsvond in juli 2008, waarna hij naar Lagos

is vertrokken, waar hij na twee weken een dreigtelefoon ontving. Pas eind augustus 2008 is hij

vertrokken uit Nigeria en ongeveer een week na zijn aankomst in Griekenland, hoorde hij via telefoon

dat zijn zus ook vermoord was.

2.7.1. Verzoeker tracht de door de commissaris-generaal vastgestelde tegenstrijdigheden te verklaren

door een verduidelijking te geven van de feiten die het voorwerp waren van deze tegenstrijdigheden. De

Raad stelt vast dat verzoekers pogingen tot het a posteriori bijsturen van zijn verklaringen geen steun

vinden in het administratief dossier en dat de vastgestelde tegenstrijdigheden geen ruimte laten voor de

nuanceringen die verzoeker post factum nog tracht aan te brengen. In het kader van de asielprocedure

draagt de kandidaat-vluchteling een verantwoordelijkheid, in die zin dat van hem wordt verwacht dat hij

zo duidelijk en volledig mogelijk zijn asielmotieven weergeeft, zeker wat de feiten betreft die de kern van

zijn asielrelaas raken (RvS 27 september 2006, nr. 162.792; RvS 19 december 2006, nr. 166.028). De

bestreden motivering wordt niet dienend weerlegd en blijft derhalve staande.

Waar verzoeker voorts stelt dat de gebeurtenissen al een eindje achter hem liggen, wijst de Raad erop

dat vastgestelde tegenstrijdigheden geen details betreffen maar wel elementen die de kern van

verzoekers asielrelaas uitmaken en waarvan redelijkerwijze mag verwacht worden dat hij ze, ook na

verloop van een bepaalde tijd, nog waarheidsgetrouw kan weergeven, te meer daar het gaat om

ingrijpende gebeurtenissen die geacht mogen worden in het geheugen van de asielzoeker te zijn gegrift.

Ook blijkt niet uit een psychologisch of medisch attest dat verzoekers cognitief geheugen is aangetast

waardoor het hem onmogelijk zou zijn een coherent en consistent relaas naar voor te brengen.

2.8. Inzake het motief over de foto’s en het uittreksel uit het medisch dossier dat hij heeft aangebracht,

betwist verzoeker dat zijn verklaringen ongeloofwaardig zouden zijn omdat hij op een logische manier

heeft kunnen verklaren waarom hij niet beschikt over bepaalde informatie. Hij stelt dat dit ook niet

wegneemt dat twee van zijn familieleden inmiddels zijn vermoord en/of vermist, hetgeen wel zeer

ernstige feiten zijn. Verzoeker stelt dat de aangebrachte stukken wel degelijk een positieve indicatie

vormen. Hij vraagt dan ook om het dossier te willen onderzoeken en hem alsnog de status van

vluchteling te willen toekennen.

2.8.1. De Raad wijst er vooreerst op dat aan de door een asielzoeker bijgebrachte documenten slechts

bewijskracht kan worden toegekend voor zover ze gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen.
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Echter, zoals blijkt uit de bespreking hoger, is het asielrelaas van verzoeker behept met tal van vaag-

heden, tegenstrijdigheden en onaannemelijkheden waardoor de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas

volledig ondermijnd wordt. Verzoeker is er met zijn betoog niet in geslaagd de geloofwaardigheid van

zijn verklaringen te herstellen. Door opnieuw zijn asielrelaas te herhalen voert verzoeker geen concreet

verweer tegen het motief over de foto’s en het uittreksel uit het medisch dossier dat hij heeft aange-

bracht, zodat dit ongewijzigd gehandhaafd blijft.

2.9. De Raad wijst verzoeker er op dat werd vastgesteld dat zijn asielrelaas ongeloofwaardig is zodat hij

evenmin een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van de bepalingen met betrekking

tot de subsidiaire bescherming aannemelijk maakt.

2.10. Het enig middel kan niet worden aangenomen. De Raad is van oordeel dat verzoekende partij

geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven, die de Raad bevestigt en overneemt.

Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet worden weerhouden.

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 zeven december tweeduizend en twaalf

door:

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN S. DE MUYLDER


