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nr. 93 947 van 19 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 Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 2 juli 2012 heeft

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

30 mei 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.

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

8 november 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. C. FRERE, die loco advocaat M. SAMPERMANS verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché E. DE WIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Het door verzoeker niet betwiste feitenrelaas, zoals uiteengezet in de bestreden beslissing, luidt als

volgt:

“U verklaart een Liberiaanse staatsburger te zijn afkomstig van Paynesville. U bent minderjarig. U

hebt uw vader niet gekend. U vernam van uw moeder dat hij van Mandingo origine was en omgekomen

is ten gevolge van een ongeluk. Uw moeder is in 2000 door vergiftiging overleden. U was 6 jaar oud. U

groeide op bij de zus van uw moeder, K.D. in Paynesville. U ging naar school tot eind oktober 2011.

U verkocht kerosine en ook gekookte eieren in de buurt. Uw grootvader was assistent zoe, de

hoogste rang bij de traditionele porogemeenschap in Lofa County. Hij is overleden een week voor uw

geboorte. Er werd gedacht dat uw grootvader was teruggekomen en u werd naar hem genoemd. U werd
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bij uw geboorte gemarkeerd op uw linkerarm en u zou de plaats van uw grootvader in de

porogemeenschap moeten innemen. In 2010 werd de zoon van uw tante J. gedood. Hij werd door zijn

moeder naar Siyensu gestuurd en hij is er door verdrinking omgekomen. Hij weigerde te worden

geïnitieerd. Uw tante sprak u aan dat u ook geïnitieerd zou worden in Lofa County. U antwoordde initieel

dat u eender wanneer klaar was om te worden geïnitieerd. U was verheugd om naar uw moeder’s

geboorteregio te gaan. Op 6 juni 2011 liet u zich echter dopen tot christen. Op 31 oktober 2011 werd u

door uw tante geroepen. Ze meldde dat jullie de volgende week naar Lofa County zouden gaan. U zou

geïnitieerd worden in de porogemeenschap en u zou de plaats van uw grootvader innemen. U

antwoordde nu dat u niet zou meegaan, dat u christen bent en niet betrokken wil geraken in de

porogemeenschap. Uw tante werd heel kwaad en gooide een mes naar u. U liep weg en u ging naar het

huis van uw peter Mr Johnson. U legde hem uit wat er gaande was en u kon bij hem logeren. U bracht

uw vriend V.Q. op de hoogte dat u bij Mr Johnson verbleef en hij kwam elke avond naar u toe. Hij

meldde u dat uw tante uw kledij en spullen in brand had gestoken. Ze had gezegd dat u niet meer zou

leven als u gezien zou worden. Uw leven was in gevaar en Mr Johnson gaf u het advies om het land te

verlaten. U hebt Liberia per boot verlaten en op 5 december 2011 in België asiel gevraagd.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van “het artikel 1. Par. A, al. 2 van het

Internationaal Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951;

de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen; de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4 par. 2, a en b, 48/5, 49, 49/2 en volgende, artikel

52 en 62 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, alsmede de uitvoeringsbesluiten van de Wet van 15

december 1980; de algemene rechtsbeginselen, zoals het recht op een eerlijke behandeling van zijn

zaak; de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de zorgvuldigheidsverplichting en

het redelijkheidsbeginsel”.

2.2. Wat de aangevoerde schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht betreft, zoals neergelegd in

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat de motieven van de

bestreden beslissing op eenvoudige wijze in de beslissing gelezen kunnen worden zodat verzoeker er

kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te

vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is voldaan aan de

voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de

Vreemdelingenwet (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 10

oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149;

RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele

motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens

de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette

doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoeker, die zich verzet tegen de

motieven van de bestreden beslissing, in wezen, en bij gebreke aan een deugdelijke uiteenzetting

aangaande de andere door hem aangevoerde rechtsnormen en –beginselen, uitsluitend de schending

van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

2.3. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven houdt in dat de bestreden

beslissing 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. De materiële

motiveringsplicht zal in casu worden onderzocht in het licht van de voorwaarden tot toekenning van de

vluchtelingenstatus, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en de subsidiaire

beschermingsstatus, zoals bepaald in artikel 48/4 van dezelfde wet. Daarbij moet in acht genomen

worden wat volgt:

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

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

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

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

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

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

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,
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Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

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

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

réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal 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.

2.5. De bestreden weigering tot toekenning van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire

beschermingsstatus wordt gemotiveerd als volgt :

“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 verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten uit vrees voor een gedwongen initiatie bij

de porogemeenschap, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-

generaal te worden gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uit uw verklaringen blijkt dat u uw hele leven in Monrovia

hebt doorgebracht. U stelt dat u samen met uw moeder in de wijk Elwa woonde in Monrovia en daarna

ging u bij uw tante in Paynesville, Monrovia wonen (zie gehoor CGVS, p.3). U geeft uitdrukkelijk aan dat

u enkel in Paynesville hebt gewoond (zie gehoor CGVS, p.4). Uit uw verklaringen blijkt dat u nooit

eerder in Zorzor, het dorp van uw familie langs moeder’s zijde, bent geweest. Uw tante sprak u aan om

u in Lofa County te laten initiëren, maar u weigerde en u bent er nooit geweest. U herhaalt later

tijdens hetzelfde gehoor op het Commissariaat-generaal, wanneer u wordt gevraagd naar plaatsen in

Lofa County, dat u uw hele leven in Monrovia was (zie gehoor CGVS, p.8). U geeft aan dat uw

grootvader afkomstig was van Zorzor en er assistent zoe was bij de traditionele porogemeenschap (zie

gehoor CGVS, p.10). U werd al vanaf uw geboorte uitgekozen en gemarkeerd om uw grootvader op te

volgen, hoewel u geboren en opgegroeid bent in Monrovia. Uit uw verklaringen blijkt dat uw vader van

Mandingo origine was, een etnie die volgens de beschikbare informatie op het Commissariaat-generaal

geen porogemeenschap kent (zie informatie administratieve dossier) en u verder geen enkele band

heeft met Lofa County, waardoor het weinig aannemelijk is dat de porogemeenschap u als opvolger van

uw grootvader zou willen, laat staan u ervoor actief zou zoeken en vervolgen.

Verder dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij de door u aangehaalde vrees voor

initiatie bij de porogemeenschap. Zo is het merkwaardig dat u door uw tante pas op zestienjarige leeftijd

werd aangesproken over de initiatie (zie gehoor CGVS, p.8). Indien u de positie van uw grootvader

diende in te nemen, zou men toch kunnen verwachten dat uw tante zou spreken over de initiatie en de

positie van uw grootvader en u in contact zou brengen met het dorp en de lokale traditie. Uw grootvader

was een assistent zoe, maar u blijkt de naam van de chief zoe niet te kennen (zie gehoor CGVS, p.7).

Het is weinig aannemelijk dat u niet meer zou afweten over de taken van de chief zoe. U stelt dat hij

de beslissingen neemt hoe en wanneer iemand geïnitieerd moet worden, maar verder stelt u het niet

te weten (zie gehoor CGVS, p.8). Aldus dient te worden opgemerkt dat u slechts een beperkte kennis

heeft over de porogemeenschap, zeker voor iemand die van zijn geboorte voorbestemd zou zijn om er

een belangrijke rol in te spelen.

Daarbij lijkt het weinig aannemelijk dat u, indien u werkelijk gedwongen zou worden naar

de Porogemeenschap te gaan, u geen advies of bescherming zou hebben gezocht bij de familie van

uw vader, die van Mandingo-origine is. U verklaart dat uw vader twee broers heeft, Began en Akoi

Kamarah (zie gehoor CGVS, p.2). Hoewel u aangeeft dat u opgroeide bij de zus van uw moeder, blijkt u

wel te weten dat uw oom Began een winkel heeft in Redlights en uw andere oom Akoi geen werk heeft,

maar hij vroeger bij Bongmines Company werkte (zie gehoor CGVS, p.4). Het is dan ook bevreemdend

en niet doorleefd dat u antwoord de familie van uw vader niet te kennen, wanneer u de vraag wordt

gesteld wat zij denken over de porogemeenschap (zie gehoor CGVS, p.9). Wanneer u erop wordt

gewezen dat uw vader een Mandingo is, antwoordt u dat zijn ouders van Guinee komen, dat uw vader

geboren is in Lofa County en degenen die immigreerden zich aanpasten aan de (lokale) gemeenschap

en wel de initiatie doen (zie gehoor CGVS, p.9). Zoals hierboven werd vermeld, blijkt uit de beschikbare

informatie op het Commissariaat-generaal dat Mandingo’s geen leden zijn van de porogemeenschap.
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Het is dan ook opmerkelijk dat u als half Mandingo- half Loma zou zijn aangeduid om assistent zoe te

zijn, temeer daar de opvolging patrilineair gebeurt.

Vervolgens dienen nog volgende bedenkingen te worden gemaakt bij uw verklaringen betreffende

uw beweerde vrees bij terugkeer naar Liberia. U verklaart dat u via traditionele medicijnen gevonden

zal worden (zie gehoor CGVS, p.11). U vreest uw tante die met tussenkomst van een medicijnman u

zal terugvinden. U zal dan gedwongen worden om te worden geïnitieerd of bij weigering zal u

worden gedood (zie gehoor CGVS, p.11 en p.12). Uw verklaringen zijn gebaseerd op vermoedens

en veronderstellingen en bevatten geen objectieve aanwijzing van uw beweerde vrees. Daarbij is uw

vrees voor de traditionele medicijnen van spirituele aard en bevat eveneens geen objectieve aanwijzing

van uw beweerde vrees.

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘gegronde vrees

voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten 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 subsidiaire bescherming zou lopen.

De door u neergelegde documenten wijzigen hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet. De kopie van

uw geboortecertificaat (n°21-LM20120319-054 afgegeven op 19.3.2012 op naam van K.S.F. betreft uw

identiteitsgegevens waaraan hier niet wordt getwijfeld. De lidkaart van kerk Better Way Word of Life

Ministries, de brief van Pastor B Y. (dd.14.3.2012) en de brief van de kerk in Sint Truiden betreffen uw

geloofsovertuiging, waaraan hier niet meteen wordt getwijfeld. De brief van de pastor vermeldt wel dat

uw familie u zou gedwongen hebben een geheim genootschap te vervoegen, maar uit de inhoud van de

brief blijkt duidelijk dat hij een gesolliciteerd karakter heeft aangezien hij gericht is aan 'your good office'

met de bedoeling informatie te geven over u en afgesloten wordt met de hoop dat u bescherming zal

krijgen. Bovendien vermeldt de pastor niet hoe hij over deze informatie beschikt waardoor de waarde

ervan ernstig aangetast wordt in het licht van bovenstaande vaststellingen. De brief van de Paynesville

Community High School is een aanbevelingsbrief, maar voegt niets toe aan bovenstaande motivering.

De informatie over de porogemeenschap is van algemene aard en doet geen afbreuk aan bovenstaande

motivering.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat u

minderjarig bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989,

geratificeerd door België, op u moet worden toegepast.”

2.6. De verwerende partij is dus van oordeel dat verzoeker noch een gegronde vrees voor vervolging,

noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade aannemelijk maakt omwille van zijn vrees voor

een gedwongen initiatie bij de porogemeenschap, omdat (i) het weinig aannemelijk is dat hij bij zijn

geboorte zou zijn uitgekozen en gemarkeerd om zijn grootvader, afkomstig van Zorzor en assistent zoe

bij de traditionele porogemeenschap, op te volgen, nu zijn vader van Mandingo origine was en hijzelf zijn

hele leven in Monrovia woonde en geen enkele band heeft met Lofa Country, (ii) het merkwaardig is dat

hij pas op zestienjarige leeftijd zou zijn aangesproken over de initiatie, (iii) verzoeker, voor iemand die

voorbestemd is van bij zijn geboorte om een belangrijke rol te spelen in de porogemeenschap, slechts

een beperkte kennis heeft over die gemeenschap en hij nooit eerder in contact werd gebracht met het

dorp en de lokale traditie, (iv) het weinig aannemelijk is dat verzoeker geen bescherming heeft gezocht

bij de familie van zijn vader, die van Mandingo origine is waar geen porogemeenschap is gekend (v) het

opmerkelijk is dat verzoeker als half-Mandingo, half-Loma zou zijn aangeduid om assistent zoe te

worden, temeer nu de opvolging patrilineair gebeurt, (vi) verzoekers verklaringen dat hij met

tussenkomst van een medicijnman zal worden teruggevonden, gedwongen zal worden geïnitieerd of bij

weigering zal worden gedood slechts vermoedens zijn en geen objectieve aanwijzingen bevatten van

zijn beweerde vrees en (vii) de door verzoeker voorgelegde documenten geen bewijs bevatten voor de

geschetste problemen.

2.7. De bevindingen van de verwerende partij zijn pertinent, nu ze betrekking hebben de op de

kernelementen van het asielrelaas, en vinden steun in het administratief dossier, meer bepaald in het

gehoorverslag en de bijgevoegde landeninformatie. Het komt derhalve toe aan verzoeker om ze in

concreto te weerleggen. De loutere stelling dat zijn verklaringen mogelijk, plausibel en oprecht zijn,

coherent en niet in strijd met algemeen bekende feiten, zoals verzoeker doet, voldoet uiteraard niet om
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de vaststellingen van de verwerende partij, die blijk geven van het tegendeel, in een ander daglicht te

stellen. Het herhalen van de kernelementen van zijn asielrelaas volstaat evenmin.

2.8. Verzoeker verwijst naar het obscuur karakter van de Poro-gemeenschap, om aannemelijk te maken

waarom zijn tante hem pas op zestienjarige leeftijd heeft aangesproken over de geplande initiatie. Hij

heeft, zo stelt hij verder, Monrovia nooit verlaten, en hij heeft geen kennis van Zorzor of Lofa Country,

waar de Poro-traditie nog heel sterk aanwezig is. Door het feit dat verzoeker is geboren een week na het

overlijden van zijn grootvader werd hij door de gemeenschap aanzien als diens opvolger door

reïncarnatie. Het feit dat hij is opgegroeid in Monrovia doet daaraan geen afbreuk.

2.9. De Raad stelt in eerste instantie vast dat verzoeker verklaarde sedert het overlijden van zijn moeder

bij zijn tante te hebben gewoond, dat zij heel agressief is en dat uit respect niet wordt gepraat wanneer

zij praat. Het is die tante die, steeds volgens verzoekers verklaringen, gelooft in medicijnen, in

Afrikaanse dingen en in traditie (gehoorverslag CGVS, adm. doss. stuk 4, p 6), en die zelf een zoon zou

hebben verloren toen die weigerde te worden geïnitieerd. In die optiek is het volstrekt niet aannemelijk

dat zij, die zich blijkbaar toch sterk verbonden voelde met de poro-gemeenschap van haar vader, haar

neef zou toelaten actief deel te nemen aan de activiteiten van de kerk (verzoeker stelde dat hij in het

koor was en drum speelde in de kerk, altijd aan het vasten was, aanwezig was bij de kooroefeningen en

bij de bijbelstudies op woensdag en de dienst op vrijdag- ibid. p 12), zeker nu verzoeker verklaarde al

van bij zijn geboorte voorbestemd te zijn geweest om zijn grootvader op te volgen. Een en ander klemt

des te meer nu verzoeker bovendien verklaarde dat hij de enige van zijn familie was die zich bekeerde

tot de christelijke kerk.

2.10. Voorts is het niet aannemelijk dat, wanneer hij inderdaad van bij zijn geboorte reeds zou zijn

voorbestemd, hij niet op jongere leeftijd dichter bij de gemeenschap waarvan hij een belangrijk lid zou

gaan uitmaken zou zijn opgevoed. Dat hij daarbij nog niet zou in kennis gesteld zijn van alle geheimen

van de obscure gemeenschap, zoals verzoeker ze noemt, doet daaraan geen afbreuk. De verwerende

partij kan dan ook, worden gevolgd waar zij stelt dat verzoekers tante hem zou in contact brengen met

het dorp waar hij zijn grootvader zou moeten gaan opvolgen en de lokale traditie. Over die vermeende

voorbestemming dient er overigens op te worden gewezen, zoals de verwerende partij dat ook reeds

deed in de bestreden beslissing, dat die niet voor de hand ligt nu verzoeker half Mandingo-half Loma is

terwijl de opvolging patrilineair gebeurt. Verzoeker stelt dienaangaande dan wel dat hij omwille van het

tijdstip van zijn geboorte, met name één week na het overlijden van zijn grootvader langs moederszijde,

als de reïncarnatie van die man werd beschouwd, maar brengt daarvan geen enkel begin van bewijs bij,

zodat het niet meer dan een loutere bewering betreft die de objectieve informatie uit het administratief

dossier en de onaannemelijkheid van zijn voorbestemming omwille van zijn gemengde origine en de

patrilineaire opvolging.

2.11. De Raad stelt verder vast dat verzoeker het motief aangaande het feit dat het niet aannemelijk is

dat hij zich niet zou hebben gewend tot de familie van zijn vader, die van Mandingo origine was en om

die reden niet betrokken bij de poro-gemeenschap, ongemoeid laat terwijl het toch zeer pertinent is bij

de beoordeling van de voorliggende asielaanvraag. Daarbij komt nog dat verzoeker verklaarde zich,

zoals reeds gesteld, te hebben bekeerd tot het Christendom en een zeer actief lid stelde te zijn van zijn

kerk, die tegen de tradities van de poro-gemeenschap is (ibid. p 10) zodat niet valt in te zien om welke

reden hij zich niet tot de leden ervan zou hebben gericht om zichzelf te behoeden voor een gedwongen

initiatie. Overigens verklaarde verzoeker in eerste instantie te zijn opgevangen door ene Mr. Johnson.

Op de vraag of hij dan niet bij deze man zou kunnen blijven, verklaarde verzoeker dat dat niet kon

omdat hij via een medicijnman en met behulp van Afrikaanse medicijnen toch zou worden gevonden.

Samen met de verwerende partij kan dienaangaande worden gesteld dat de vrees voor traditionele

medicijnen van spirituele aard is en geen objectieve aanwijzing bevat voor de gegrondheid van zijn

vrees.

2.12. De Raad is van oordeel dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij een gegronde vrees

voor vervolging heeft omwille van zijn weigering om te worden geïnitieerd als opvolger van zijn

grootvader in de pro-gemeenschap. Dat zijn verklaringen overeenstemmen met algemeen bekende

feiten, zoals zou blijken uit de bij het verzoekschrift gevoegde stukken aangaande de geheime

genootschappen in Liberia, doet geen afbreuk aan het feit dat verzoeker moet aantonen dat hij in zijn

land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te

worden aangetoond, hetgeen in casu niet het geval is.
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2.13. Elke aanvraag om subsidiaire bescherming in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

moet individueel worden onderzocht, waarbij de aanvrager op een voldoende concrete manier dient aan

te tonen dat hij een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Verzoeker verwijst naar de elementen

van zijn asielrelaas, dat hierboven evenwel reeds ongeloofwaardig werd bevonden. De Raad meent dat

hij dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk

te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) of b) van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen andere gegevens bij die de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus zouden kunnen verantwoorden en de gegevens van het dossier laten evenmin toe

daartoe te besluiten.

2.14. Het middel kan niet worden aangenomen.

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 negentien december tweeduizend en twaalf

door:

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS


