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nr. 95 975 van 28 januari 2013

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 19 oktober 2012

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

staatlozen van 18 september 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 11 december 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 januari 2013.

Gehoord het verslag van toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat C. VERBRAEKEN loco

advocaat E. JACOBS en van attaché L. VANDERVOORT, 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 van Igbo afkomst. U bent een overtuigd

katholiek christen. U werd geboren in 1980. U werd te vondeling gelegd en groeide op in de Holy Child

Motherless Baby home in Enugu state. Toen u ongeveer 9 jaar was werd u geadopteerd door Ngozi E,

een vrouw die u kende van de kerk. Jullie woonden in Enugu state. In 1997 overleed Ngozi E. Haar

familie wilde niet voor uw zorgen. De broer van Ngozi E. had sympathie voor u en bracht u naar zijn

vriend Alhaji Y., een moslim, die in Kano in het noorden van Nigeria woont. U ging bij Alhaji Y. en zijn

familie inwonen en werkte onbezoldigd in zijn autogarage. Alhaji Y. was een machtig man, hij had

contacten met de politie en er waren verschillende gangsters die voor hem werkten. U had steeds een

goede verstandhouding met Alhaji Y.. Tot 2012 bleef u onbezoldigd werken in de garage van Alhaji
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Y.. In 2012 waren er ernstige religieuze onlusten tussen christenen en moslims in Kano. U hoorde ook

van de dochter van Alhaji Y. dat haar vader contacten had met Boko Haram, een

moslimterroristische organisatie. In februari 2012 vroeg u geld aan Alhaji Y. om een eigen zaak op te

starten. Alhaji Y. zei dat moslims geen geld geven aan christenen. Hij zei ook dat hij u zou vermoorden

als u naar de politie zou gaan. Toen u even later nog eens naar geld vroeg, trok hij een mes. U vluchtte

weg en werd achtervolgd door 3 handlangers van Alhaji Y. U vluchtte naar Zaria, waar Hassan, een

zakenvriend van Alhaji Y. woonde. Hassan had u graag. Van februari 2012 tot eind mei 2012 leefde

u ondergedoken bij Hassan in Zaria. Hassan regelde intussen uw vertrek uit Nigeria. Vervolgens ging

u naar Lagos. Daar nam u het vliegtuig naar een Europese stad. U verbleef er enkele dagen

en vervolgens ging u per boot naar België. U kwam op 21 juni 2012 in België aan. De volgende dag

vroeg u asiel aan bij de Belgische asielinstanties. Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u

volgende documenten neer: een lidkaart van de Catholic Youth organisation of Nigeria (CYON), een

attest van deelname aan een door CYON georganiseerd sportevenement in Jos in 2006, een werkkaart

en verschillende artikels over de problemen met Boko Haram in het noorden van Nigeria.

B. Motivering

Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven stel ik vast dat ik u noch de status

van vluchteling, noch het subsidiaire beschermingsstatuut kan geven. U bent er immers geenszins

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.

U verklaart Alhaji Y. uit Kano te vrezen (gehoor CGVS, p.4,8,10). Volgende opmerkingen moeten echter

bij uw relaas gemaakt worden.

Eerst en vooral is uw kennis over de familie van Alhaji Y. en uw collega’s in de garage van Alhaji Y. erg

beperkt. U verklaarde dat u van 1997 tot 2012 bij Alhaji Y. woonde en steeds voor hem werkte (gehoor

CGVS, p. 4,5,8,9,11). U verklaart ook dat Alhaji Y. goed voor u was, u beschermde en dat hij pas sinds

februari 2012 vijandig tegen u deed (gehoor CGVS, p.3,6,7,10). U stelt dat u in hetzelfde huis

samenwoonde met Alhaji Y., zijn 2 vrouwen, zijn dochter Amina en een zekere Mohamed (gehoor

CGVS, p. 5,10,11). Wanneer u gevraagd werd hoe de 2 vrouwen van Alhaji Y. heten, antwoordt u enkel

dat u weet dat Alhadja hun achternaam is (gehoor CGVS, p.10,11). Het is weinig aannemelijk dat u niet

de volledige naam zou kennen van 2 vrouwen waarmee u gedurende 15 jaar in hetzelfde huis woonde.

U stelt dat Alhaji Y. 7 kinderen heeft. U kent slechts 1 van deze 7 kinderen bij naam, namelijk Amina. U

verklaart deze gebrekkige kennis door te stellen dat enkel Amina bij haar vader woonde. Wanneer

gevraagd wordt waar de andere 6 kinderen verblijven raakt u niet verder dan te zeggen dat er 2 in

Amerika verblijven (gehoor CGVS, p.9,10,11). Ook al woont er maar 1 van de 7 kinderen bij Alhaji Y. in,

toch is het weinig plausibel dat u de namen van de kinderen van iemand waarmee u gedurende 15 jaar

samenwoonde en werkte, en waarmee u een goede verstandhouding had, niet zou kennen. Eveneens

is het vreemd dat u niet zou weten waar die kinderen zouden verblijven. Gevraagd naar collega’s in de

garage van Alhaji Y., antwoordt u dat er mecaniciens waren die kwamen werken aan de batterijen of die

elektronische problemen bij de wagens verholpen. Gevraagd naar namen van die collega’s antwoordt u

na enig nadenken dat u Yinka kent, maar geen andere collega’s kunt herinneren (gehoor CGVS, p.11).

Het komt weinig waarschijnlijk over dat u gedurende 15 jaar in een garage zou werken, maar na enig

nadenken slechts 1 voornaam van een collega zou kunnen geven.

Daarnaast is ook uw kennis over de stad Kano erg beperkt. Gevraagd naar omliggende straten van uw

woonplaats Alhaji Y. street 6 (gehoor CGVS, p.4) stelt u dat het een nieuwe wijk is en dat er

geen straatnamen zijn (gehoor CGVS, p.12). Gevraagd naar straatnamen in de buurt van uw werkadres

‘Kofar Ruwa Market Alan Kano International Airport kano’ (gehoor CGVS, p.5,6) antwoordt u dat u

enkel Jankara road en Aminu Kano road kent (gehoor CGVS, p.12). Verder verklaart u dat u van 1997

tot 2012, gedurende 15 jaar, elke dag het traject van uw thuisadres naar uw werkadres met de auto

aflegde. Gevraagd welke plaatsen en/of straten u passeerde op die route verklaart u enkel dat u tot de

Afrikaanse kerk reed en dan naar Airport road reed (gehoor CGVS, p.12). U verklaart uw gebrekkige

kennis door te stellen dat u gewoon in uw auto stapte en naar het werk reed en nooit gedacht had dat u

hierover vragen zou moeten beantwoorden (gehoor CGVS, p.12). Hiermee overtuigt u niet. Van iemand

die gedurende 15 jaar elke dag hetzelfde traject tussen 2 plaatsen aflegt, mag verwacht worden dat hij

deze route gedetailleerd kan uitleggen. Wanneer u gevraagd werd welke plaatsen in Kano u kent,

antwoordt u dat u enkel Sabon Gari kent. U stelt dat u niet vaak naar het centrum van Kano ging en

bang was om buiten te gaan (gehoor CGVS, p.4). Hiermee overtuigt u niet. U verklaarde immers eerder
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dat u in de garage auto’s waste en contact had met klanten die uw taal spreken (gehoor CGVS, p.9).

Gegeven uw verklaring dat u gedurende 15 jaar in Kano woonde en gedurende 15 jaar contact had met

klanten is het vrij onwaarschijnlijk dat u zo weinig over de stad Kano zou weten. U stelt dat Rabiu Mussa

de huidige gouverneur is van Kano state, maar dat u niet weet tot welke partij hij behoort. U stelt dat u

niet in politiek geïnteresseerd bent (gehoor CGVS, p.12). Daarnaast verklaart u de Hausa-taal te

spreken, de voertaal in Kano. Wanneer u gevraagd wordt wat het woord ‘kofar’ betekent, stelt u eerst

dat u het niet goed kan uitleggen. Vervolgens zegt u dat ‘kofar rwa’ een boog is om water mee te boren

(gehoor CGVS, p.12). Nochtans beschikt het CGVS over informatie dat ‘kofar’ poort betekent en dat er

heel wat toegangspoorten tot de (vroeger) ommuurde stad Kano zijn die telkens met de naam ‘kofar

beginnen (zie informatie administratieve dossier).

Op basis van voorgaande vaststellingen kan besloten worden dat geen geloof gehecht kan worden aan

het feit dat u van 1997 tot 2012 zou samengewoond en samengewerkt hebben met Alhaji Y. in de stad

Kano. Bijgevolg kan ook geen geloof gehecht worden aan de door u aangehaalde problemen met Alhaji

Y. in Kano.

U bent er dan ook niet in geslaagd bent 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.

Wat de door u neergelegde documenten betreft moet eerst en vooral opgemerkt worden dat u deze

niet neergelegd hebt bij de Dienst Vreemdelingenzaken bij uw asielaanvraag. Nochtans verklaarde u dat

u deze documenten reeds bij u had toen u in België aankwam. Toen u gevraagd werd waarom u

deze documenten niet eerder hebt neergelegd bij de DVZ, verklaarde u dat u dacht dat men er enkel

naar identiteitsdocumenten zoals een paspoort of een visum vroeg (gehoor CGVS, p.7). Hiermee

overtuigt u niet. Van een kandidaat-vluchteling die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en

daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag verwacht worden dat hij alle

elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk

aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding van zijn vertrek of vlucht uit zijn land van

herkomst zouden zijn geweest. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit vanaf het

begin. Het feit dat u dacht dat men enkel naar identiteitsdocumenten vroeg, kan geen afdoende

verklaringen bieden voor het niet-neerleggen van deze documenten. Betreffende uw werkkaart bij de

Alhaji Y. Autotrading Company moet opgemerkt worden dat hierboven uitgelegd werd dat geen geloof

gehecht kan worden aan uw verblijf bij en werkzaamheden voor Alhaji Y.. Om enige waarde te hebben

moeten documenten ondersteund worden door geloofwaardige verklaringen, wat hier dus niet het geval

is.

Betreffende uw lidkaart van de Catholic Youth organisation of Nigeria (CYON) en het attest

van deelname aan een door CYON georganiseerd sportevenement in Jos in 2006 moet het

volgende opgemerkt worden: aangezien geen geloof gehecht kan worden aan uw verblijf in Kano kan

ook geen geloof gehecht worden aan uw lidmaatschap van de organisatie CYON in Kano. Volgens de

informatie waarover het CGVS beschikt (en die toegevoegd is aan het dossier) blijkt bovendien dat in

Nigeria valse documenten op eenvoudig verzoek en mits betaling vlot verkregen kunnen worden. De

authenticiteit van de neergelegde lidkaarten kan dan ook ernstig in twijfel getrokken worden. De

neergelegde internetartikels over de problemen met Boko Haram geven louter algemene informatie,

maar vormen geen bewijs van de persoonlijke vervolging die u aanhaalde. U verklaarde zelf dat u niet

persoonlijk vernoemd wordt in 1 van deze artikels (gehoor CGVS, p.7). U legde tenslotte geen

documenten neer die ons toelaten uw identiteit, nationaliteit of reisweg te controleren.

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. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna Wet van

29 juli 1991) en van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

vreemdelingenwet).

Verzoeker geeft toe niet meteen op alle vragen geantwoord te hebben, zoals bijvoorbeeld op de vraag

over de vrouwen en de kinderen van Alhaji Y. Y. is een machtig man met veel connecties bij de politie

en de gerechtelijke overheden. Hij durfde eerst uit vrees de namen niet te noemen. Verzoeker ziet nu in

dat A. Y. in België geen connecties met de politie of andere instanties kan hebben en ziet eveneens in

dat hij de diensten van het CGVS niet moet vrezen. Daarom dat hij de namen nu ook meegeeft. De twee

vrouwen van Alhaji Y. heten Kafaia en Hadjia. Zoals hij eerder meedeelde heeft Alhaji Y. 7 kinderen

zijnde: Amina, Saidi, Ahmed, Mohamed, Amino, Aboubaka, Aminu. Verzoeker stelt vervolgens wel

degelijk onbezoldigd in de garage gewerkt te hebben. Dit bewijst waarom hij een werkkaart van Alhaji Y.

Autotrading op zich had. De garage van Alhaji Y. was enkele kilometers verder dan zijn woning gelegen.

Hij fietste iedere dag van aan de woning van Alhaji Y. tot aan het rondpunt iets verderop gelegen. Daar

nam hij de bus tot in Sabongora. Vandaar nam hij een andere bus naar Kofar Ruwa Market Alan Kano

International Airport. Hier vlakbij was de garage van Alhaji Y. gelegen.

De Raad wijst er op dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel op de

asielzoeker zelf rust. 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, 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 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.

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

Terecht stelt verweerder in haar Nota: “Verweerder meent echter dat dergelijke uitleg niet strookt met

het feit dat de asielaanvraag op zich al een verzoek tot en een uiting van vertrouwen is in de

bescherming die Belgische autoriteiten verzoeker bieden. De behandeling van een asielaanvraag

geschiedt in vertrouwen en “vrees” kan geen reden zijn om in het onthaalland onjuiste informatie

omtrent het asielrelaas te debiteren (RvV, nr. 33.611 van 30 oktober 2009).

Verweerder meent dan ook dat het niet ernstig is om na confrontatie met de bestreden beslissing

dergelijke aanvullingen te doen om de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid te weerleggen.

Verweerder benadrukt dat de medewerkingsplicht die op verzoeker rust hem verplicht zijn asielrelaas zo

volledig mogelijk en waarheidsgetrouw uiteen te zetten (RvV, nr. 75.591 van 21 februari 2012 RvV, nr.

75.591 van 21 februari 2012).

Verweerder volhardt dan ook onverminderd in de vaststelling dat (i) verzoeker zijn kennis over de familie

van Alhaji Y. en zijn collega’s in de garage van Alhaji Y. erg beperkt is en (ii) zijn kennis over de stad

Kano eveneens beperkt is. Op basis van deze vaststellingen kan gesteld worden dat er geen geloof kan

gehecht worden aan het feit dat verzoeker van 1997 tot 2012 zou samengewoond en samengewerkt
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hebben met Alhaji Y. in de stad Kano. Bijgevolg kan er geen enkel geloof gehecht worden aan de door

verzoeker aangehaalde problemen met Alhaji Y. in Kano.”

De Raad ziet ook niet in hoe de vermelding van alle familieleden van Alhaji Y. voor verzoeker een groter

gevaar zou met zich meebrengen dan de vermelding bij de commissaris-generaal van bepaalde

familieleden of de vermelding van diens naam en het feit dat Alhaji Y. contacten had met een

terroristische organisatie zoals Boko Haram. De verklaringen van verzoeker overtuigen niet.

Waar verzoeker wijst op het feit dat mensenrechtenorganisaties al langer de situatie in Nigeria

aanklagen aangaande de islamitische terroristengroep Boko Haram en men op de hoogte is van de

ernstige religieuze onlusten tussen christenen en moslims, merkt verweerder terecht op dat de

persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging determinerend is om als vluchteling te worden erkend.

Een loutere vermelding van een welbepaalde situatie in het land van herkomst volstaat niet om iemand

als vluchteling te erkennen. De loutere verwijzing naar en neerlegging van rapporten van algemene aard

over de toestand van het land van herkomst toont geen persoonlijke vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie aan. Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in

gebreke.

Waar verzoeker verwijst naar het negatief reisadvies van buitenlandse zaken om naar Nigeria te reizen

(stuk 3) merkt verweerder terecht op dat een reisadvies betrekking heeft op westerlingen die naar

Nigeria willen reizen en niet slaat op Nigeriaanse staatsburgers, daar waar de informatie waarop het

Commissariaat-generaal zich steunt daarentegen wel op het veiligheidsrisico voor Nigeriaanse burgers

slaat.

De bestreden beslissing stelt: “Betreffende uw werkkaart bij de Alhaji Y. Autotrading Company moet

opgemerkt worden dat hierboven uitgelegd werd dat geen geloof gehecht kan worden aan uw verblijf bij

en werkzaamheden voor Alhaji Y.. Om enige waarde te hebben moeten documenten ondersteund

worden door geloofwaardige verklaringen, wat hier dus niet het geval is.

Betreffende uw lidkaart van de Catholic Youth organisation of Nigeria (CYON) en het attest

van deelname aan een door CYON georganiseerd sportevenement in Jos in 2006 moet het

volgende opgemerkt worden: aangezien geen geloof gehecht kan worden aan uw verblijf in Kano kan

ook geen geloof gehecht worden aan uw lidmaatschap van de organisatie CYON in Kano.”

De Raad schaart zich achter dit motief.

2.2. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht en het arrest El Gafaji van 17 februari 2009 van het

Hof van Justitie van de Europese Unie.

Verzoeker stelt uit Nigeria gevlucht te zijn daar hij als christen bedreigd werd met de dood door

handlangers van Boko Haram, een moslim terroristische organisatie. Hij werd met een mes bedreigd

door Alhaji Y. en deze dreigde hem ook te vermoorden. Verzoeker zag geen andere uitweg meer dan

ogenblikkelijk de vlucht te nemen. Hierdoor was het voor hem onmogelijk om zijn bijbel met

identiteitsdocumenten mee te nemen. Boko Haram is een zeer gevaarlijke terroristische organisatie die

al veel aanslagen pleegde in Kano en de rest van Nigeria. De gevaarlijke en bedreigende situatie geldt

voor een zeer groot deel van Nigeria. Doch is de situatie voor hem persoonlijk nog gevaarlijker, daar hij

jarenlang bij een aanhanger van Boko Haram heeft ingewoond en wegens aanhoudende bedreigingen

gevlucht is uit Nigeria. Het is duidelijk dat hij opnieuw door Boko Haram in zijn land van herkomst zal

gezocht en gevonden worden, indien hij terug moet keren.

De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de

persoon van burgers als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij ooit bedreigd of in de negatieve aandacht kwam van de

organisatie Boko Haram of dat zijn hoedanigheid van christen in Nigeria het bewijs is dat hij in

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.
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Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, § 1, 2° van de vreemdelingenwet.

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 achtentwintig januari tweeduizend dertien

door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS G. de MOFFARTS


