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nr. 97 428 van 19 februari 2013

in de zaak 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 Tsjadische nationaliteit te zijn, op 19 november 2012

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

staatlozen van 23 oktober 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 18 december 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 januari 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. GALLANT loco advocaat K.

LIEVENS en van attaché R. LARNO, 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 8 juli 2012 het Rijk binnen en diende op 9 juli 2012

een asielaanvraag in. Op 23 oktober 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:

“A. Feitenrelaas
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U verklaarde de Tsjadische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in N’djamena. U groeide op in

Abeche. U bent een etnische Tupuri langs vaderskant. Uw moeder had de Nigeriaanse nationaliteit en

behoorde tot de Igbo-etnie.

Uw ouders waren aanvankelijk moslims, tot uw moeder zich, op een niet nader door u bepaald moment,

bekeerde tot het christendom. Uw vader bekeerde zich op termijn ook tot christen. Hierdoor kregen uw

ouders problemen met de leden van hun vroegere islamitische geloofsgemeenschap. Niet lang na de

bekering van uw vader werden uw beide ouders onthoofd door moslims. U liep verwondingen aan het

hoofd op. U was toen nog een kind. U besloot niet langer in Tsjaad te blijven uit vrees te worden

gedood. U vergezelde volwassenen in een truck en reisde op die manier naar Sokoto (Nigeria), waar u

enkele dagen verbleef. U reisde verder naar Kone en Alid (Niger). U verbleef ongeveer 4 jaar in Niger.

Daarna stapte u door de woestijn naar Algerije, waar u 3 jaar verbleef in Tamanrasset en Magnaya. Van

daaruit reisde u verder naar Marokko, waar u gedurende 4 jaar achtereenvolgens in Afak, Nadu en

Tetouan verbleef. U begaf zich naar Cassiago en zwom gedurende 8 à 9 uur waarna u in oktober 2011

in Ceuta (Spanje) aankwam. U verbleef er gedurende 8 maanden in een EU-kamp. U had

maagproblemen en wilde een maagoperatie laten doen, maar de Spaanse autoriteiten adviseerden u

om naar een ander land te gaan, vermits er een grote crisis was in Spanje. Uw hart bracht u in België. U

vroeg er op 9 juli 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.

Vooreerst kan worden opgemerkt dat u bijzonder vage verklaringen aflegt omtrent uw leeftijd en het

moment waarop u uw land van oorsprong verliet.

Op het formulier ‘inschrijving van de asielaanvrager’ van de DVZ staat vermeld dat u uw geboortedatum

niet kent en ook niet weet hoe oud u bent. Uw leeftijd werd er, op basis van uw verklaringen over uw

verblijf in verschillende landen, geschat op 25 jaar (zie formulier in het administratief dossier). Er kan

echter niet worden afgeleid hoe DVZ tot deze schatting kwam. Toen u tijdens het gehoor door het CGVS

gevraagd werd naar uw geboortedatum, antwoordde u deze echt niet te kennen en u bevestigde uw

leeftijd niet te kennen en totaal niet te weten wanneer u geboren werd (gehoor CGVS, p. 2), zodat de

inschatting van uw leeftijd op 25 jaar klaarblijkelijk nergens op gebaseerd is. U stelt enkel dat u 'zeer

jong' (gehoor CGVS, p. 5) of 'zeer klein' (gehoor CGVS, p. 7) was toen u Tsjaad verliet, maar kon daar

geen leeftijd op plakken (gehoor CGVS, p. 7). Het is weinig aannemelijk dat u via uw ouders of uw

directe (nota bene stedelijke) omgeving nooit (een inschatting van) uw leeftijd zou hebben vernomen,

vermits leeftijd toch één van de basisgegevens vormt voor iemands identiteit en belangrijke implicaties

heeft op iemands leven. Uw verklaring dat u niet in een ziekenhuis maar thuis werd geboren (gehoor

CGVS, p. 5), doet hieraan geen afbreuk. Het is niet omdat uw geboorte niet precies en officieel

geregistreerd werd dat uw ouders en omgeving niet hun eigen middelen en chronologische

referentiemomenten zouden hebben gehad om uw geboorte in de tijd te situeren en u daarvan op de

hoogte te brengen.

Dit alles maakt het bijzonder moeilijk om de vervolgingsfeiten in de tijd te situeren en om in te schatten

hoe oud u op welk moment was.

Verder kan worden opgemerkt dat u uw Tsjadische nationaliteit niet aannemelijk heeft weten te maken.

Zo verklaarde u dat u het Engels als taal verkoos waarin u zich in de loop van de asielprocedure wilde

uitdrukken (zie bijlage 26). U bleek tijdens het gehoor door het CGVS (zeer goed) Engels te spreken

(gehoor CGVS, p. 3), terwijl het Engels een taal is die niet gesproken wordt in Tsjaad (zie informatie in

het administratief dossier). U verklaarde Engels te hebben geleerd via uw moeder (gehoor CGVS, p. 4).

Op de vraag waarom uw moeder wilde dat u Engels sprak, antwoordde u dat u het niet weet (gehoor

CGVS, p. 3). Het is erg vreemd dat de taal die u klaarblijkelijk het beste spreekt een taal is die niet in uw

beweerde land van oorsprong wordt gesproken en dat uw moeder u uitgerekend een taal zou hebben

aangeleerd die niet gangbaar is in Tsjaad. U verklaarde terecht dat Arabisch en Frans de ‘normale’ talen

zijn in Tsjaad. Op de vraag of u één van deze 2 talen spreekt, antwoordde u echter vreemd genoeg dat

u enkel een beetje Frans spreekt en geen Arabisch (gehoor CGVS, p. 3-4). Men zou toch verwachten

dat iemand die opgroeit in Tsjaad toch de basis van een van deze talen zou beheersen, eerder dan dat

hij vloeiend een taal zou spreken die niet in Tsjaad voorkomt. Het is eveneens vreemd dat u het Frans

niet beter en het Arabisch volstrekt niet machtig bent, gezien uw bewering dat u gedurende 4 jaar in

Niger, 3 jaar in Algerije en 4 jaar in Marokko heeft verbleven (gehoor CGVS, p. 9-10), 3 landen waar

zowel het Arabisch als het Frans officiële talen zijn (zie informatie in het administratief dossier). Verder

stelde u via uw vader een etnische Tupuri te zijn, een etnische groep die inderdaad in Tsjaad voorkomt.
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U beweerde met uw vader – naast Engels - de Tupuri taal te hebben gesproken (gehoor CGVS, p. 3-4).

Wanneer u door de protection officer echter gevraagd werd om van 1 tot 5 te tellen in de Tupuri-taal

bleken de door u uitgesproken woorden voor de cijfers 3 en 5 overeen te komen met woorden voor de

cijfers 3 en 5 in de Igbo-taal (zie informatie in het administratief dossier). Het Tupuri-woord dat u gaf

voor het cijfer 1, blijkt overeen te komen met het woord voor ‘vader’ in de Igbo-taal (zie informatie in het

administratief dossier). Vermits u verklaarde dat uw moeder een etnische Igbo is uit Nigeria (gehoor

CGVS, p. 3) en u zei dat u een klein beetje Igbo spreekt (gehoor CGVS, p. 3), kan met grote

waarschijnlijkheid geconcludeerd worden dat u voor 3 van de 5 gevraagde cijfers in feite woorden in de

Igbo-taal gaf en niet in de Tupuri-taal. Wanneer u daarna van 5 andere woorden werden gevraagd om

het Tupuri-equivalent te geven, kon u dat slechts bij 1 woord en bleek u voor de andere 4 het typische

Tupuri-woord niet te kunnen geven (gehoor CGVS, p. 4). Dit wijst er zeer sterk op dat u de Tupuri-taal

niet spreekt, in tegenstelling tot uw eerdere bewering dat u die taal wel spreekt (gehoor CGVS, p. 3,

verklaring DVZ nr. 8); u kon bovendien spontaan ook geen andere woorden in het Tupuri geven (gehoor

CGVS, p. 4). Uit hogervermelde vaststellingen en uit uw verklaringen (gehoor CGVS, p. 3) blijkt dat u

wel Igbo kent, hetgeen eveneens een taal is die niet in Tsjaad wordt gesproken. Op de vraag welke

tribes in Tsjaad voorkomen, antwoordde u dat het er veel zijn. U kon er echter slechts 2 opgeven, met

name Haussa en Fulani. De andere tribes bleek u te zijn vergeten (gehoor CGVS, p. 8). De door u

genoemde etnische groepen zijn echter volstrekt niet typisch voor Tsjaad, vermits deze ook voorkomen

in diverse andere landen (zie informatie in het administratief dossier). Op de vraag wie president was

van Tsjaad toen u vertrok, antwoordde u het niet te weten; u voegde eraan toe dat u wel de huidige

president van Tsjaad kent, met name I. D. (gehoor CGVS, p. 8). U bleek niet te kunnen bevestigen of hij

al dan niet president was toen u Tsjaad verliet en kon ook de etnische groep van I. D. niet preciseren

(gehoor CGVS, p. 8). Uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat I. D. al meer dan 20 jaar

president is. Vermits uit uw verklaringen blijkt dat u enkele dagen in Nigeria (gehoor CGVS, p. 9),

daarna in totaal gedurende ongeveer 11 jaar in Niger, Algerije, Marokko (gehoor CGVS, p. 9-10)

verbleef en nadien nog 8 maanden in Spanje (gehoor CGVS, p. 10), kan worden afgeleid dat I. D. bij uw

vertrek al president was van Tsjaad. De vaststelling dat u weet dat D. de huidige Tsjadische president is,

maar niet weet dat hij dat was op het moment dat u uw beweerde land van oorsprong verliet, vormt

geen bewijskrachtig element dat u in Tsjaad opgroeide, laat staan dat u de Tsjadische nationaliteit heeft.

Van de door u opgegeven grote steden in Tsjaad kon - buiten de door u opgegeven geboorte- en

woonplaatsen N'djamena en Abeche, enkel 'Mango' worden teruggevonden van de door u genoemde 4

grote steden in Tsjaad (gehoor CGVS, p. 8).

U heeft ook geen enkel document om uw Tsjadische nationaliteit te staven (gehoor CGVS, p. 5).

Dit alles laat toe om uw Tsjadische nationaliteit in twijfel te trekken.

Tevens kunnen volgende opmerkingen worden gemaakt over de door u aangehaalde vervolgingsfeiten.

U verklaarde dat uw ouders zich bekeerden tot het christendom, en voordien moslim waren en dat deze

bekering leidde tot hun dood (gehoor CGVS, p. 6-7).

Gevraagd naar de impact van hun bekering op jullie dagelijks leven, antwoordde u vreemd genoeg dat u

het niet weet en toen u nogmaals explicieter werd gevraagd of uw leven niet veranderde sinds uw

ouders van religie veranderden, antwoordde u enkel dat u hen volgde en geen beslissingsmacht had

over uw geloof (gehoor CGVS, p. 7). Niettemin komt het volstrekt niet doorleefd over dat u niet kan

antwoorden op de vraag wat er concreet veranderde in jullie leven na de bekering van uw ouders. Men

kan zich toch inbeelden dat deze bekering - die een uitgesproken keuze van uw ouders was voor een

ander geloof - toch belangrijke veranderingen in jullie gezinsleven en jullie sociaal leven moet hebben

meegebracht. Hierdoor kan de geloofwaardigheid van hun bekering worden betwijfeld.

Wanneer u op het einde van het gehoor twee maal werd gevraagd welk risico u loopt bij terugkeer naar

Tsjaad, antwoordde u dat het in dat geval beter zou zijn om u op te hangen of in zee te gooien; dat het

hetzelfde is als doodgaan, omdat u er geen familie heeft en er voor het overige niets heeft (gehoor

CGVS, p. 11). De redenen die u hier aanhaalt en die u ervan weerhouden om terug te keren zijn echter

van louter materiële aard. U relateerde in antwoord op deze vraag nergens uw onmogelijkheid om naar

uw beweerde land van oorsprong terug te keren aan de religieuze bekering van uw ouders en de daaruit

voortvloeiende problemen. Dit alles laat andermaal toe om de geloofwaardigheid van uw asielrelaas

ernstig te betwijfelen.

Er kan tot slot worden opgemerkt dat het merkwaardig is dat – hoewel u beweert uw land van oorsprong

minstens 11 jaar geleden te hebben verlaten (vermits u verklaarde 4 jaar in Niger (gehoor CGVS, p. 9),

3 jaar in Algerije (gehoor CGVS, p. 10) en 4 jaar in Marokko (gehoor CGVS, p. 10) te hebben verbleven)

- u pas nu asiel aanvraagt.

Dit alles ondermijnt de ernst van uw asielaanvraag.
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Uit al het voorgaande blijkt dat geen geloof kan worden gehecht aan uw Tsjadische nationaliteit zodat u

ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat u Tsjaad uit ‘vrees voor vervolging’ heeft verlaten of dat u bij

een eventuele terugkeer naar uw beweerde land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’ zou lopen, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

U legde volstrekt geen documenten voor om uw identiteit, uw leeftijd, uw nationaliteit, uw reisweg, uw

verblijf in Nigeria, Niger, Algerije, Marokko en Spanje of uw asielrelaas te kunnen verifiëren.

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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker beroept zich op een schending van de materiële motiveringsplicht.

3. Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire bescherming

3.1. De Raad benadrukt dat hij geen rechtsmacht heeft om zelf de nationaliteit van verzoeker te bepalen,

noch om te beslissen welke nationaliteit hij bezit, of hij er meerdere heeft dan wel of hij staatloze is. Het

behoort wel tot de bevoegdheid van de Raad om, op basis van de door verzoeker verstrekte

verklaringen en documenten, uit te maken of de voorgehouden nationaliteit al dan niet geloofwaardig en

aannemelijk is. Immers iedere asielaanvraag dient te worden afgewogen tegen het land van nationaliteit

of indien staatloos, van herkomst. Hierbij is het de verantwoordelijkheid van de asielzoeker om zijn

beweerde identiteit, nationaliteit en regio van herkomst aan te tonen en dit door middel van authentieke

identiteitsdocumenten ondersteund door geloofwaardige verklaringen of, indien ernstige juridische en

materiële moeilijkheden worden aangetoond om een sluitend bewijs voor te leggen, op basis van

coherente verklaringen desgevallend ondersteund door andere concrete en objectieve stukken en

landeninformatie.

3.2. Verzoeker wenst te benadrukken dat hij nog zeer jong was toen hij zijn ouders verloor en Tsjaad

verliet. Te jong om reeds kennis te hebben van zijn leeftijd, minstens om deze leeftijd bij te houden

gedurende de jarenlange zwerftocht die volgde op diens vertrek uit Tsjaad. Sinds zijn vertrek uit Tsjaad

kwam verzoeker bovendien niet meer in contact met mensen die hem hadden gekend in Tsjaad en die

hem dus konden inlichten omtrent zijn leeftijd. Verzoeker beschikte evenmin over enig document of

referentiepunt aan de hand waarvan hij zijn leeftijd kon achterhalen. Dat verzoeker de taal Engels

spreekt is eenvoudig te verklaren door het feit dat zijn moeder Engels sprak en zij met hem in het Engels

communiceerde. Zijn moeder sprak ook de taal Igbo, reden waarom verzoeker ook een beperkte kennis

van deze taal heeft. Dat verzoeker de woorden uit de taal Igbo en Tupuri door elkaar haalt, is

eenvoudigweg te verklaren door het feit dat verzoeker analfabeet is en nooit school liep. Verzoeker

sprak thuis zowel de taal Igbo (met zijn moeder) en de taal Tupuri (met zijn vader) doch hij was te jong

om reeds een goed onderscheid tussen die talen te kunnen maken. Ook is het zo dat het jaren geleden

is dat verzoeker deze talen nog sprak (verzoeker behielp zich sinds diens vertrek uit Tsjaad in het

Engels), waardoor zijn parate kennis van deze talen verminderd is. Ook wat betreft zijn nationaliteit

verwijst verzoeker naar zijn leeftijd waarop hij Tsjaad verliet. Van een jong kind, dat daarenboven nooit

naar school ging, kan niet verwacht worden dat het op de hoogte is van de leiders van diens land, noch

dat het kennis heeft van de diverse steden en tribes in diens land. Bovendien merkt verzoeker op dat hij

wel wist dat er geen oorlog was in Tsjaad op het moment van zijn vertrek.
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3.3. Er kan slechts vastgesteld worden dat verzoeker Tsjaad niet kent, noch een van de nationale talen

spreekt. Er kan dan ook niet worden ingezien waaruit dan wel enigszins zou kunnen afgeleid worden dat

verzoeker afkomstig is uit Tsjaad of er ooit woonde en opgroeide. Integendeel, verzoeker maakt enkele

beweringen die bij het doorvragen geheel verzonnen zijn. Zo stelt hij het Tupuri te spreken terwijl hij

enkel Igbo-woorden aangeeft, wat een Nigeriaanse taal is. Dat verzoeker jong was toen hij zijn land

verliet, kan niet beletten dat hij weet of hij woorden spreekt die enkel door zijn moeder werden

aangeleerd of de taal van zijn vader, zijn vrienden, buren en leefomgeving. Indien verzoeker inderdaad

analfabeet is dan is het redelijk te verwachten dat hij vooral het Tupuri of Arabisch spreekt dat volop in

zijn directe leefomgeving werd gesproken en bovendien ook door zijn vader en diens familie. Er kan dan

ook slechts worden vastgesteld dat verzoeker het Engels spreekt en het Igbo en dat beide talen in

Nigeria gesproken worden. Verzoekers moeder is tevens Nigeriaanse. Verzoeker toont aldus - buiten

met Nigeria - met geen ander land een band aan. Er zijn dan ook geen redenen om verzoekers

asielrelaas te onderzoeken ten opzichte van Tsjaad.

3.4. Daargelaten de ongeloofwaardigheid van verzoekers beweerde nationaliteit, kan verzoeker evenmin

de bekering van zijn ouders toelichten, noch kaderen binnen zijn ervaringen van een opgroeiende

jongen. Dat verzoeker de enige zoon van zijn vader zou zijn, belet niet dat hij mogelijk grootouders had,

grootooms en tantes zodat aangenomen dient te worden dat de bekering van zijn moeder en later van

zijn vader een impact had op hun familie. Bovendien kan niet worden aangenomen dat verzoekers

ouders hun bekering thuis niet bespraken en geen nauwe contacten onderhielden met de christen

geloofsgemeenschap. Immers kwam het gezin aldus binnen een nieuwe gemeenschap te staan en is

redelijk dat ze hun zoon en dochter hierbij betrokken, zij het desgevallend enkel in hun sociale

contacten. Verzoeker blijft ook op dit punt bij een loutere ponering en kan niet minimaal aannemelijk

maken dat deze waarachtig is. Verzoeker toont dan ook niet aan dat zijn ouders bekeerd zijn.

3.5. Evenmin toont verzoeker aan alleen te staan. Immers in zoverre verzoeker op zeer jonge leeftijd

ouderloos is geworden kan worden aangenomen dat hij binnen een Afrikaanse traditionele

gemeenschap kon terugvallen op (verre) familie of andere leden van de christen geloofsgemeenschap.

Zijn bewering dat hij zichzelf heeft moeten opvoeden zonder enige hulp of steun van familie, vrienden of

officiële instellingen, is dan ook een loutere bewering die indien waarachtig, moeiteloos door verzoeker

moet kunnen worden toegelicht, wat niet het geval is. Immers ook een jonge adolescent kan concreet

toelichten wat er gebeurde toen zijn ouders stierven, hoe hij voedsel zocht, wat zijn zus deed, waarom

hij haar achterliet, hoe de omgeving reageerde, zeker indien ook de familie geviseerd werd omwille van

deze bekering. Dat enkel verzoeker en zijn zus werden geviseerd, kan bezwaarlijk worden aangenomen

nu ze niet zijn bekeerd en gezien hun leeftijd. Dat zij als jonge tieners in dergelijke situatie vervolgd

zouden worden, kan dan ook niet overtuigen. Het litteken aan verzoekers hoofd kan bezwaarlijk de

waarachtigheid van de feiten herstellen. Verzoekers asielrelaas komt geheel verzonnen voor.

3.6. Ten slotte kan evenmin geloof worden gehecht aan verzoekers bewering dat hij elf jaar heeft

rondgereisd in Afrika voor in Europa te belanden. Immers indien verzoeker vier jaar in Niger, drie jaar in

Algerije, vier jaar in Marokko diende te overleven, dan kan niet worden ingezien waarom hij na al die

jaren geen Arabisch of Frans spreekt, aangezien deze talen in al deze landen -en overigens ook in

Tsjaad- courant worden gesproken. Verder stelde verzoeker initieel zelf niet te weten of er nog een

vrees is in Tsjaad (vragenlijst 3.5) en verklaart hij in het gehoorverslag aangaande zijn risico “ik heb er

geen familie of niets Er is niets dat mij daar bindt” (gehoor p. 11) en dit terwijl hij er minstens een zus

heeft.

3.7. 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.

3.8. Wat betreft de subsidiaire bescherming kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen slechts

vaststellen dat verzoeker zijn identiteit en nationaliteit niet aantoont noch aannemelijk maakt. Verzoeker

toont niet aan waar hij verbleef vooraleer in België asiel aan te vragen. Verzoeker maakt niet

aannemelijk dat de afweging van het reële risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 dient te

gebeuren ten opzichte van de situatie in Tsjaad. Zoals hoger geoordeeld voert verzoeker geen nuttige

elementen aan op dit punt en zijn de afgelegde verklaringen onvoldoende om enige band met Tsjaad

aan te tonen. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4
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van de wet van 15 december 1980 met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus, zoals ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 15 september 2006, gepubliceerd in

het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006.

3.9. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

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 februari tweeduizend dertien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


