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nr. 240 947 van 15 september 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. CALAMARO

Sint-Michielslaan 11

1040 BRUSSEL

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 Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op

19 oktober 2019 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 20 september 2019.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 23 oktober 2019 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 augustus 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

7 september 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. CALAMARO verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché L. DECROOS, 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 dat u een Sierra Leoons staatsburger bent, geboren op X 1998 te X, van de Fullah etnie. U

zegt dat u moslim bent.
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In 2014 overleed uw vader aan de gevolgen van ebola. Uw moeder (met de Guineese nationaliteit)

besloot om Sierra Leone te verlaten samen met uw jongere broers en zus. Ze vertrokken naar Guinee

omwille van de discriminatie die ze ondergingen door het overlijden van uw vader.

Uw moeder wilde dat u in Sierra Leone zou blijven om er uw scholing verder te zetten. Omdat u geen

familie had in Kono, kon u terecht bij een vriendin van uw moeder, auntie K.. Initieel verliep alles vlot in

het gezin van auntie K.. U verklaart dat uw problemen begonnen toen ze haar zonen wilde laten initiëren

in de Poro society, samen met u. U weigerde echter om tot deze geheime genootschap toe te treden

omdat u als moslim deze genootschap niet aanvaardt. Auntie K. mishandelde u zodra ze wist dat u de

initiatie weigerde en zei dat u zich toch zou moeten laten initiëren. U vertelde uw problemen aan een

vriend, A. die u geld gaf om het land te verlaten.

In december 2015 verliet u Sierra Leone en ging u naar Guinee. U reisde vandaar door naar Ivoorkust,

Ghana, Togo, Liberia en u kwam uiteindelijk toe in Niger. Vervolgens trok u verder naar Libië. Daar

verbleef u een tijd in een ‘kamp’. Vervolgens ging u per boot naar Italië. U diende er een asielaanvraag

in op 1 september 2016. U verliet Italië echter en u ging naar Duitsland, waar u opnieuw een

asielaanvraag indiende op 7 oktober 2016. U belandde er in de Dublin procedure en u moest terugkeren

naar Italië. U besloot daarom Duitsland te verlaten op 19 september 2017. U vroeg asiel aan bij de

Belgische asielinstantie op 26 oktober 2017.

U legt een kopie voor van uw geboortebewijs, uitgegeven op 11 september 2017 met nr 44916. Verder

legt u een document neer ivm uw consultaties van de eerstelijnspsycholoog, opgemaakt door Famke

Van Meerbergen op 18 juni 2019 te Borgerhout. U legt tevens een medisch attest voor, opgemaakt door

dr. Banzo op 25 september 2017. U legt tot slot ook een uittreksel van geboortebewijs voor van uw

nicht, F. D., opgemaakt op 4 oktober 2012.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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 dient te worden opgemerkt dat u geen vrees aanhaalt ivm de discriminatie die u zou

hebben ondervonden omdat uw vader aan ebola overleed. Naast het feit dat de mensen soms wat

afstand van u zouden nemen, haalt u geen andere feiten aan waaruit zou blijken dat u niet meer zou

kunnen terugkeren naar Sierra Leone omwille van de discriminatie (zie notities CGVS, p 19-20). Om tot

de erkenning van de status van vluchteling te leiden moet de discriminatie van die aard zijn dat zij

aanleiding geeft tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in

vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate systematisch en

ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van

herkomst ondraaglijk wordt. Dit blijkt evenwel niet uit uw verklaringen. Zo geeft u aan dat u naar

school kan gaan (zie notities CGVS, p 5), mee kan voetballen (zie notities CGVS, p 19) en dat u gewoon

over straat kan lopen (zie notities CGVS, p 20). Het feit dat mensen u zouden nakijken (zie notities

CGVS, p 18) kan onmogelijk gezien worden als een schending van uw fundamentele mensenrechten.

U haalt aan dat u uitsluitend de Poro society vreest (zie notities CGVS, p 18).

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u er niet in slaagt om coherente verklaringen af te leggen

over uw situatie in Sierra Leone na het vertrek van uw moeder, waardoor er ernstige bedenkingen

zijn bij de waarachtigheid van uw relaas.
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Zo verklaart u dat u in Sierra Leone steeds in hetzelfde huis heeft gewoond en dat u er nooit verhuisd

bent (zie notities CGVS, p 5). Later verklaart u echter dat u, na het vertrek van uw moeder bij auntie K.

heeft gewoond gedurende ongeveer één jaar (zie notities CGVS, p 7). Indien u werkelijk bij auntie K.

zou hebben gewoond is het niet aannemelijk dat u verklaart dat u steeds in hetzelfde huis zou hebben

gewoond, zelfs wanneer de protection officer (verder PO) u expliciet vraagt of u steeds in hetzelfde huis

heeft gewoond en of u nooit verhuisd bent (zie gehoor CGVS, p 5).

Verder legt u tegenstrijdige verklaringen af over waarom u uw moeder in Guinee niet heeft

opgezocht wanneer u Sierra Leone verliet. Uit het attest van dr. Banzo, dd. 25/09/2017 blijkt dat u uw

moeder niet wilde vervoegen in Guinee omdat ‘celle-ci n’aurait pas accepté qu’il abandonne sa scolarité’

(zie groene map – medisch attest dr. Louis Banzo). Uit uw verklaringen bij het CGVS blijkt echter dat u

heeft geprobeerd om uw moeder te contacteren, maar dat dit u niet lukte (zie notities CGVS, p 15).

Dergelijke tegenstrijdige verklaringen doen de geloofwaardigheid van uw relaas verder te niet.

De algehele geloofwaardigheid van uw relaas wordt verder ondermijnd door de tegenstrijdige

verklaringen die u aflegde bij het CGVS en bij dr. Louis Banzo. Zo vertelde u tijdens uw onderhoud bij

het CGVS dat u niet dacht dat auntie K. bang was dat u zou weglopen (zie notities CGVS, p 27). Bij dr.

Louis Banzo verklaarde u echter dat auntie K. u uw vrijheid ontnam en dat ze u vastbond om te

voorkomen dat u zou vluchten (zie verslag dr. Louis Banzo, dd. 25/09/2017). Het is niet aannemelijk dat

u dergelijke tegenstrijdige verklaringen aflegt indien u werkelijk zou zijn vastgebonden door auntie K. om

u te verhinderen om weg te lopen omdat u zich niet wilde initiëren bij de Poro gemeenschap. Opnieuw

komt de algehele geloofwaardigheid van uw relaas ernstig in het gedrang.

Ook uw verklaringen over de hulp die u van uw vriend A. zou hebben ontvangen legt u geen

eenduidige verklaringen af. Zo verklaarde u bij de DVZ dat uw vriend A. u 500 dollar had gegeven voor

uw reis (zie verklaring DVZ, vraag 36) terwijl u tijdens uw gehoor bij het CGVS verklaarde dat hij u 1.000

dollar heeft gegeven (zie notities CGVS p 14). Het is niet aannemelijk dat u dergelijke flagrant

verschillende bedragen geeft indien A. u werkelijk geld zou hebben gegeven om uw land te ontvluchten.

Verder kunnen er ernstige bedenkingen worden gemaakt bij uw verklaringen omtrent de Poro

gemeenschap. Zo verklaart u bij de DVZ dat auntie K. een soort koningin was binnen de sekte (zie

Vragenlijst CGVS opgemaakt door de DVZ op 17/01/2019, vraag 5). Wanneer de (vrouwelijke) PO u de

vraag stelt of iedereen lid kan worden van de Poro Society, zegt u merkwaardig genoeg ‘Als je het wilt’,

waarbij u aangeeft dat het lidmaatschap een keuze is. Wanneer de (vrouwelijke) PO verder peilt of zij lid

kan worden van de Society, herhaalt u : ‘Ja, als je het wilt. Als je het risico wilt nemen.’ Hierna peilt de

(vrouwelijke) PO nog diverse keren naar de mogelijkheid voor haar om bij de Poro te gaan, waarbij u

telkens aangeeft dat dit voor haar mogelijk zou zijn (zie notities CGVS, p. 21). Pas wanneer de PO u

uitdrukkelijk confronteert en vraagt dat zij, ook al is ze een vrouw, deel kan uitmaken van de Poro,

wijzigt u uw verklaringen en verklaart u plots ‘Ok neen, ik denk niet dat het voor een vrouw is…Het is

alleen voor mannen, voor jongens’. Voor de DVZ had u echter verklaard dat auntie K. een soort van

koningin was binnen de sekte (zie Vragenlijst CGVS, opgemaakt door de DVZ op 17/01/2019, vraag 5).

Het is niet aannemelijk dat u enerzijds verklaart dat de vrouw die u zou willen initiëren in de

geheime genootschap er een soort koningin was terwijl u anderzijds verklaart dat

de genootschap niet voor vrouwen is en helemaal geen referentie maakt naar de status die

auntie K. zou bekleden. U verklaarde wel dat de man van K. een bepaalde functie bekleedde (zie

notities CGVS, p 22). Het feit dat u tijdens uw persoonlijk onderhoud bij het CGVS op geen enkel

moment melding maakt over de zogenaamde functie van auntie K. – als Koningin, maar wel van haar

man, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw relaas.

De geloofwaardigheid van uw relaas wordt nog verder ondermijnd door uw verklaringen dat uw moeder

u bij auntie K. zou hebben achtergelaten terwijl auntie K. ‘pro’ Poro initiatie was terwijl zowel uw moeder

als uw vader tegen de Poro gemeenschap zouden zijn gekant en niet wilden dat u er een deel van zou

uitmaken (zie notities CGVS, p 16). Indien uw moeder u werkelijk wilde behoeden voor een initiatie bij

de Poro gemeenschap omdat deze tegen jullie religie zou ingaan (zie notities CGVS, p 16), is het niet

aannemelijk dat ze u zonder enige voorzorgsmaatregelen bij auntie K. zou hebben achtergelaten zeker

omdat u verklaart dat iedereen het risico loopt om geïnitieerd te worden (zie notities CGVS, p 23).

Opnieuw wordt de algehele geloofwaardigheid van uw relaas ernstig ondermijnd.
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Gelet op het voorgaande kan 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, worden

vastgesteld.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten voor: een ‘strikt persoonlijk en

vertrouwelijk’ document, opgemaakt door eerstelijnspsychologe Famke Van Meerbergen bij vzw WGC

’t Spoor op 18/06/2019. Mevr. Van Meerbergen schetst uw parcous vanaf uw intake op 8/03/2019 tot uw

consultatie op 28/05/2019. Met betrekking tot uw psychologische problemen dient opgemerkt te

worden dat u een eerste intake gesprek had op 8 maart 2019, enkele maanden nadat u uw bijlage 26

heeft ontvangen en dus bleek dat België uw verzoek zou behartigen nadat de Dublinprocedure op u

werd toegepast. In het verslag dat werd opgemaakt door mevr. Van Meerbergen werd geen diagnose

gesteld. Dit rapport is, zoals mevr. Van Meerbergen zelf aangeeft louter gebaseerd op uw verklaringen;

mevr. Van Meerbergen geeft aan dat ze op basis van verhaal patiënt volgende klachten kan

onderscheiden. (zie document in groene map). Een psycholoog kan vermoedens hebben over

de oorzaak van de ingeroepen klachten maar kan nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke

omstandigheden aangeven ten gevolge waarvan de klachten ontstonden. Uit het voorgelegde document

blijkt geenszins dat u niet in staat zou zijn om gehoord te worden in het kader van uw asielprocedure. Dit

blijkt overigens evenmin uit de gegevens vervat in het administratief dossier. U was immers in staat om

uw asielrelaas chronologisch, gestructureerd en gedetailleerd te vertellen.

Verder legt u een medisch attest voor, opgemaakt door dr. Louis Banzo, op 25/09/2017 waaruit

blijkt dat u verschillende littekens heeft. U schrijft deze littekens zelf toe aan de mishandeling die u zou

hebben ondergaan door auntie K. (zie notities CGVS, p 20). Er kan echter gesteld worden dat dit

medisch attest geen bewijs vormt van de door u aangehaalde vervolgingsfeiten omdat hierin geen

uitsluitsel wordt gegeven over de omstandigheden waarin u deze letsels zou hebben opgelopen.

U legt tevens uw geboorteakte voor met nr E/K 020079, opgemaakt op 11/09/2017 te Kono. De

geboorteakte die u voorlegt, bevat geen enkel objectief element (foto voorzien van een stempel,

vingerafdrukken, handtekening, biometrische gegevens) waarmee bewezen kan worden dat u wel

degelijk de persoon bent die door dit document wordt bedoeld. Dit is dus geen bewijs van uw identiteit,

het vormt hoogstens een zwakke aanwijzing. Aangezien uw relaas over het geheel genomen niet

geloofwaardig genoeg is, kan het Commissariaat-generaal uw identiteit niet als bewezen beschouwen

enkel op basis van uw verklaringen en dit document.

Tot slot legt u een kopie voor van de geboorteakte van uw nicht, F. D., opgemaakt te Conakry op 4

oktober 2012. Echter, deze geboorteakte toont geenszins uw verwantschap met mevr. D. aan.

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 het eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

iuncto de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsnorm.

Verzoeker verwijst naar de principes inzake de ‘gegronde vrees voor vervolging’.

Verzoeker benadrukt dat hij de initiatie tot de Poro weigerde en dus logischerwijze een aantal dingen

niet weet.

Inzake de tegenstrijdige verklaringen stelt verzoeker dat hij “zijn situatie zeer precies heeft uitgelegd” en

dat hij de nodige details gaaf inzake zijn vrees. De tegenstrijdigheden en onduidelijkheden betreffen niet

de essentiële punten van het relaas.

Verzoeker verwijst naar het voordeel van de twijfel.

In het tweede middel verwijst verzoeker naar artikel 48/4 van de “Vluchtelingenwet” (sic) en voert hij aan

een risico te lopen op de schending van artikel 3 van het EVRM. Hij loop immers een groot risico om

vermoord te worden door leden van de Poro Society.

Beoordeling
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2.2. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

lid 1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen

gelezen te worden.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1

van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de verzoeker

om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek, zoals

vermeld in artikel 48/6, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen.

Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand van

verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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 de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.3. De bestreden beslissing stelt op basis van verzoekers afgelegde verklaringen terecht:

- verzoeker haalt geen vrees voor vervolging aan inzake de discriminatie die hij zou

hebben ondervonden omdat zijn vader aan ebola overleed;

- verzoeker legt geen coherente verklaringen af over zijn situatie in Sierra Leone, met name (i) of hij al

dan niet altijd in hetzelfde huis heeft gewoond; (ii) waarom hij zijn moeder in Guinee niet heeft

opgezocht wanneer hij Sierra Leone verliet;

- verzoeker legde tegenstrijdige verklaringen af bij verweerder en bij dr. Louis Banzo inzake de houding

van aunt K.;

- verzoekers verklaringen over de hulp die hij van zijn vriend A. zou hebben ontvangen vermelden

flagrant verschillende bedragen;
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- verzoekers verklaringen omtrent de Poro gemeenschap zijn niet aannemelijk omdat hij, enerzijds,

verklaart dat de vrouw die hem zou willen initiëren in de geheime genootschap bij de Poro een soort

koningin was terwijl hij, anderzijds, verklaart dat de genootschap niet voor vrouwen is en hij helemaal

niet refereert naar de status die auntie K. zou bekleden;

- verzoekers verklaring dat zijn moeder hem werkelijk wilde behoeden voor een initiatie bij de Poro

gemeenschap omdat deze tegen zijn religie zou ingaan, is niet te verzoenen met het feit dat zijn moeder

hem zonder enige voorzorgsmaatregelen bij auntie K. zou hebben achtergelaten, hetgeen des te meer

geldt omdat hij verklaart dat iedereen het risico loopt om geïnitieerd te worden;

- het attest van de eerstelijnspsychologe stelt geen diagnose en is louter gebaseerd op verzoekers

verklaringen;

- het medisch attest van dr. Louis Banzo vormt geen bewijs vormt van de aangehaalde vervolgingsfeiten

omdat hierin geen uitsluitsel wordt gegeven over de omstandigheden waarin verzoeker de vermelde

letsels zou hebben opgelopen;

- de geboorteakte bevat geen enkel objectief element (foto voorzien van een stempel, vingerafdrukken,

handtekening, biometrische gegevens) waarmee bewezen kan worden dat verzoeker wel degelijk de

persoon is die door dit document wordt bedoeld;

- de kopie van de geboorteakte van zijn nicht, F. D. toont geenszins zijn verwantschap met mevr. D.

aan.

De loutere bevestiging van zijn verklaringen en het tegenspreken van de conclusies van verweerder zijn

niet dienstig om te bestreden beslissing concreet te ontkrachten. De motivering van de bestreden

beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent; bijgevolg blijft ze

onverminderd overeind.

Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. Derhalve kan verzoeker het voordeel van

de twijfel niet worden gegund.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

2.4. Inzake de subsidiaire beschermingsstatus verwijst verzoeker naar artikel 3 van het EVRM. Artikel 3

van het EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De Raad wijst erop dat hij in het kader van zijn bevoegdheid, bepaald in artikel 39/2,§ 1, van de

voormelde wet van 15 december 1980, geen uitspraak doet over een terugleidingsmaatregel en aldus

niet vermag artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden rechtstreeks te toetsen (zie R.v.St, nr. 173.134, 3 juli 2007).

Verzoeker voert geen specifiek element aan inzake de subsidiaire beschermingsstatus en verwijst

opnieuw naar het risico dat hij loopt ingevolge de Poro Society. Verzoeker toont, gelet op het voormelde

inzake zijn teloorgegane geloofwaardigheid, niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186,00 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien september tweeduizend twintig door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


