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nr. 103 191 van 22 mei 2013

in de zaak RvV 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 Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 4 maart 2013 heeft

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

31 januari 2013.

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 9 april 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. RONSE 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

Volgens uw verklaringen, bezit u de Liberiaanse nationaliteit, bent u geboren op 15 juli 1979 te

Salayea – Lofa County en bent u Madingo van origine. U bent moslim.

Op 23 februari 2010 werd het dode lichaam van het 14 jaar oude meisje (K.K.) gevonden in Konia. Toen

ze gevonden werd, vroeg de politie aan de moslims of ze iets met de zaak te maken hadden, wat ze

ontkenden. De christenen van de Loma tribe zegden dat de moslims verantwoordelijk waren voor haar

dood. Er ontstond een conflict tussen de moslims en christenen. Dit nieuws bereikte al gauw Voinjama

en op 26 februari 2010 vond religieus geweld plaats in Voinjama. Eerst staken moslims kerken in brand,

plunderden ze en beschadigden ze privé huizen en voertuigen. ’s Nachts kwamen mensen van de Loma

etnie naar jullie huis en ze doodden uw vader. U werd geslagen op uw hoofd en u verloor daarbij het

bewustzijn. U werd voor dood achtergelaten en de ochtend nadien vluchtte u – via Soso – naar
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Monrovia. Begin 2011 vertrok u naar Grand Gedeh, de goudregio. U ging er aan de slag bij (C.N.). Deze

stelde u en uw collega’s voor aan zijn vriend (D.F.) en 12 februari 2011 gingen jullie mee met (D.) om

elders goud te ‘wassen’. Op een gegeven moment kwamen jullie een groep mannen tegen die jullie

arresteerden. (D.) zei dat jullie niet in de goudmijn gingen werken, maar dat jullie in Ivoorkust waren en

het doel was om te vechten voor Gbagbo. Jullie gaven aan dat dit niet de afspraak was en één persoon

die besloot terug te keren, werd doodgeschoten. De mensen van Gbagbo namen jullie mee het bos, in

de regio Taï. Daar werden jullie gefolterd met als doel jullie te overtuigen om mee te vechten. Op 24

februari 2011 zegden ze dat het huis van Gbagbo in Abidjan onder vuur lag en jullie moesten gaan

vechten. U zei dat u niet wilde vechten, maar u werd in een wagen gedwongen. Onderweg naar Abidjan

ontmoetten jullie gewapende troepen van Ouattara die de wagen onder vuur namen. Enkele mensen

overleden, enkelen raakten gewond en ook u werd geraakt door een kogel. De chauffeur kon de wagen

draaien en bracht jullie terug naar het bos. Vanaf 11 april 2011, toen ze Gbagbo arresteerden,

begonnen supporters van Gbagbo die jullie eerder arresteerden, weg te gaan. Enkele van de

gearresteerde Liberianen besloten te ontsnappen en terug naar Liberia te gaan. Toen ze aan de grens

aankwamen, zei de minister van defensie dat ‘security-control’ het moest overnemen aan de grens en

niemand mocht passeren. Enkelen die toch de grens overstaken, werden gearresteerd door

de veiligheidsdiensten. Enkelen anderen werden gedood. Ondertussen waren supporters van Ouattara

op zoek naar Liberiaanse huurlingen in Ivoorkust. De baas van het kamp in het bos, (F.M.), besloot u

onder te brengen in de buurt ‘cité’. Daar vroeg hij aan een vrouw om u te helpen. Op 10 september 2012

verliet u – samen met (M.) – Ivoorkust en gingen jullie naar Accra - Ghana. Daar bracht (M.) u onder bij

(A.A.). Deze nam uw portretfoto en op 7 november 2012 kwam iemand genaamd ‘Marco’ en deze

persoon nam u mee naar de luchthaven. Op 8 november 2012 ’s ochtends kwamen jullie in België toe.

De dag nadien diende u er een asielaanvraag in.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens

of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of uit een ‘reëel

risico op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of

dat u zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar

uw land.

U verklaarde niet terug te kunnen naar uw land van herkomst, omdat u vervolging vreest door

de Liberiaanse overheid, daar u eerder uw land verlaten had om de troepen van Gbagbo in Ivoorkust –

onder dwang – te helpen, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op

het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Betreffende de door u beweerde vervolging door moslims in Voinjama kunnen volgende zaken

worden vastgesteld.

U verklaarde dat uw vader op 26 februari 2010 gedood werd te Voinjama. Toen u gevraagd werd

wie hem doodde, gaf u vaag aan dat het een groep mannen was. Toen u gevraagd werd specifieker te

zijn, gaf u aan het niet te weten. Evenmin kende u de namen van de moordenaars (gehoor CGVS, p.5).

Toen u gevraagd werd waarom uw vader gedood werd, gaf u vaag aan dat het een conflict tussen

christenen en moslims was en uw vader moslim was en u verder geen reden kende waarom uw vader

gedood werd (gehoor CGVS, p.5). U gaf verder aan dat vele moslims en mensen van Madingo etnie

gedood werden. Toen u daarop gevraagd werd hoeveel mensen overleden, gaf u vaag aan dat het

verschillende mensen waren, maar u niet weet hoeveel. Evenmin kende u namen van de dodelijke

slachtoffers (gehoor CGVS, p.5 en p.9-10). Toen u gevraagd werd hoelang het (religieuze) geweld

duurde in Voinjama, gaf u aan dat het niet lang duurde, daar de Liberiaanse overheid troepen van

Monrovia naar Voinjama zond (gehoor CGVS, p.9). Toen u verder gevraagd werd of de politie

geweldenaars / brandstichters arresteerde, gaf u – na eerst de vraag te ontwijken – aan het niet te

weten (gehoor CGVS, p.10). Toen u verder gevraagd werd of u naar de Liberiaanse politie ging om

klacht neer te leggen en de dood van uw vader aan te geven, gaf u aan van niet, omdat het een

algemeen conflict was (gehoor CGVS, p.10). Uit bovenstaande blijkt dat u kennis over de feiten die zich

afspeelden in Voinjama – en de nasleep ervan – beperkt is, terwijl van iemand die in dat geweld

bewusteloos geslagen werd en zijn vader verloor verwacht kan worden dat hij beter op de hoogte is van

dergelijke zaken. Bovendien is het vreemd dat u de moord op uw vader niet meldde bij de Liberiaanse

politie. Uw vage kennis en gebrek aan initiatief om de moordenaars van uw vader te laten straffen

ondermijnt de geloofwaardigheid van uw vervolgingsverhaal te Voinjama.

Zelfs al zou geloof kunnen worden gehecht aan uw versie van de feiten, quod non, dient te

worden vastgesteld dat u na het geweld in Voinjama (op 26 februari 2010) naar Monrovia verhuisde –

de stad waar uw broers wonen en u zelf van woonde (van 1997 tot 2003) – en u één jaar (tot begin

2011) woonde te Bernesville – Monrovia (gehoor CGVS, p.6-7 en p.11). Toen u gevraagd werd of u
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problemen kende in deze periode van één jaar toen u in Monrovia woonde, gaf u enkel aan dat geld

verdienen en eten kopen er niet gemakkelijk was (gehoor CGVS, p.11). Gelet op het feit dat u in

Monrovia geen problemen met religieus geweld kende, u er eerder reeds zes jaar woonde, uw broers en

zus er wonen én u besliste om in 2011 naar Grand Gedeh te verhuizen om er in de mijnen te werken,

blijkt dat u over voldoende zelfredzaamheid beschikte om u elders in Liberia – met name in Monrovia –

te vestigen en er een leven op te bouwen. Bijgevolg beschikte u met Monrovia over een volwaardig

intern vluchtalternatief om aan de door u aangehaalde problemen met de moslims in Voinjama te

ontkomen.

Betreffende de door u aangehaalde vrees vervolging door Liberiaanse autoriteiten bij terugkeer

naar Liberia omwille van uw betrokkenheid in het Ivoriaans conflict kunnen volgende zaken

worden opgemerkt.

U gaf aan dat u met twintig andere Liberianen op 12 februari 2011 naar Ivoorkust trok om er te werken

in de mijnen, maar dat u tegengehouden werd door supporters van Gbagbo die jullie – gedwongen –

rekruteerden (gehoor CGVS, p.3-4). Toen u gevraagd werd de namen van deze twintig

andere Liberiaanse mensen in uw groep gevraagd werd, gaf u slechts twee voornamen op. Toen u

daarop gevraagd werd meer namen te geven, gaf u aan dat u geen andere mensen kende (gehoor

CGVS, p.11-12). Toen u gevraagd werd wie bij aankomst in Ivoorkust zei dat jullie gearresteerd

werden, ontweek u de vraag eerst om nadien vaag aan te geven dat het supporters van Gbagbo waren.

Verder wist u niet door hoeveel mannen u gearresteerd werd en kende u geen enkele naam van

uw ontvoerders. U wist niet waarom u gearresteerd werd, maar gaf later aan dat u dacht dat er een

deal was tussen Mr. (D.) en de supporters van Gbagbo (gehoor CGVS, p.12). Verder gaf u aan dat u

bijna één jaar in het kamp in het bos zat (gehoor CGVS, p.12). Toen u gevraagd werd namen van

bewakers van het kamp te geven, gaf u aan dat u enkel commandant (F.M.) herinnerde (gehoor

CGVS, p.13). Verder gaf u aan dat u op 24 februari 2011 aan een opdracht moest deelnemen en dat u

met de 21 (waarschijnlijk bedoelde u de 20 andere Liberianen en uzelf) en mensen die u er ontmoette in

één wagen zat. Toen u gevraagd werd hoeveel mensen overleden bij de aanval op de wagen waarin u

zat, gaf u aan dat u bewusteloos was, maar u in het kamp vernam dat vijf mensen gewond raakten

en enkelen overleden. U had er geen idee van hoeveel mensen omkwamen bij de aanval en kende

geen enkele van de overledenen – die bij u in de wagen zaten – bij naam. Toen u gevraagd werd de

namen van de vijf gewonden te geven, ontweek u de vraag door te stellen dat u gewond was. Later gaf

u aan dat (J.) gewond was en drie Ivorianen (gehoor CGVS, p.13-14). Verder gaf u aan dat men na

de arrestatie van Gbagbo in Ivoorkust op Liberianen ‘joeg’, waardoor enkele Liberianen het kamp

verlieten en enkelen bleven. Toen u gevraagd werd hoeveel Liberianen vertrokken en hoeveel bleven,

ontweek u de vraag (gehoor CGVS, p.14). U gaf aan dat enkele van uw kampgenoten de grens

trachtten over te steken, maar dat sommigen gearresteerd werden en anderen gedood werden. Toen u

gevraagd werd om de namen van de mensen die gearresteerd werden en gedood werden te geven, gaf

u aan het niet te weten. Later gaf u aan dat u het hoorde van kampgenoten die naar de grens gingen en

terug naar het kamp kwamen, maar dat ze geen namen zegden. Toen u daarop gevraagd werd de

namen te geven van de kampgenoten die terugkeerden naar het kamp – en u dit vertelden – gaf u aan

het niet te weten; dat jullie niet bezig waren met elkaars namen omwille van ‘het probleem’ (gehoor

CGVS, p.14).

Gelet op bovenstaande veelvuldige en grove onwetendheden maakt u het niet aannemelijk dat u op

12 februari 2011 daadwerkelijk met twintig andere Liberianen naar Ivoorkust trok, er gearresteerd werd

door supporters van Gbagbo, er opgesloten werd in een kamp gedurende bijna één jaar en u op 24

februari 2011 deelnam aan een opdracht. Men kan verwachten dat men preciezere herinneringen

overhoudt aan een ‘detentieperiode’ van bijna één jaar. Bijgevolg is uw vrees dat de Liberiaanse

autoriteiten u misschien zouden arresteren bij terugkeer naar Liberia omdat u uw land verliet en

naar Ivoorkust ging (gehoor CGVS, p.15) evenmin geloofwaardig.

Bovendien gaf u verder aan dat de Liberiaanse minister van defensie verklaarde dat ‘security-control’

de grenscontrole moest overnemen en dat en niemand mocht passeren. Toen u gevraagd werd

wanneer deze maatregel werd beëindigd en wanneer men weer de grens mocht oversteken, ontweek u

de vraag door te herhalen dat de grens gesloten werd. Toen de vraag herhaald werd, gaf u aan niet te

weten wanneer de grens opnieuw geopend werd. Toen u daarop gevraagd werd of de grens tussen

Ivoorkust en Liberia nog steeds gesloten is, gaf u aan het niet te weten (gehoor CGVS, p.4 en p.14).

Van iemand die zich daadwerkelijk in de door u geschetste situatie bevindt, mag men verwachten dat

die zich tracht te informeren over de situatie aan de grensovergang tussen Liberia en Ivoorkust. Dat u

hebt nagelaten dit te doen, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Bovendien kunnen een aantal bedenkingen worden geformuleerd bij uw opvolging van de nasleep

van de door u aangehaalde problemen.

U gaf aan dat u vanuit België niet trachtte om contact op te nemen met personen die in Liberia

woonden. Toen u gevraagd werd waarom u dit niet trachtte te doen, vroeg u zich vaag en ontwijkend af
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hoe u dat kan doen (gehoor CGVS, p.8). Van een kandidaat vluchteling redelijkerwijze kan worden

verwacht dat hij tracht om contact op te nemen met personen in zijn land van oorsprong, temeer daar u

aangaf dat uw broers en zus in de hoofdstad Monrovia wonen en de twee vrouwen waarmee u kinderen

hebt bij hun familie te Liberia gingen wonen (gehoor CGVS, p.6-7). Dat u hen niet contacteerde ‘omdat u

uw land niet in vrede verliet’ is geen afdoende reden om geen contact op te nemen met hen. Dat u hebt

nagelaten dit te doen, doet verder afbreuk aan de ernst van uw voorgehouden vrees voor vervolging.

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk

en kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging

en dient eveneens te worden vastgesteld dat u geen ‘ reëel risico op lijden van ernstige

schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, loopt of dat u zich kan

beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw land.

U legde een medisch verslag (dd.16/11/2012) van Dr.(A.) en een medische verslag (dd.24.12.2012) van

Dr.(M.) neer. In deze attest staat dat er na onderzoek metalen objecten, type hagel, gevonden werden in

uw hoofd. Er wordt in dit attest geen verband gelegd met de door u aangehaalde problemen in het kader

van uw asielrelaas. U verklaarde dat deze letsels dateren uit de periode dat u zich in Ivoorkust bevond

(gehoor CGVS, p.16), maar uw betrokkenheid bij het conflict in Ivoorkust werd hierboven betwist, zodat

het verband tussen uw letsels en uw verblijf in Ivoorkust niet aannemelijk is. U dient zich voor de

beoordeling van medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor

een machtiging tot verblijf gericht aan de Staatssecretaris of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter

van de wet van 15 december 1980. U bracht geen begin van bewijs bij inzake uw identiteit en reisweg,

hetgeen een negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.

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

2.1.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 48/3 en 48/4 van de voormelde

wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951 betreffende de status van vluchtelingen, artikel 1, (2) van het Protocol op het statuut van

vluchtelingen van 31 januari 1967 en de materiële motiveringsplicht.

2.1.1.1. In hoofdorde betoogt hij in aanmerking te komen voor de toekenning van de vluchtelingenstatus

overeenkomstig artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker heeft zijn originele geboorteakte bekomen en voegt ter ondersteuning van zijn voorgehouden

identiteit een aantal documenten in kopie bij het verzoekschrift (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 2).

Hij stelt voorts dat hij door de opeenvolgende gebeurtenissen in zijn leven het contact met zijn familie

heeft verloren en tot op heden niet over de mogelijkheden beschikt om zijn familie opnieuw op te

sporen. Het gebrek aan contact met zijn familie doet bijgevolg geen afbreuk aan zijn geloofwaardigheid.

Verzoeker voegt informatie bij het verzoekschrift inzake de etnische spanningen in Konia en Voinjama

(rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlagen 4-6). Verwijzende naar deze informatie en naar zijn verklaringen

tijdens het gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS), voert

hij aan dat hij hieromtrent veel juiste details verstrekte. Verzoeker en zijn vader werden slachtoffer van

het etnisch-religieus geweld en zijn vader werd hierbij gedood. Gezien de aanval in de nacht gebeurde,

de daders gemaskerd waren en verzoeker bewusteloos werd geslagen is het niet vreemd dat hij geen

details over de daders kan geven. Evenmin is het vreemd dat hij de dood van zijn vader niet meldde bij

de politie. Zoals de meerderheid van de bevolking was hij van mening dat de politie en het gerecht niet

in staat waren om op te treden. Verzoeker verwijst in deze naar een bij het verzoekschrift gevoegd

rapport omtrent het standpunt van de bevolking jegens en het gebrekkig functioneren van de politie en

het gerecht (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 7). Verzoeker vluchtte vervolgens onmiddellijk naar

Monrovia zodat hij niet kon weten wie er allemaal werd verwond of gedood tijdens de onlusten.

Dat hij over een intern vluchtalternatief beschikt in Monrovia, wordt door verzoeker ontkend. Hij verwijst

naar artikel 8 van de Kwalificatierichtlijn en artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet en benadrukt dat

volgens UNHCR een tweevoudige analyse dient te gebeuren, met name een analyse van de relevantie

en een analyse van de redelijkheid. Inzake de relevantie verwijst hij naar zijn vrees voor vervolging

wegens zijn betrokkenheid bij het Ivoriaanse conflict. Inzake de redelijkheid stelt hij dat hij sedert begin
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2011 geen contact meer had met zijn broers en zus, dat hij niet weet of zij nog in Monrovia zijn en dat hij

in het verleden in Monrovia leefde in slechte economische omstandigheden. Hij kon er moeilijk aan geld

en eten geraken, sliep er in een opslagplaats en besliste daarom naar Grand Gedeh te verhuizen.

Wat betreft zijn betrokkenheid bij het Ivoriaanse conflict, betoogt verzoeker dat hij drie namen noemde

van mensen die deel uitmaakten van de groep die naar Ivoorkust reisde. Hij had geen contact met de

anderen die in de goudader werkten en kon enkel de namen van zijn directe collega’s noemen. In

tegenstelling met wat verweerder aangeeft ontweek verzoeker de vraag naar wie hen vertelde dat zij

gearresteerd waren in Ivoorkust niet, doch antwoordde hij dat D. hen vertelde dat het aanhangers van

Gbagbo waren en dat zij waren gearresteerd. De ontvoerders waren met veel, verzoeker telde hun

aantal niet en wist om die reden niet door hoeveel mensen hij werd gearresteerd. De ontvoerders

stelden zich verder niet voor en ook in het kamp onthulden de aanhangers van Gbagbo hun namen niet.

Verder was er een taalbarrière, gezien de meesten Frans spraken. De Liberianen werden, om een

eventueel samenspannen te vermijden, niet allemaal samen vastgehouden. Verzoeker had voornamelijk

contact met vier personen. Voorts legt hij medische attesten neer waaruit blijkt dat hij werd geraakt door

een kogel en dat de kogelfragmenten zich nog in zijn lijf bevinden (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage

3). Door de omvang van het kamp, doordat de Liberianen niet samen werden vastgehouden en doordat

hij bewusteloos geraakte, kon verzoeker niet aangeven wie werd verwond en gedood. Hij werd hierover

ingelicht door de commandant doch deze noemde geen namen. Door de omvang van het kamp kon

verzoeker ook niet zien wie het kamp verliet. De teruggekeerde Liberianen noemden verder geen

namen zodat hij niet kon weten wie werd gedood en gearresteerd. De werkelijke namen van deze

teruggekeerde Liberianen kende hij evenmin. Hij kende enkel hun bijnamen, die tijdens gevechten

werden gebruikt. Daar hij hun echte namen niet kende antwoordde hij dat hij de namen niet kende.

Bijgevolg mag niet worden getwijfeld aan zijn betrokkenheid bij het Ivoriaanse conflict en vreest

verzoeker terecht dat hij bij een terugkeer zal worden vervolgd door de Liberiaanse autoriteiten.

Verschillende bewoners van het kamp werden gearresteerd aan de grens en opgesloten in

gevangenissen. Verzoeker vreest dat de autoriteiten, door deze personen te ondervragen, tevens zijn

deelname aan het conflict achterhaalden. Hij verwijst naar informatie aangaande de slechte situatie in

de Liberiaanse gevangenissen en de falende justitie (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlagen 8-9).

2.1.1.2. In ondergeschikte orde betoogt verzoeker in aanmerking te komen voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

“Verzoekster herhaalt dat actueel een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2c van

de Vreemdelingenwet voorhanden is; Verzoekster verwijst naar hetgeen hierboven uitvoerig werd

uiteengezet”.

2.1.2. Per aangetekend schrijven van 25 maart 2013 worden volgende stukken neergelegd: een

origineel overlijdenscertificaat van verzoekers vader, een exemplaar van The Town Crier van 28 februari

2013 en het bewijs dat deze stukken vanuit Monrovia werden overgemaakt (rechtsplegingsdossier, stuk

6).

2.1.3. Ter terechtzitting legt verzoeker de volgende stukken neer: de originelen van de reeds bij het

verzoekschrift gevoegde documenten ter ondersteuning van verzoekers identiteit en een internetartikel

inzake de vervolging in Liberia van een aantal Liberiaanse huurlingen ingevolge hun deelname aan het

Ivoriaanse conflict (rechtsplegingsdossier, stuk 11).

2.2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht, hetgeen impliceert dat

het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad

die een onderzoek voert binnen de lijnen van het rechtsplegingsdossier en rekening houdend met het

verzoekschrift dat de grenzen van het gerechtelijke debat bepaalt. Als administratieve rechter doet hij in

laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund.

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag
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gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. 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 (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad 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 gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.2.4. Verzoeker brengt niet het minste begin van bewijs bij ter adstructie van zijn voorgehouden

reisweg per vliegtuig naar België, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor zijn algehele

geloofwaardigheid. Dit klemt nog des te meer daar hij omtrent deze reisweg ongeloofwaardige

verklaringen aflegde. Zo kon hij niet aangeven onder welke identiteit hij reisde of welke gegevens

werden opgenomen in de documenten waarmee hij reisde. Waar hij een tussenlanding maakte en van

vliegtuig wisselde kon hij evenmin preciseren. Ook met welke vliegtuigmaatschappij(en) hij reisde wist

hij niet (administratief dossier, stuk 4, p.9; stuk 12, verklaring, nr.35-36).

Daargelaten de vraag of geloof kan worden gehecht aan verzoekers aanwezigheid tijdens en

betrokkenheid bij het Ivoriaanse conflict, dient te worden opgemerkt dat hij geenszins aannemelijk

maakt dat hij ingevolge hiervan dreigt te worden geviseerd door de Liberiaanse autoriteiten. Gelet op

zijn verklaringen inzake de wijze waarop hij samen met een groep Liberianen het land verliet, maakt hij

immers niet aannemelijk dat de Liberiaanse overheid van zijn uitreis op de hoogte was (administratief

dossier, stuk 4, p.3). Nergens uit zijn verklaringen blijkt verder dat de Liberiaanse autoriteiten ervan op

de hoogte zouden zijn dat hij nadien in Ivoorkust heeft verbleven, laat staan dat zij weet zouden hebben

van het feit dat hij aldaar gedwongen zou hebben deelgenomen aan het conflict. Evenmin haalde

verzoeker concrete of objectieve gegevens aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat hij ingevolge

hiervan door de overheid zou worden geviseerd bij een terugkeer naar zijn land van herkomst. Aldus

berust de hypothese dat hij bij een terugkeer mogelijks zou kunnen worden gearresteerd op loutere

speculatie. Dat de overheid door andere gearresteerden te ondervragen mogelijks achter zijn identiteit

kwam betreft een louter vermoeden, te meer daar verzoeker blijkens de in de bestreden beslissing

aangehaalde verklaringen niet eens bleek te weten welke Liberianen zouden zijn gearresteerd.

Bovendien kan in dit kader worden opgemerkt dat het niet ernstig is dat hij enerzijds onwetend bleek

omtrent de namen van de kampgenoten die terugkeerden naar Liberia en hierbij werden gearresteerd

en deze onwetendheid uitdrukkelijk verklaarde doordat zij niet veel tijd met elkaar doorbrachten en niet

met elkaars namen bezig waren door hun probleem (administratief dossier, stuk 4, p.14) doch

anderzijds wel voorhoudt dat de Liberianen die werden gearresteerd zijn identiteit zouden kennen en

zouden kunnen prijsgeven aan de autoriteiten. Tekenend voor het hypothetische en speculatieve

karakter van verzoekers verklaring zijn de gezegden: “(…) Als ik terug ga en niet gearresteerd wordt,

dan zullen mensen willen weten hoe ik de kogels in mijn lichaam kreeg. Als ik dan zeg dat het in

Ivoorkust gebeurde, dan kunnen ze dit tegen de overheid zeggen en kunnen ze me toch arresteren?

(…)” (ibid., p.15).

Daarenboven dient te worden vastgesteld dat verzoekers vermeende vrees jegens de Liberiaanse

autoriteiten op fundamentele wijze wordt ondergraven door de documenten die hij bij het verzoekschrift

voegt ter ondersteuning van zijn voorgehouden identiteit en waarvan hij de originelen neerlegt ter

terechtzitting (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 2; stuk 11). Hieruit blijkt immers dat de Liberiaanse

overheid op 16 januari 2013 op naam van verzoeker een geboortecertificaat heeft afgeleverd. Tevens

werden de herkomst en de authenticiteit van dit geboortecertificaat uitdrukkelijk geattesteerd door het

Liberiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken op 22 januari 2013. Het is geenszins geloofwaardig dat

de Liberiaanse autoriteiten, indien zij hem daadwerkelijk zouden viseren of vervolgen, probleemloos de
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voormelde documenten zouden uitreiken op naam van verzoeker. Daarenboven werden de bijgebrachte

documenten op 12 februari 2013 gecertificeerd door de Liberiaanse ambassade te Brussel. Dit

ondermijnt andermaal op manifeste wijze de aangevoerde vrees voor vervolging jegens de Liberiaanse

overheid.

Verzoeker maakt, nog daargelaten de vraag naar de geloofwaardigheid van zijn verhaal in dit kader,

evenmin aannemelijk dat hij ingevolge de feiten van februari 2010 op heden enige vrees voor vervolging

zou dienen te koesteren. Deze feiten dienen te worden gekaderd in de algemene spanningen die in

februari 2010 plaatsvonden te Voinjama en getuigen bijgevolg niet van een persoonsgerichte en

systematische vervolging ten aanzien van verzoeker. Het geweld dat met voormelde spanningen

gepaard ging was blijkens zowel de door verzoeker neergelegde informatie (rechtsplegingsdossier, stuk

1, bijlagen 4-6) als zijn verklaringen (administratief dossier, stuk 4, p.9) van korte duur en verzoeker

voert geen concrete elementen aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat hij ingevolge de toenmalige

spanningen actueel problemen dreigt te ondervinden bij een terugkeer naar zijn regio van herkomst.

Bovendien kan worden aangenomen dat, zelfs indien hij ingevolge het geweld in 2010 nog zou dreigen

te worden geviseerd en de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn vrees jegens de Liberiaanse

overheid mede in acht genomen, verzoeker zich elders in zijn land van herkomst kan vestigen teneinde

zich aan eventuele problemen te onttrekken. In dit kader kan vooreerst worden vastgesteld dat de feiten

van 2010 voor verzoeker zelf niet de directe reden vormden waarom hij zijn land verliet aangezien hij

blijkens het niet-betwiste feitenrelaas nadien nog meer dan een jaar in Liberia bleef. Hij vertoefde na

deze feiten een jaar in Monrovia en beschikte aldaar nog over de nodige familie. Verzoeker beweert

weliswaar dat hij sedert begin 2011 geen contact meer heeft met zijn familie en dat hij niet weet of zij

nog in Monrovia zijn, doch hij toont niet aan zelfs maar enige poging te hebben ondernomen teneinde

hen te contacteren. Bijgevolg stoelt de hypothese dat zij mogelijk niet meer in Monrovia verblijven niet

op concrete gegevens of elementen en kan deze bezwaarlijk ernstig worden genomen. Hoe dan ook

blijkt uit het gegeven dat verzoeker in het kader van onderhavig beroep identiteitsdocumenten neerlegt

die werden uitgereikt begin 2013 (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 2; stuk 11), alsmede uit het

neergelegde bewijs van verzending (rechtsplegingsdossier, stuk 6), dat verzoeker in Monrovia nog

minstens over enige contacten beschikt. Bovendien is hij een volwassen man, heeft hij de nodige

scholing genoten en toonde hij ook in het verleden reeds de nodige zelfredzaamheid (administratief

dossier, stuk 4, p.3; stuk 12, vragenlijst, p.2-3).

Het voormelde klemt nog des te meer daar verzoeker tijdens het gehoor bij het CGVS een gebrek aan

interesse vertoonde omtrent zijn voorgehouden vrees voor vervolging. Redelijkerwijze kan namelijk

worden verwacht dat een kandidaat-vluchteling ernstige en aanhoudende pogingen zou ondernemen

teneinde zich te informeren omtrent de evolutie van zijn problemen en zijn situatie in zijn land van

herkomst. Verzoeker liet echter na dit te doen, hetgeen afbreuk doet aan de ernst en de

geloofwaardigheid van zijn ingeroepen vrees voor vervolging. Verzoeker schetst in onderhavig

verzoekschrift de wijze waarop hij het contact met zijn familie en zijn partners verloor doch dit kan zijn

nalatigheid ter zake geenszins verklaren. Uit zijn verklaringen bij het CGVS blijkt immers duidelijk dat hij

voorafgaand aan het gehoor zelfs niet de minste poging ondernam teneinde contact op te nemen met

zijn thuisland om zich op deze wijze te informeren over zijn problemen. Zo trachtte hij geen van de twee

vrouwen te contacteren met wie hij een relatie onderhield tot hij het land verliet, stelde hij dat hij nadat

hij zijn land verliet met niemand aldaar nog contact had en gaf hij eenduidig aan niet te hebben getracht

om sedertdien nog contact op te nemen met mensen in Liberia (administratief dossier, stuk 6, p.6, 8).

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat verzoeker

een gegronde vrees voor vervolging koestert in vluchtelingenrechtelijke zin.

De door verzoeker neergelegde documenten vermogen aan het voorgaande geen afbreuk te doen.

De neergelegde identiteitsdocumenten (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 2; stuk 11), uitgereikt op

naam van verzoeker, ondermijnen, zoals reeds hoger werd aangegeven, op fundamentele wijze de

geloofwaardigheid van zijn beweerde vrees voor vervolging jegens de Liberiaanse overheid.

Het ter terechtzitting neergelegde internetartikel van 7 juni 2011 (rechtsplegingsdossier, stuk 11), het

krantenartikel van 28 februari 2013 (rechtsplegingsdossier, stuk 6) en de informatie over het slechte

functioneren van het gevangeniswezen en van justitie in Liberia (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlagen

8-9) zijn van louter algemene aard, hebben geen betrekking op verzoekers persoon en vermogen

geenszins afbreuk te doen aan het voorgaande. Verzoeker dient zijn vrees voor vervolging door de

Liberiaanse overheid en ingevolge betrokkenheid bij het Ivoriaanse conflict in concreto aannemelijk te

maken en blijft hier in gebreke. In dit kader kan ten overvloede worden opgemerkt dat uit het
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krantenartikel van 28 februari 2013 blijkt dat enkel inwoners van Grand Gedeh door de Liberiaanse

overheid worden gearresteerd en gedetineerd op verdenking van betrokkenheid bij het Ivoriaanse

conflict. Dient bijgevolg te worden opgemerkt dat op basis van dit artikel niet kan worden ingezien

waarom de Liberiaanse overheid verzoeker zou arresteren. Verzoeker is niet afkomstig van Grand

Gedeh, verbleef er blijkens zijn verklaringen slechts enkele dagen alvorens hij naar Ivoorkust zou zijn

gegaan (administratief dossier, stuk 4, p.3) en toont in het geheel niet aan dat de overheid van dit

kortstondige verblijf op de hoogte zou zijn, zodat bezwaarlijk kan worden aangenomen dat de overheid

hem als inwoner van deze regio zou zien.

Wat betreft de medische attesten zoals opgenomen in het administratief dossier (stuk 15: documenten)

en bij het verzoekschrift gevoegd (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 3), dient te worden opgemerkt

dat deze geen afbreuk kunnen doen aan de hoger gedane vaststellingen waaruit blijkt dat verzoeker niet

aannemelijk maakt dat de Liberiaanse overheid op de hoogte zou zijn van zijn aanwezigheid en

betrokkenheid bij het Ivoriaanse conflict, laat staan dat deze overheid hem hierdoor zou viseren.

De overlijdensakte van zijn vader en het bewijs van verzending uit Monrovia (rechtsplegingsdossier,

stuk 6), de internetartikels inzake het geweld in februari 2010 in Voinjama (rechtsplegingsdossier, stuk

1, bijlagen 4-6) en de informatie inzake het slecht functioneren van politie en justitie (ibid., bijlage 7)

bevatten evenmin gegevens die de voormelde, concrete vaststellingen zouden kunnen ontkrachten.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.5. Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

elementen ten grondslag van zijn asielrelaas, kan dienstig worden verwezen naar de sub 2.2.4. gedane

vaststellingen dienaangaande. Hij toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Verzoeker brengt voorts niet het minste begin van informatie bij ter ondersteuning van de bewering dat

een reëel risico bestaat op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, toont verzoeker, de overige elementen in het dossier mede in acht

genomen, 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 in de zin van artikel

48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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 tweeëntwintig mei tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


