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nr. 106 793 van 16 juli 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 15 april 2013 heeft

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

15 maart 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 15 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 juni 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. OGUMULA, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché H. JONCKHEERE, 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 2 januari 2013 het Rijk binnen en diende op 8 januari

2013 een asielaanvraag in. Op 15 maart 2013 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:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart een Liberiaans staatsburger te zijn, van Madingo-origine, afkomstig van Monrovia. Uw

ouders stierven tijdens de Liberiaanse burgeroorlog bij een raketaanval, in juni 2003. U was op dat

moment bij een vriend en vluchtte hierop weg met een groep vluchtelingen. U werd hierop gedwongen

ingelijfd bij de rebellengroepering LURD, waar u sinds juli 2003 munitie diende te dragen. Na de oorlog

kwam u op straat terecht maar een oud-rebellenleider van LURD, I. T., hoorde over uw situatie en nam u

op in zijn huis. Hij huurde een huis voor jullie in Monrovia. Hij bleef tot 2007 bij u wonen in Monrovia

maar verhuisde dan naar Zwedru (Grand Gedeh County), waar hij zaken deed in de goudhandel. Hij

bleef wel de huur van het huis betalen waar u verbleef en hij stuurde u regelmatig geld. Op 21 november

2012 werd I. T. gearresteerd door de Liberiaanse politie omdat ze hem ervan verdachten president

Gbagbo gesteund te hebben in de Ivoriaanse oorlog. U weet hier echter niets van. Op 22 november

2012 kwam de politie vervolgens bij u langs. Ze vroegen u alle geheimen te vertellen die u wist over I.

T.. U zei hen dat u niks wist waarop ze u zegden dat u de waarheid moest spreken of dat u anders naar

de gevangenis zou worden gebracht. Op die manier, met die boodschap kwam de politie hierna

voortdurend bij u langs. U hebt hen nooit iets gezegd. Omwille van de druk waaronder u stond, besloot u

vervolgens Liberia te verlaten. U werd hierbij geholpen door François, een blanke die uw vliegticket

betaalde en zorgde voor uw paspoort. U kwam op 2 januari 2013 in België aan en verbleef tot 7 januari

2013 bij François. Op die dag maakte die u echter duidelijk dat hij 'gay' was en dat hij wou dat u zijn

'vrouw' werd. Omwille van uw religie die dat niet toelaat weigerde u. Hierna kwam u op 8 januari 2013

naar de Dienst Vreemdelingenzaken waar u asiel aanvroeg.

B. Motivering

Er moet worden vastgesteld dat u onvoldoende gegevens of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt

dat u uw land heeft verlaten uit een vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

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

uw land.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u uw relatie met I. T., noch uw verblijf bij hem aannemelijk

maakt. U verklaarde van 2004 tot 2007 met I. T. te hebben samengewoond omdat hij u -weliswaar niet

officieel- adopteerde en ook nadien nog bij hem op vakantie te zijn geweest in zijn nieuwe thuisbasis in

Zwedru (zie gehoor CGVS, p. 2, 3, 5). Gevraagd hoeveel kinderen I. T. heeft, antwoordt u dat u er enkel

één kent (zie gehoor CGVS, p.2). U weet echter niet wie de moeder is van dit kind (zie gehoor CGVS, p.

4). Wanneer u bovendien gevraagd wordt wat u spontaan over hem kan vertellen, komt u niet verder

dan te zeggen dat hij een rebellenleider was en later goede zaken deed. Gevraagd of u (spontaan) nog

iets over hem kan vertellen zegt u dat dat is wat u over hem weet (zie gehoor CGVS, p.4). Voor iemand

die zijn secundaire studies beëindigd heeft en plannen had om sociologie te gaan studeren (zie gehoor

CGVS, p. 2), komt u helemaal niet ver in uw beschrijving van I. T., de man die u onderhield en met wie u

drie jaar samenwoonde. Vervolgens werden u dan maar enkele vragen gesteld door de protection

officer, waarop u echter ook vaak het antwoord niet wist. Zo weet u niet of I. T. inderdaad Gbagbo

steunde of er relaties mee had (zie gehoor CGVS, p. 4). U weet ook niet of hij lid was van een politieke

partij (zie gehoor CGVS, p. 4) of hoe oud hij is (zie gehoor CGVS, p. 5). Verder is het merkwaardig dat u

verklaarde in 2009 afgestudeerd te zijn in de secundaire school, dat u wou verder studeren maar dat dit

niet ging omdat uw 'supporter', zijnde I. T., problemen kreeg (zie gehoor CGVS, p. 2). Er dient echter te

worden vastgesteld dat het nog tot eind 2012 duurde, nog drie jaar dus, vooraleer I. T. volgens uw

verklaringen problemen kreeg, waardoor deze reden niet aannemelijk is. Immers, u verklaarde dat Isaac

in november 2012 gearresteerd werd en u verklaarde niet te weten of hij eerder gearresteerd werd (zie

gehoor CGVS, p. 4). Ook uw verklaring dat Isaac in 2004 over u hoorde, toen u op straat leefde na de

oorlog, is niet aannemelijk. Gevraagd hoe hij dan van u hoorde, antwoordt u 'Misschien hoorde hij het

van mensen.' (zie gehoor CGVS, p. 3). U kan bijgevolg niet duidelijk maken hoe jullie elkaar

'terugvonden' na de oorlog. Het is echter niet aannemelijk dat Isaac u in al die jaren nooit zou verteld

hebben hoe hij u heeft teruggevonden. Ook is het merkwaardig dat u verklaarde dat u in de 3 à 4 jaar

dat u bij hem woonde, nooit bezoek kreeg van leden van zijn familie (zie gehoor CGVS, p. 4). Verder

weet u ook niet of I. T. nu een advocaat heeft die hem bijstaat in Liberia (zie gehoor CGVS, p. 5).

Hoewel u na de arrestatie van Isaac nog enige tijd in Liberia bleef (u verliet het land op 2 januari 2013,

meer dan een maand na de arrestatie dus), hebt u niemand van zijn familie of vrienden gecontacteerd,
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hoewel u wist waar hij en zijn familie woonden (zie gehoor CGVS, p. 5). Aangezien u door Isaac volledig

onderhouden werd (hij betaalde uw huishuur en stuurde u geld voor uw onderhoud) (zie gehoor CGVS,

p. 4), mag van u nochtans aangenomen worden dat u zou trachten informatie te krijgen over hem en

over uw toekomst zonder hem. U weet dat hij in de South Beach-gevangenis zou zitten maar u kent

niemand die hem opzoekt in de gevangenis (zie gehoor CGVS, p. 5). Uw kennis van en interesse in de

situatie van I. T. is bijgevolg wel heel beperkt te noemen, waardoor geen geloof kan worden gehecht

aan uw verklaringen met betrekking tot uw relatie met hem.

Aangezien geen geloof kan gehecht worden aan uw relatie met I. T., kan ook geen geloof gehecht

worden aan uw verklaringen met betrekking tot de vervolging die u zou riskeren omwille van die relatie

met hem.

Verder dient te worden vastgesteld dat ook andere elementen de geloofwaardigheid van uw

verklaringen betreffende die 'dreigende' vervolging ondermijnen. Zo werd u tot op heden nooit

gearresteerd en had u voor 22/11/2012 nooit problemen met de politie (zie gehoor CGVS, p. 4). Verder

verklaart u dat sinds 22/11/2012 de politie 'voortdurend' naar u kwam (zie gehoor CGVS, p. 4), maar

dient te worden vastgesteld dat u wel steeds op dezelfde plek, waar u dus voortdurend werd

lastiggevallen, bleef wonen. U verklaart wel dat u soms bij een vriend ging slapen, wegens de druk,

maar u keerde duidelijk steeds terug naar uw woning. U verklaarde ook dat u daar (in Maclin street)

bleef wonen tot uw vertrek (zie gehoor CGVS, p. 6, verklaring DVZ, nr. 11). Het is niet aannemelijk dat,

indien u werkelijk 'voortdurend' werd lastiggevallen door de politie en indien u vreesde door de politie

uiteindelijk gearresteerd te zullen worden, u steeds terugkeerde naar huis, hoewel u blijkbaar een

alternatief had. U weet ook de reden waarom de politie u zou willen arresteren niet hard te maken. U

verklaarde dat de politie denkt dat u 'close' bent met I. T. en dat u op de hoogte bent van zijn geheimen,

maar de man woonde reeds sinds 2007 niet meer bij u en u woonde ook niet in zijn huis, aangezien het

een huurwoning betrof (zie gehoor CGVS, p. 4). U haalde bovendien aan dat ze denken dat u in

Ivoorkust hebt gevochten, omdat u ooit een rebel was (zie gehoor CGVS, p.4). Hierbij dient te worden

opgemerkt dat er in een land als Liberia veel ex-rebellen zijn en dat zeker niet alle ex-rebellen ervan

verdacht worden in Ivoorkust gevochten te hebben, laat staan de ex-kindsoldaten zoals u. Bovendien

blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt dat I. T. inderdaad vervolgd wordt omwille van

activiteiten in Ivoorkust, maar uw naam komt niet terug bij de beschuldigden in deze zaak. Verder zijn

uw verklaringen over wat de politie nu eigenlijk van u wil, opmerkelijk te noemen. U verklaart dat ze

voortdurend kwamen, maar blijkbaar stelden ze steeds opnieuw de zelfde algemene vraag in verband

met 'de geheimen' van I. T. en zegden ze u dat u de waarheid moest zeggen. Er werden u geen andere

specifieke vragen gesteld (zie gehoor CGVS, p. 5). Hoewel u nooit informatie gegeven hebt aan hen,

hebben ze u nooit in de gevangenis gezet, hoewel ze daar steeds mee zouden gedreigd hebben (zie

gehoor CGVS, p. 5). Gevraagd of u niet denkt dat de politie, indien ze echt wilden, u al wel zouden

gearresteerd hebben, verklaart u dat ze dat nog niet deden omdat er toen geen bewijs was. Hierop de

vraag gesteld of ze dan nu bewijs gevonden hebben om u te arresteren, verklaart u van niet (zie gehoor

CGVS, p.6). U maakt dus niet aannemelijk dat de Liberiaanse politie u daadwerkelijk zoekt met het oog

op vervolging omwille van uw banden met I. T..

Ten slotte haalt u aan het einde van het gehoor op het CGVS terloops aan dat u bij uw komst naar

België begeleid werd door ene François, bij wie u enkele dagen verbleef. U vermeldt dat hij u na enkele

dagen zei dat hij homo was en dat hij u vroeg zijn 'vrouw' te worden maar dat u dit weigerde waarop u

zijn woning moest verlaten. Gevraagd of u met deze man later nog problemen had in België zegt u dat u

bent weggegaan en geen problemen meer met hem had. U weet zelfs niet waar hij is (zie gehoor

CGVS, p. 6). Dit 'incident' dat u aanhaalt, voegt bijgevolg niets toe aan uw asielrelaas en doet niets af

aan bovenstaande motivering. Bovendien kan worden opgemerkt dat u voor de DVZ nochtans

verklaarde dat u de naam van de man die u naar België bracht niet kende (zie verklaring DVZ, nr. 35).

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.

U legt in het kader van uw asielaanvraag een schooldiploma (afgeleverd in oktober 2009) en een

kiezerskaart voor. De gegevens op deze documenten worden in bovenstaande motivering echter niet in

twijfel getrokken.
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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 stelt een beroep in wegens de schending van artikel 1.2 van de Conventie van Genève

van 28 juli 1951 (de Vluchtelingenconventie), de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet en de

materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, zodat verzoeker – zoals iedere burger die om een erkenning vraagt – moet aantonen dat zijn

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

waarheid te vertellen (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. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas

kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en

ongeloofwaardige verklaringen. 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, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204). Bovendien verplicht geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek van

de asielaanvraag belaste instanties om de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut

van vluchteling te bekomen en de lacunes in diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS 16 november

2006).

De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of

verzoekers verklaringen voldoende zijn om zijn vervolging door de Liberiaanse autoriteiten wegens zijn

relatie met I. T. geloofwaardig en aannemelijk te maken. Hij houdt hierbij rekening met zowel de

correcte, de foute, de vage als de ontwijkende antwoorden en houdt bij deze analyse rekening met het

specifieke profiel van de asielzoeker. Voorts benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing moet

worden gelezen als geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling

van de asielaanvraag aan elk onderdeel, motief of tegenstrijdigheid wordt gehecht kan verschillen maar

het is het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal

heeft doen besluiten tot de ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag.

3.1.1. Van een kandidaat-vluchteling mag worden verwacht dat hij voor de diverse asielinstanties

coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormen

van zijn vlucht uit zijn land van herkomst op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze

weergeeft, zodat op grond hiervan kan nagegaan worden of er aanwijzingen zijn om te besluiten tot het

bestaan van een risico voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.
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3.1.2. Verzoeker voert aan dat hij tijdens zijn gehoor de adjunct-commissaris voldoende en spontaan zijn

bekendheid met I.T. heeft toegelicht onder meer inzake de samenstelling van het gezin van I. T.. Uit het

CGVS-gehoor blijkt echter dat verzoeker verklaart als volgt “Heeft hij kinderen?” “Ja” “Hoeveel?” “ik ken

enkel een” (gehoor p. 2). Hieruit blijkt uitdrukkelijk dat verzoeker enkel één kind van I. T. ‘kent’ doch niet

weet of er nog andere kinderen zijn. Indien verzoeker voorhoudt gered te zijn geweest door I. T., die in

zijn onderhoud en scholing voorzag, met wie hij van november 2003 tot 2007 heeft samengewoond en

wie hij nadien nog in de vakanties zag en soms bezocht in Zwedu, dan kan verwacht worden dat

verzoeker een gedegen kennis van de persoonlijke en familiale situatie van I. T. heeft. Dat tijdens het

verblijf van verzoeker bij I. T., noch het kind, noch de moeder van het kind bij I. T. woonde, is een loutere

bewering die gezien de lange periode van vier jaar, niet ter zake doet. De door de commissaris-generaal

correct weergegeven ernstige onwetendheden, vaagheden en lacunes inzake I. T. raken dan ook de

kern van het relaas en zijn pertinent. Voor het bestaan ervan wordt geen redelijk aanvaardbare

verklaring gegeven.

In deze stelt de Raad daarenboven vast dat verzoekers verklaringen over de wijze waarop I. T. zich over

hem ontfermde, ongerijmd zijn. Immers op de DVZ stelde hij dat “ik werd daarna gerekruteerd door de

rebellen, ik leefde in het woud maar kreeg problemen met een gezwel. Een van de rebellen, I. T., bracht

me naar het ziekenhuis en daarna bleef ik bij hem. Ik woonde bij hem sinds november 2003 (…)” terwijl

hij op het CGVS stelt dat “dan werd ik gefrustreerd na de oorlog omdat mijn ouders gedood waren.

November 2003 I. T.. hij was eerder rebellenleider toen ik er was. Toen hij van me hoorde, zocht hij mij.”

“Hoe hoorde hij van u?” “Dat ik op straat was, hopeloos. Misschien hoorde hij het van mensen.” (gehoor

p. 3). Aldus situeerde verzoeker de hulp van I. T. eerst tijdens zijn periode dat hij als kindsoldaat ingelijfd

was, in het woud, en naar aanleiding van een concreet medisch probleem, om dit nadien, op vage wijze,

in november 2003 te situeren toen hij al op straat leefde. Dit haalt de geloofwaardigheid van zijn

asielrelaas helemaal onderuit.

Waar verzoeker verder meent dat “Meer nog, verzoeker gaf tijdens zijn gehoor informatie betreffende de

gevangenis waar I. T. werd vastgehouden. Helaas heeft de bestreden beslissing dergelijk kennis omtrent

I. T. niet in aanmerking genomen?”, stelt de Raad vast dat in de bestreden beslissing opgenomen werd

dat “U weet dat hij in de South Beach-gevangenis zou zitten maar u kent niemand die hem opzoekt in de

gevangenis (zie gehoor CGVS, p. 5).” zodat de beslissing hier alleszins rekening mee gehouden heeft,

alleszins om verzoekers gebrek aan interesse in de situatie van I. T. aan te duiden, waarbij de Raad

verder nog vaststelt dat verzoeker spreekt van “South Beach [prison]” terwijl uit de objectieve informatie

blijkt dat I. T. naar de “Monrovia Central Prison pending court trial” werd gestuurd.

3.1.2.1. Het proportionaliteitsbeginsel dat een vorm uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel is in

onderhavige procedure niet aan de orde. Het komt immers de commissaris-generaal in zijn declaratoire

opdracht enkel toe na te gaan of een vreemdeling voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3

en 48/4 van de Vreemdelingenwet teneinde hem al dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Een beoordeling van de belangen van de vreemdeling of een

afweging van deze, jegens de belangen van het onthaalland, ressorteert derhalve niet onder deze zeer

specifieke declaratoire bevoegdheid. In zoverre al nuttig aangevoerd, is dit onderdeel dan ook

ongegrond.

3.1.3. Verzoeker stelt dat hij wel degelijk problemen met de politie gekend heeft, zijnde de verschillende

pogingen om hem te arresteren. Reden waarom verzoeker zich niet regelmatig op dezelfde plaats

bevindt. Met andere woorden, sliep verzoeker niet altijd op dezelfde plaats. Verzoeker merkt op dat zijn

hoedanigheid van een kindsoldaat door de bestreden beslissing niet in vraag wordt gesteld. Evenmin het

feit dat hij deelgenomen heeft aan activiteiten in Ivoorkust. Meer nog, het feit dat I. T. op heden vervolgd

wordt omwille van zijn activiteiten in Ivoorkust wordt door de bestreden beslissing bevestigd. Informatie

hieromtrent heeft verzoeker tijdens zijn gehoor spontaan weergegeven. Deze toont aan dat verzoeker

effectief door de Liberiaans politie daadwerkelijk werd gezocht met het oog op vervolging omwille van

zijn betrokkenheid met I. T..

Indien de bestreden beslissing niet onmiddellijk verzoekers hoedanigheid als ex-kindsoldaat in vraag

stelt, dan blijkt hieruit uitdrukkelijk dat niet aannemelijk wordt geacht dat verzoeker verdacht zou worden

van gevochten te hebben in Ivoorkust (“Hierbij dient te worden opgemerkt dat er in een land als Liberia

veel ex-rebellen zijn en dat zeker niet alle ex-rebellen ervan verdacht worden in Ivoorkust gevochten te



RvV X Pagina 6 van 7

hebben, laat staan de ex-kindsoldaten zoals u.”). Hieruit kan geenszins een deelname aan activiteiten in

Ivoorkust worden afgeleid. Evenmin wordt verzoekers profiel als kindsoldaat hierdoor vaststaand. Dat

verzoeker stelt dat de Liberiaanse politie I. T. zoekt wegens zijn vermeende betrokkenheid in Ivoorkust,

impliceert nog altijd niet dat verzoeker hier ook een rol in zou spelen, laat staan dat hij hiervoor

vervolging zou moeten vrezen door de Liberiaanse autoriteiten. Verzoeker dient zijn asielrelaas

aannemelijk te maken en te adstrueren, quod non.

3.1.4. De Raad dient dan ook vast te stellen na een grondig heronderzoek van de stukken uit het

administratieve dossier dat de commissaris-generaal terecht tot de ongeloofwaardigheid van het relaas

heeft besloten. Verzoeker brengt geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander

licht kunnen werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan door de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker beperkt zich aldus tot het herhalen van het asielrelaas en

het beklemtonen van de waarachtigheid ervan, het tegenspreken van de motieven en de conclusies van

de bestreden beslissing, het geven van algemene en theoretische beschouwingen over de

motiveringsplicht en de beginselen van het vluchtelingenrecht. Verzoeker blijft echter bij gefabriceerde

post-factum verklaringen, het formuleren van boute beweringen maar laat na concrete en

geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing kunnen

weerleggen die steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in

de bestreden beslissing. Derhalve blijven de motieven van de bestreden beslissing overeind.

3.1.5. Overigens stelt de Raad tevens vast dat verzoekers verklaringen aangaande zijn reisweg niet

overeenstemmen daar waar hij op de DVZ verklaarde dat hij met een vals paspoort reisde “op een

andere naam en met een andere foto” (verklaring 35), terwijl hij op het CGVS verklaarde dat hij het

paspoort niet geopend heeft en “nee, ik zag het niet of het op mijn naam stond” (gehoor p. 3). Dergelijke

tegenstrijdigheden over eenvoudige feiten ondergraven de waarachtigheid verzoekers beweringen.

3.2. 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.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker meent dat de adjunct-commissaris zich in de

bestreden beslissing beperkt tot een stereotype overweging van zijn beslissing tot weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker stelt eveneens vast de adjunct-commissaris geen onderzoek

gevoerd heeft naar de toepassing van de regelgeving omtrent de subsidiaire bescherming. Uit de

voorgaande merkt de Raad op dat de adjunct-commissaris in gebreke gebleven is een grondig

onderzoek te voeren naar de toepassing van de regelgeving inzake de subsidiaire bescherming.

Bovendien, is de adjunct-commissaris in gebreke gebleven de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus afdoende te motiveren. Het is voor de Raad onmogelijk om een wettigheidtoezicht

van de beslissing tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te voeren. Dienvolgens schendt

de bestreden beslissing de materiële motiveringsplicht.

4.2. De Raad stelt vast dat uit de eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de weigering

van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet is

ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, zodat het middel dienaangaande feitelijke

grondslag mist. Bovendien wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen, echter niet

betekent dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou

zijn. Verzoeker gaat er in deze dan ook aan voorbij dat voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus op basis van 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet net als bij de

vluchtelingenstatus de bewijslast principieel op de vreemdeling rust. Aangezien verzoekers asielrelaas

niet geloofwaardig is, kan hij zich niet steunen op de elementen die aan de basis van zijn relaas liggen

om aannemelijk te maken dat hij in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op

ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Noch uit

verzoekers verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de

criteria van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. In zover verzoeker zich beroept op artikel 48/4, §2, c)
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van de Vreemdelingenwet, dient verzoeker elementen aan te voeren waaruit kan blijken dat er in zijn

land sprake is van willekeurig geweld in volkenrechtelijke zin. Voor zover verzoeker zich beroept op de

algehele situatie, werkt hij dit middel niet voldoende uit en toont hij niet aan dat de situatie waarnaar hij

verwijst, zou kunnen vallen onder artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet (RvV 20 juni 2008, nr.

12.887). Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

4.3. Verzoeker vroeg tevens de vernietiging van de bestreden beslissing. De Raad stelt vast dat, gelet

op wat voorafgaat, de commissaris-generaal terecht tot de ongegrondheid van de asielaanvraag heeft

besloten. Verzoeker maakt geenszins aannemelijk dat verder onderzoek noodzakelijk zou zijn, temeer

nu hij niet aantoont dat de gegrondheid van zijn asielmotieven onvoldoende werd onderzocht, noch zelf

ook maar enigszins elementen aanvoert waaruit kan blijken dat verder onderzoek noodzakelijk is.

4.4. 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 zestien juli tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


