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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 22.845 van 9 februari 2009
in de zaak RvV X/ IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van 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 8
december 2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 18 november 2008.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 12 januari 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5
februari 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. BUYSSE loco
advocaat E. STESSENS en van attaché A. VAN DE VOORDE, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bezit u de Liberiaanse nationaliteit en bent u een etnische
Mandingo. Uw vader was een Mandingo uit Lofa County die werkte op het ministerie onder
president Samuel Doe en die overleed in 1992. U woonde in Monrovia en werkte er als
administratief bestuurder voor het autobedrijf Mamatuma & Sons Enterprise onder leiding
van een vriend van uw vader, (A. M.). In 2005 werd de oorlog officieel als beëindigd
verklaard in Liberia. In januari 2005 ging u naar Ganta in Nimba County, waar uw vader
een stuk grond had met verhuurde woningen. Deze eigendommen zijn sedert de oorlog in
beslag genomen door ene (M. J.), een etnische Gio en ex-generaal van Charles Taylor’s
NPFL-rebellen. (M.) woont er en verhuurt de andere woningen aan zijn Gio-vrienden. Aan
de hand van een eigendomsakte, eiste u van (M.) de teruggave van deze eigendommen.
(M.) weigerde en bedreigde u. Hij verklaarde dat dit het land is van zijn Gio-voorouders is
en dat hij niet zou toelaten dat ontheemde Mandingo’s zich terug in Nimba County komen
vestigen. U legde uw probleem voor aan de raad van ouderen te Ganta, die de zaak in uw
voordeel beslechtten. Deze raad kon echter slechts aanbevelingen doen en (M.) weigerde
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categoriek om de eigendommen te ontruimen. Vervolgens legde u uw zaak voor aan een
rechtbank in Paynesville, de buitenwijk van Monrovia waar u toen woonde. (M.) werd
gedagvaard maar slaagde erin de zaak telkens uit te stellen met gebruik van geld en
relaties. (M.) is bovendien een neef van Prince Y. Johnson, de voormalige rebellenleider
die tijdens de legislatieve verkiezingen van oktober 2005 werd verkozen als Senior
Senator voor Nimba County. Diezelfde maand oktober 2005, kwam Prince Johnson u
thuis opzoeken en de afgifte eisen van de originele eigendomsakte. U weigerde en werd
bedreigd met de dood. Op 21 oktober 2005 ’s nachts werd u thuis aangevallen en verwond
door Gio-jongens. U diende klacht in bij de politie, die een onderzoek startte. Voor uw
veiligheid, verhuisde u naar de wijk Sinkor van Monrovia. Ook uw advocaat was bang en
raadde u aan de rechtszaak voorlopig te laten rusten. In maart 2006 werd u door de politie
ondervraagd op verdenking (geuit door senator Prince Johnson) van medeplichtigheid aan
een poging tot staatsgreep samen met (R. D.) en (A. D.), twee getrouwen van voormalige
president Charles Taylor (die overgebracht werd naar het internationaal strafhof in Den
Haag). Dit bleef verder zonder gevolg, aangezien u niet politiek actief was en niets te
maken had met een couppoging. Op 3 augustus 2007 werd u opgepakt door
overheidsagenten en gedurende 2 maanden opgesloten in een cel van het
politiehoofdkwartier te Monrovia. U werd opnieuw ten onrechte en officieus beschuldigd
van medeplichtigheid aan poging tot staatsgreep, deze keer samen met (C. J.), (G. C.) en
(A. D.). Op 2 november 2007 werd u overgebracht naar de centrale gevangenis van
Monrovia. U werd nooit officieel beschuldigd of ondervraagd en kreeg niet de gelegenheid
u te verdedigen. Op 21 december 2007 slaagde u erin te ontsnappen met de hulp van een
bewaker, die verwant is met uw werkgever (A. M.). U dook onder gedurende een week op
de boerderij in Bensonville van (M.), die ook uw reis uit het land regelde. Samen met
smokkelaar (T.), reisde u op 30 en 31 december 2007 per wagen via Ganta naar Conakry
in buurland Guinea. Van daaruit reisde u op 2 januari 2008 per vliegtuig naar Europa,
samen met smokkelaar (O. D.). De smokkelaar hield voor u andermans paspoort bij. Via
een tussenstop in een u onbekende plaats, kwamen jullie op 3 januari 2008 toe in België.
U vroeg diezelfde dag asiel aan.

B. Motivering
Er dient te worden vastgesteld dat u een vrees voor vervolging in de zin van de Geneefse
Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals
voorzien in de bepaling van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk  hebt gemaakt.
U legde bedrieglijke verklaringen af die de geloofwaardigheid van uw relaas en de ernst
van uw asielaanvraag totaal ondermijnen. Het door u op de Dienst Vreemdelingenzaken
voorgelegde Liberiaanse paspoort (met nr. 0090546, afgeleverd op 24 maart 2004) bevat
stempels van grensovergangen naar en van Sierra Leone op 26 en 28 november 2007
alsook een vertrek uit Liberia aan grensovergang Ganta naar Guinea op 14 december
2007 (zie administratief dossier voor de kopie van het paspoort dat op 21 januari 2008
werd genomen door DVZ). Dit valt niet te verzoenen met uw verklaringen als zou u tijdens
deze periodes in detentie hebben gezeten te Monrovia naar aanleiding van uw vermeende
deelname aan een couppoging (zie bovenstaand feitenrelaas), die aan de basis lag van
uw vertrek uit Liberia. Geconfronteerd hiermee, ontkende u uitdrukkelijk  deze
onverzoenbaarheid en legde u het origineel van dit paspoort voor. Toen bleek
overduidelijk  dat voornoemde stempels na het gehoor door de Dienst
Vreemdelingenzaken frauduleus werden veranderd (zie origineel paspoort in het
administratief dossier). Op pagina 10 van het paspoort werd op het Sierraleoonse visum
de vertrekdatum 19-01-08 veranderd in 19-07-07 en de afgiftedatum 20-11-07 veranderd in
20-4-07. Ook werd de datum van een aankomststempel veranderd van 11/28/07 naar
4/28/07 en werd de datum van een uitreisstempel te Zimmi veranderd van 28-11-07 naar
28-4-07. Op pagina 11 van dit paspoort werd de datum van vertrek uit Ganta veranderd
van 14-12-07 naar 14-04-07. Op pagina 30 van dit paspoort werd een stempel met
vermelding Freetown en 26/11/07 uitgescheurd. Herhaaldelijk  gevraagd of u deze
veranderingen zelf aanbracht en waarom, ontkende u dit zondermeer (zie gehoorverslag
CGVS, p. 12 en 13). Het gehoor werd afgesloten met de raad aan u om eventueel een
schriftelijke verklaring te sturen betreffende voormelde tegenstrijdigheden en fraude. Na
het gehoor, bevestigde u per schrijven van 6 november 2008 deze veranderingen te
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hebben aangebracht en betoonde u uw spijt. In dit schrijven vermeldt u dat u tijdens de
confrontatie op het Commissariaat-generaal verward was en mentaal geïntimideerd; dat u
toen dacht dat u zich enkel nog kon redden door de leugen vol te houden. Als verklaring
voor hoger vermelde oorspronkelijke stempels, die uw verklaringen over uw detentie van
augustus tot december 2007 tegenspreken, verklaart u in voornoemde schrijven dat een
(niet nader geïdentificeerde) vriend uw paspoort gebruikte tijdens uw detentie en dat u dit
slechts te weten kwam toen uw vriend u hierover schreef nadat u het paspoort reeds had
getoond aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze laatste uitleg overtuigd geheel niet.
Het is op zich onwaarschijnlijk  dat een vriend uw paspoort zou gebruiken om te reizen
terwijl u in detentie zat. Bovendien mag verwacht worden dat u dit argument spontaan
opwerpt voor het Commissariaat-generaal en was het in dergelijk  geval niet nodig om de
reisstempels te manipuleren. Het eigenhandig manipuleren van de reisstempels in uw
paspoort was duidelijk  ingegeven door het besef dat zij uw verklaringen voor de Dienst
Vreemdelingenzaken en uw onwaarachtig vervolgrelaas tegenspreken.
Daarenboven dient opgemerkt te worden dat u niet aannemelijk  maakte als Mandingo
geen beroep te kunnen doen op de Liberiaanse overheid met betrekking tot voornoemd
eigendomsconflict, laat staan dat u omwille hiervan het land diende te verlaten uit vrees
voor vervolging. Uit uw verklaringen blijk t dat u op zich geen probleem had met de
Liberiaanse overheid, maar enkel met de familie (J.) omwille van een dispuut over
eigendommen in Ganta, Nimba County; dat u diverse malen met succes een beroep deed
op de overheid; dat een rechtszaak betreffende deze eigendommen hangende was en dat
uw familie wachtte op betere tijden (CGVS, p. 8, 14 en 15). Uit informatie waarover het
Commissariaat-generaal beschikt blijk t evenzeer dat de Liberiaanse overheid niet
discriminerend optreedt ten aanzien van etnische Mandingo’s (zie informatie in het
administratief dossier).
Bovendien kunnen uw verklaringen als zou u niet in Conakry gebleven zijn maar naar
Europa verder reisde louter omdat dit nu eenmaal zo geregeld was en zonder dat u
hierover werd geraadpleegd (CGVS, p. 15), niet ernstig genomen worden.
De door u ingeroepen problemen zijn ongeloofwaardig en er zijn verder ook geen
elementen in uw relaas en in de informatie over Liberia waarover het
Commissariaat-generaal beschikt om te geloven in het bestaan van een ernstig reëel
risico in uw hoofde op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de bepaling van
subsidiaire bescherming.
De door u voorgelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen
en overwegingen. Het geboortecertificaat (met nr. 2550, afgeleverd op 26 februari 2002
door het Liberiaanse ministerie van gezondheid en sociaal welzijn) en het hoger
besproken Liberiaanse paspoort verwijzen naar uw identiteit en herkomst, die hier niet
meteen betwist wordt. Uw werkkaart vermeldt dat u administratief bestuurder was van het
bedrijf Mamatuma & Sons Enterprise te Sinkor / Monrovia, wat hier evenmin betwist
wordt. Het artikel “Businessman Attacked” in de Liberiaanse krant “The Inquirer” over een
roofoverval ten huize van uw oom (M. S. K.), vormt geen bewijs voor uw persoonlijke
problemen en de door u ingeroepen asielmotieven.

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. 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, Toronto-Vancouver, Butterworths, 1991, 84). De
verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in
beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te
brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een
aannemelijke verklaring dient te geven. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden
verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de
geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères
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à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 204). De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei
1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van
de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De ongeloofwaardigheid van een
asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage,
incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

3.1 In een eerste middel beroept verzoeker zich op een schending van artikel 62 van de
Vreemdelingenwet.
Hij voert aan dat hij na het gehoor op het Commissariaat-generaal via een schrijven zijn spijt
betuigde over het feit dat hij de stempels in zijn paspoort frauduleus heeft veranderd. Het is
niet verzoeker maar wel diens vriend die het paspoort, dat bij hem thuis lag, gebruikt heeft na
verzoekers arrestatie en overbrenging naar de gevangenis. Hij beweert dat het in Liberia
moeilijk is om een paspoort te bekomen en dat het dus wel degelijk geloofwaardig is dat zijn
vriend daarom zijn paspoort gebruikt heeft om te reizen. Verzoeker stelt dat hij de stempels in
het paspoort na het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken heeft veranderd omdat hij bang
was om niet meer geloofd te worden.
Hij stelt dat hij wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging heeft omwille van een
eigendomsdispuut met Prince Johnson en dat hij hiertegen geen beroep kan doen op de
autoriteiten, aangezien deze senator en voormalige rebellenleider tot de autoriteiten behoort
en reeds herhaaldelijk mensen heeft gedood om zijn doel te bereiken. Hij voegt aan zijn
verzoekschrift enkele internetdocumenten over Prince Johnson toe.
Verzoeker voert aan dat zijn verklaring dat hij niet in Conakry bleef geloofwaardig is omdat de
reis naar Europa geregeld was en het een tussenstop betrof.

3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde wet
van 15 december 1980 en de wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de procespartij in kennis te
stellen van de redenen waarom de administratieve overheid een beslissing heeft genomen,
zodat de rechtszoekende kan oordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen
waarover hij beschikt. Verzoeker brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de
schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit
oogpunt wordt onderzocht.
Omtrent het door verzoeker voorgelegde paspoort werd op de Dienst Vreemdelingenzaken
vastgesteld dat het stempels bevatte van grensovergangen naar en van Sierra Leone op 26
en 28 november 2007, alsook een vertrek uit Liberia aan grensovergang Ganta naar Guinea
op 14 december 2007. Verzoekers bewering voor het Commissariaat-generaal dat hij tijdens
de periode van 3 augustus 2007 tot 21 december 2007 opgesloten was in de gevangenis in
Monrovia strookt niet met deze vaststellingen. Bovendien is gebleken dat verzoeker na het
gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken de voornoemde stempels in zijn paspoort
frauduleus veranderde, hetgeen hij bevestigde bij brief aan het Commissariaat-generaal en in
onderhavig verzoekschrift. Verzoekers uitleg dat een vriend het paspoort gebruikt heeft tijdens
zijn detentie en dat hij hiervan op de hoogte gebracht werd na zijn gehoor op de Dienst
Vreemdelingenzaken is niet overtuigend. Redelijkerwijs kan verwacht worden dat verzoeker
dit argument spontaan zou opwerpen voor het Commissariaat-generaal. Verweerder
benadrukt terecht dat van een asielzoeker redelijkerwijze verwacht mag worden dat hij de
asielinstanties van het onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn
aanvraag tot hulp en internationale bescherming, van begin af aan in vertrouwen neemt door
een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten. De door verzoeker ingeroepen reden om de
stempels in zijn paspoort frauduleus te veranderen en hierover tevens te liegen, namelijk de
angst om niet meer geloofd te worden, is geen aanvaardbare verschoningsgrond voor zijn
bedrieglijke handelwijze. Zijn poging om de asielinstanties bewust te misleiden omtrent een
essentieel onderdeel van zijn relaas ondergraaft zijn geloofwaardigheid.
Daargelaten de vaststelling dat verzoeker geen begin van bewijs bijbrengt omtrent de
beweerde eigendomsproblematiek, blijkt uit zijn verklaringen dat hij geen problemen had met
de Liberiaanse autoriteiten, dat hij zelfs herhaaldelijk met succes een beroep heeft gedaan op
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de overheid in verband met het conflict over eigendommen tussen hem en de familie Johnson
en dat er een rechtszaak hangende was. Verweerder merkt terecht op dat internationale
bescherming slechts kan worden verleend indien blijkt dat de asielzoeker geen enkele
aanspraak kan maken op nationale bescherming en dat mag worden verwacht dat hij of zij
eerst alle mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen in eigen land. Uit de informatie in
het administratief dossier blijkt evenmin dat verzoeker omwille van het feit dat hij een etnische
Mandingo is in de negatieve aandacht zou staan of geen bescherming zou kunnen verkrijgen.
De bestreden motivering vindt steun in het administratief dossier, is terecht en wordt niet
dienstig weerlegd zodat zij door de Raad wordt overgenomen.  
Kritiek op het overtollig motief inzake verzoekers verblijf in Conakry en reis naar Europa
vermag niet zijn geloofwaardigheid te herstellen.
Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat hij voldoet aan de voorwaarden
zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.
Het eerste middel is ongegrond.

4.1. In een tweede middel beroept verzoeker zich op een schending van het
zorgvuldigheidsbeginsel en van de fundamentele rechten van de mensen zoals die blijken uit
het EVRM. De bestreden beslissing schendt artikel 3 en 14 van het EVRM.
Verzoeker stelt dat in de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd wordt waarom hem
de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd werd.
Hij voegt aan zijn verzoekschrift informatie toe, namelijk een rapport uit het Jaarboek van
Amnesty International van 2006 en enkele krantenartikels, waarin wordt vermeld dat er nog
steeds geweld bestaat ten gevolge van spanningen en discriminatie van de
Mandingo-gemeenschap waartoe hij behoort en dat de politie en de ambtenaren zich niet met
deze problemen bezighouden.

4.2. Wat de opgeworpen schending van artikel 14 van het EVRM betreft, laat verzoeker na
te verduidelijken op welke wijze de bestreden beslissing dit artikel zou schenden. Daargelaten
de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, §1 van
voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een
verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel 3 EVRM inhoudelijk
overeen met artikel 48/4, §2, b van voormelde wet van 15 december 1980. Aldus wordt
getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering
of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is. De loutere
verwijzing naar en neerlegging van rapporten van algemene aard over de toestand van het
land van herkomst is niet dienstig omdat dit risico in concreto dient te worden aangetoond.
Gelet op de ongeloofwaardigheid van verzoekers relaas en het feit dat hij niet plausibel maakt
dat hij als Mandingo niet de mogelijkheid zou hebben tot bescherming door de overheid (zie
sub 3.2.), kan hem de subsidiaire beschermingsstatus krachtens artikel 48/3 §2, b) niet
worden toegekend. Uit de lezing van het administratief dossier en het rechtsplegingsdossier
kan evenmin worden afgeleid dat de situatie in Liberia beantwoordt aan de bepalingen van
artikel 48/3 §2,c.
Verzoeker werd op het Commissariaat-generaal uitvoerig gehoord en de bestreden beslissing
is gesteund op alle gegevens uit het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens
over verzoekers land van herkomst en op alle dienstige stukken zodat het
zorgvuldigheidsbeginsel niet werd geschonden.
Het tweede middel is ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 9 februari 2009 door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

 K. VERHEYDEN.       W. MULS.


