
RvV X - Pagina 1

nr. 45 791 van 30 juni 2010

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 6 april 2010 heeft

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

1 maart 2010.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 7 mei 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 juni 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. BUYSSE loco advocaat S.

VAN ROSSEM en van attaché H. JONCKHEERE, 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 verklaarde de Liberiaanse nationaliteit te hebben en van origine Mandingo te zijn. U groeide op

in Monrovia waar u tot de derde graad school liep. Daarna verhuisde u, begin jaren 1990, met uw

vriendin en kind naar Voinjama (Lofa county). Midden 2000 sloot u zich aan bij de LURD, een

rebellengroep die vocht tegen het leger van Charles Taylor. U was chauffeur en bestuurde

vrachtwagens en jeeps. U diende ook te vechten en u kreeg opdrachten van generaal Fofanah. De

zwaarste gevechten waaraan u deelnam vonden plaats in Bomi Hill(s) en Monrovia. U was van plan deel

te nemen aan het ontwapeningsprogramma maar u werd opgebeld door generaal Fofanah die u de

opdracht gaf om samen met enkele vrienden wapens te gaan begraven in Lofa, voor het geval de

gedane beloftes door de verschillende partijen niet zouden worden nagekomen. U weigerde dit, niet

openlijk, maar u daagde niet op. Via enkele vrienden kwam u te weten dat u gezocht werd door

Fofanah. De eerste keer dat men naar uw woning kwam, was u er niet. U ging naar de haven waar u
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nog ongeveer twee maanden sliep en werkte. Soms keerde u ’s nachts naar huis terug en zo kwam u te

weten dat Black Diamond (van de LURD) uw vriendin had proberen te overtuigen te zeggen waar u was.

Dit was voor u voldoende reden om te vluchten. Op een nacht stapte u aan boord van een schip dat u

naar Antwerpen bracht. In Antwerpen ontmoette u een Nigeriaan die u naar een Liberian association

bracht. Deze mensen brachten u de daaropvolgende maandag, op 17 februari 2004, naar de Dienst

Vreemdelingenzaken waar u asiel vroeg.

B. Motivering

Niettegenstaande in de ontvankelijkheidsfase van de asielprocedure op 10 augustus 2004

door het Commissariaat-generaal beslist werd dat een verder onderzoek van uw

asielaanvraag noodzakelijk was, blijkt na onderzoek ten gronde dat wat u betreft geen gegronde

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op

het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de bepaling van subsidiaire bescherming kan

worden weerhouden.

Vooreerst kon u het niet aannemelijk maken dat u inderdaad in Voinjama gewoond heeft en

daar de rebellengroep LURD vervoegde. Er dient immers te worden gewezen op een

aantal tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen in de ontvankelijkheidsfase enerzijds en het gehoor

ten gronde anderzijds. Zo verklaarde u tijdens het gehoor in dringend beroep dat u in 2001 besloot

naar Voinjama te verhuizen (CGVS, Dringend Beroep, p.4) en u meende dat u twee jaar in Lofa

county woonde (CGVS, DB, p.4). In de gegrondheidsfase verklaarde u daarentegen dat u in het eerste

deel van de jaren 1990 naar Voinjama verhuisde en dat u er meer dan vier jaar moet gewoond hebben

(CGVS, Ten Gronde, p.4). Voorts beweerde u tijdens het gehoor in dringend beroep dat u samen met

uw vriendin, uw kind en de moeder van uw vriendin in het Madingo quarter van Voinjama woonde

(CGVS, DB, p.5). In de fase ten gronde verklaarde u daarentegen dat u samenwoonde met uw vriendin

en kind (CGVS, TG, p.4) en dat uw “schoonmoeder” sedert 1990 in Ghana woonde (CGVS, TG, p.2).

Verder verklaarde u tijdens het gehoor in dringend beroep dat Voinjama, tijdens uw aanwezigheid daar,

meer dan drie maal aangevallen werd door het regeringsleger van Taylor (CGVS, DB, p.7) terwijl u het

tijdens het interview ten gronde vaagweg had over “meer dan één keer” (CGVS, TG, p.6). Voorts bleek u

in de gegrondheidsfase behalve “Kolé” geen dorpen in de nabijheid van Voinjama te kennen (CGVS,

TG, p.5) hoewel u er toch jarenlang zou gewoond hebben en u “chief driver” was bij de LURD en van

u logischerwijs enige kennis van de omgeving van Voinjama mag verwacht worden. U merkte op dat u

al enkele jaren in België bent en zaken vergeet (CGVS, TG, p.5). Er dient evenwel te worden

vastgesteld dat u al evenmin een buurdorp van Voinjama kende toen u in de ontvankelijkheidsfase

dezelfde vraag gesteld werd (CGVS, DB, p.5). Toen u verder gevraagd werd waar u zoal gevochten

had, verklaarde u dat u zich enkel de gevechten in Bomi en Monrovia kon herinneren (CGVS, TG, p.6)

wat opnieuw erg vaag klinkt. Bovendien stelde u tijdens het gehoor in dringend beroep dat generaal

Fofanah het bevel voerde over vijftig personen (CGVS, DB, p.6) terwijl u in de gegrondheidsfase

meende dat het over een honderdtal rebellen ging (CGVS, TG, p.6). Er kan worden geconcludeerd dat

zowel uw verklaringen omtrent uw verblijf in Voinjama als uw activiteiten voor de LURD op diverse

punten tegenstrijdig en ongeloofwaardig bleken.

Er dient voorts te worden vastgesteld dat de situatie in Liberia grondig in de goede richting

is gewijzigd sinds u uw land hebt verlaten. Immers, uit diverse informatiebronnen waarover

het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt dat na het aftreden van president Taylor op 11 augustus

2003 in Accra (Ghana) een vredesakkoord werd gesloten op 18 augustus 2003 tussen de Liberiaanse

regering, de politieke partijen en de rebellengroepen, LURD en MODEL. Op 14 oktober 2003 werd de

‘National Transitional Government of Liberia’ onder leiding van Charles Gyude Bryant geïnstalleerd, die

erkend werd door alle facties. UNMIL (United Nations Mission in Liberia) zag toe op de implementatie

van het vredesakkoord. Op 3 november 2004 werden de strijdende partijen officieel ontbonden, drie

dagen nadat het ontwapenings- en demobilisatieproces van de ex-strijders werd afgerond. In oktober

2005 werden er verkiezingen gehouden die door de internationale waarnemers in het algemeen als

democratisch, transparant en vrij werden bestempeld. Op 16 januari 2006 legde Ellen Johnson-Sirleaf

de eed af als president. Zowel de beëindiging van de ontwapening en de oorlog, als het houden van

verkiezingen wijzen erop dat de stabiliteit in Liberia is teruggekeerd. Deze relatieve stabiliteit en de

vrede in Liberia houden nu al ruim zes jaar, en de autoriteiten werken samen met de internationale

gemeenschap aan een duurzame heropbouw van het land.

Stel dat nog enig geloof zou gehecht worden aan uw asielrelaas, dan nog heeft u doorheen

uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal zelf niet aannemelijk gemaakt dat u

inderdaad vervolging dient te vrezen in uw land van herkomst. Vooreerst kan worden opgemerkt
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dat de feiten die u ten laste gelegd werden, met name het niet opvolgen van een bevel van een

generaal van de LURD, in het kader van de recente ontwikkelingen in Liberia niet langer zwaarwichtig

kunnen genoemd worden. De LURD was namelijk één van de partijen die betrokken waren bij het

sluiten van een vredesakkoord in augustus 2003, waardoor mag verondersteld worden dat het bevel van

generaal Fofanah inging tegen de politiek van de top van de LURD die het demobilisatie- en

ontwapeningsproces steunde. Voorts is het weinig waarschijnlijk dat generaal Fofanah, nog steeds wrok

zou koesteren en u alsnog uit de weg zou willen laten ruimen. Overigens had u, ondanks uw beweerde

contacten met Morris Conteh, een ander voormalig generaal, geen idee welke functie Fofanah en

andere generaals nu zouden uitoefenen (CGVS, TG, p.3). U argumenteerde dat onlangs een ander lid

van uw bataljon, (A.) genaamd, gedood werd maar Morris Conteh zou u (via de telefoon) niet gezegd

hebben waarom hij werd vermoord (CGVS, TG, p.3). Voorts zou een voormalig lid van de LURD (Black

Diamond) uw vriendin ondervraagd hebben maar toen u gevraagd werd wanneer dit een laatste keer

was gebeurd, dacht u dat dit ergens vorig jaar moet geweest zijn (CGVS, TG, p.2) en uw vriendin zou

ondertussen naar Ghana verhuisd zijn “omdat ze daar familie heeft” (CGVS, TG, p.2). Verder kon u

geen ander bewijs voorleggen of een bron aanhalen die uw vrees voor een eventuele terugkeer

aannemelijk zouden kunnen maken. Dergelijke vage verklaringen zijn evenmin van die aard dat ze uw

beweerde vrees geloofwaardig doen overkomen.

De door u ingeroepen problemen rechtvaardigen geen internationale bescherming. Er zijn verder

ook geen elementen in uw relaas 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.

U legde enkele documenten voor die uw asielrelaas moeten ondersteunen. Uw rijbewijs,

uitgereikt door de nationale politie van Liberia, en uw nationale identiteitskaart, afgegeven te Monrovia in

mei 2000, bevestigen uw identiteit die hierboven niet in twijfel wordt getrokken. Het faxbericht van

Morris Conteh van 23 februari 2004 meldt de dood van personen die eveneens een bevel van Fofanah

zouden genegeerd hebben. In het algemeen kan worden opgemerkt dat brieven van vrienden of familie

uit het land van herkomst geen enkele bewijswaarde hebben. Overigens merkt de generaal op dat u

uw terugkeer beter kan uitstellen tot een democratisch verkozen regering aan de macht gekomen is,

wat volgens de beschikbare informatie momenteel het geval is.

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.”

1.2. Verzoeker stelt dat hij zich kan verzoenen met het feitenrelaas zoals opgesteld door het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) maar niet met de opgegeven

data. Hij geeft aan dat hij is geboren in 1977 en met vrouw en kind verhuisde naar Voinjama (Lofa

county) begin 2000.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van artikel 57/9 van de voormelde wet van

15 december 1980 (vreemdelingenwet). In dit artikel staat vermeld dat de adjunct-commissaris enkel de

bevoegdheid heeft om een beslissing te nemen voor zover de Commissaris-generaal verhinderd is. De

bestreden beslissing werd ondertekend door de adjunct-commissaris doch laat na te motiveren waarom

de adjunct-commissaris de beslissing nam, niet vermeldt dat de Commissaris-generaal verhinderd is en

evenmin motiveert waarom deze verhinderd is. Verzoeker verwijst naar “een arrest van de raad van

state d.d. 28.05.2009” waarin een beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen werd

geannuleerd omdat uit de beslissing van het CGVS, die werd ondertekend door een adjunct-

commissaris, niet bleek dat deze de beslissing nam omdat de Commissaris-generaal verhinderd was.

2.2. Daargelaten dat verzoeker nalaat te preciseren op welk arrest van de Raad van State van 28 mei

2009 hij zich wenst te beroepen en het niet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is om na te

gaan op welk arrest hij mogelijkerwijze duidt, repliceert verweerder met recht dat artikel 57/9, eerste lid

van de vreemdelingenwet bij artikel 23 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen

(B.S. 31 december 2009) werd vervangen als volgt: “Voor de bevoegdheden omschreven in artikel 57/6,

1° tot 7°, wordt de beslissing genomen door de Commissaris-generaal of bij delegatie door zijn

adjuncten en dit onder gezag en leiding van de Commissaris-generaal. In dat geval ondertekenen de
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adjuncten met de formule « Bij delegatie »”. Dient in dit kader te worden gewezen op artikel 1 van het

Besluit van 15 januari 2010 van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

houdende delegatie van beslissingsbevoegdheid in individuele asieldossiers aan de adjunct-

commissarissen (B.S. 27 januari 2010), dat luidt als volgt: “De adjunct-commissarissen hebben

delegatie om, voor de bevoegdheden omschreven in artikel 57/6, lid 1, 1° tot 7° van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen, beslissingen te nemen met betrekking tot individuele asieldossiers”. In casu werd de

bestreden beslissing genomen door de adjunct-commissaris en met vermelding van de formule “Bij

delegatie”. Gelet op het voorgaande is verzoekers eerste middel ongegrond.

2.3. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van de materiële motiveringsverplichting.

Hij geeft een algemene uiteenzetting omtrent de inhoud van deze verplichting en stelt dat hieraan in

casu niet is voldaan.

Verzoeker doet gelden dat hij in 2000-2001 naar Voinjama is verhuisd met zijn vriendin, kind en

schoonmoeder. Het zou duidelijk zijn dat 1990 een vergissing is aangezien hij toen slechts dertien jaar

oud was. Verzoeker stelt dat hij daar twee jaar heeft gewoond. Zijn schoonmoeder, vrouw en kind

vluchtten naar Ghana nadat verzoeker werd gezocht. Hij werkte voor de LURD omdat hij op deze wijze

zijn gezin kon beschermen, maar was tegelijkertijd bang voor de leiders van de groep, zeker van

generaal “Fofanah” die zeer gewelddadig kon zijn ten aanzien van wie hem niet gehoorzaamde. Deze

man had de leiding over meer dan vijftig man, misschien wel honderden. Verzoeker betoogt dat hierin

geen tegenstrijdigheid te vinden is en dat dit slechts een wijze van zich uit te drukken is. Meer dan vijftig

kan evengoed tweehondervijftig betekenen.

Verzoeker voert aan dat hij omtrent zijn verblijf in Voinjama meer toelichting heeft gegeven dan de

bestreden beslissing laat uitschijnen. Hij heeft aangegeven dat de plaats waar hij naartoe moest als

chauffeur hem steeds werd aangewezen door zijn oversten. Bovendien heeft hij er slechts een beperkte

periode verbleven. Verzoeker geeft aan in een klein dorp te hebben verbleven en wel degelijk meer

informatie te hebben gegeven tijdens het interview.

Volgens verzoeker maakt de gewijzigde situatie in Liberia niet dat hij nu veilig zou kunnen terugkeren.

Generaal “Fofanah” heeft nu de macht. Deze man duldt geen tegenstand en zijn macht zou nu legitiem

zijn zodat zijn macht om wraak te nemen groter is geworden. Verzoeker wijst erop dat hij via vrienden

heeft vernomen dat anderen die het bevel van de generaal niet opvolgden zijn omgebracht. Het gaat

onder meer over A., wiens overlijden hij vernam van M.C. die hem een fax stuurde met deze informatie.

Volgens verzoeker komen er trouwens tegenstrijdige berichten uit Liberia waaruit blijkt dat voormalige

strijders nog steeds problemen hebben. Hij verwijst naar het negatieve reisadvies en naar het rapport

van 2010 die bij het verzoekschrift worden gevoegd en waaruit blijkt dat er nog steeds vele problemen

zijn in “Nigeria” (sic).

2.4. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing, op motieven moet steunen waarvan

het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in

aanmerking kunnen genomen worden.

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

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, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 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 (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). 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
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toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van bescherming

kunnen rechtvaardigen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient inzake de asielaanvraag een beslissing te nemen die

op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling al dan niet

beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk

expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoeker tijdens het eerste gehoor bij het CGVS verklaarde dat

hij in 2001 verhuisde naar Lofa. Hij voegde hier spontaan aan toe dat hij twee jaar in Lofa verbleef. Even

verder preciseerde hij, wanneer hem werd gevraagd wanneer hij juist verhuisde naar Lofa, dat hij naar

het einde van 2001 toe verhuisde naar Voinjama. Verzoeker gaf aan dat hij daar in ‘Mandingo quarter’

woonde, en dit samen met zijn vriendin, zijn schoonmoeder en zijn kind. Tevens stelde hij dat hij daar

medio 2002 bij de LURD ging (administratief dossier, stuk 13, p.4-7).

In de door hem zelf ingevulde vragenlijst gaf verzoeker aan dat hij reeds in 1990 verhuisde naar

‘Mandingo city’ in Lofa en dat hij daar vervolgens gedurende dertien jaar woonde, tot in 2003. Tevens

gaf hij aan dat hij lid was van de LURD van 2002 tot 2003 (administratief dossier, stuk 8, p.1, 6).

Tijdens het tweede gehoor bij het CGVS verklaarde verzoeker, en dit in strijd met zijn verklaringen

tijdens het eerste gehoor bij het CGVS, dat zijn schoonmoeder reeds sedert 1990 in Ghana woont en

dat het niet zijn schoonmoeder maar een buurvrouw was die in Lofa bij hem, zijn vriendin en zijn kind

woonde. Verzoeker verklaarde voorts dat hij opgroeide in Monrovia en Lofa. Hij gaf uitdrukkelijk en

eenduidig aan dat hij reeds ergens in de jaren negentig, meerbepaald begin jaren negentig, verhuisde

naar Lofa. Tevens beweerde hij dat hij toen reeds een vriendin en een baby had. Even verder gaf

verzoeker aan dat hij vier jaar in Lofa verbleef. Vervolgens werd aan hem uitdrukkelijk gevraagd of hij

daar verbleef sedert begin jaren negentig, waarop hij dit nogmaals eenduidig bevestigde. Onmiddellijk

daarna gaf hij aan dat het kan zijn dat hij gedurende meer dan vier jaar in Lofa verbleef. Dient tevens te

worden vastgesteld dat verzoeker gedurende het tweede gehoor bij het CGVS verklaarde dat zijn

vriendin, die blijkens de vragenlijst is geboren in 1982, zestien tot zeventien jaar was toen hij bij de

LURD ging. Hij preciseerde, gevraagd wanneer hij bij de LURD ging, dat dit reeds in 2000 was. Even

verder gaf hij nogmaals aan dat hij chauffeur was bij de LURD sedert 2000 (administratief dossier, stuk

4, p.2-5; stuk 8, p.2).

Dat de datum 1990, zoals verzoeker voorhoudt in het verzoekschrift, een vergissing zou betreffen, kan

bezwaarlijk ernstig worden genomen. Hij stelde immers niet enkel tijdens het tweede gehoor bij het

CGVS dat hij begin jaren negentig zou zijn verhuisd doch gaf dit tevens op in de door hem zelf

ingediende vragenlijst. Bovendien verklaarde hij uitdrukkelijk dat hij gedurende vier jaar of meer in Lofa

woonde. Zijn hoger aangehaalde verklaringen zijn duidelijk en niet vatbaar voor interpretatie.

In het verzoekschrift legt verzoeker bovendien andermaal verklaringen af die niet met het voorgaande

kunnen worden gerijmd daar waar hij aangeeft dat hij samen met zijn vrouw en kind begin 2000

verhuisde naar Lofa en daar een tweetal jaren heeft gewoond, hetgeen overigens niet strookt met de

chronologie van zijn relaas volgens hetwelk hij zou zijn gevlucht eind 2003 (rechtsplegingdossier, stuk 1,

p.2, 4).

Verzoeker legde blijkens het voorgaande dermate tegenstrijdige verklaringen af aangaande (i) het

ogenblik waarop hij verhuisde naar Lofa (eind 2001, 1990, begin jaren negentig, dan wel begin 2000) (ii)

de duur van zijn verblijf aldaar (twee jaar, dertien jaar, dan wel vier jaar of meer) (iii) de persoon met wie

hij daar woonde behoudens zijn vriendin en kind (zijn schoonmoeder, dan wel een buurvrouw) (iv) het

moment waarop hij zou zijn toegetreden tot de LURD (medio 2002, dan wel 2000), dat noch aan zijn

beweerde verhuis naar Lofa, noch aan zijn vermeende toetreding tot de LURD aldaar enig geloof kan

worden gehecht.

Verzoeker legde voorts uiterst vage en incoherente verklaringen af omtrent Voinjama, en dit ondanks

zijn bewering dat hij daar gedurende minstens twee jaar als chauffeur zou hebben gewerkt voor de

LURD. Zo verklaarde hij tijdens het eerste gehoor bij het CGVS, gevraagd naar wijken in Voinjama

benevens Mandingo quarter: “New Voinjama, Kolahun, Kissihun, Vai quarters (Ligt richting Monrovia)”.

Gevraagd naar namen van dorpen rond Voinjama bleek verzoeker niet in staat om zelfs maar één dorp

te noemen. Verzoeker legde voorts vage verklaringen af, daar waar hij beweerde dat de stad meer dan

drie keer werd aangevallen door regeringstroepen terwijl hij er was en dat hij zich deze herinnerde doch

vervolgens de data niet kon verstrekken waarop deze plaatsvonden. Bovendien verklaarde hij: “Ik kan

enkel de namen geven van de plaatsen in Lofa, en vandaar naar cape Mount, ik ken de streek niet, wist
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de namen niet, dat was het doel niet, het doel was Monrovia” (administratief dossier, stuk 13, p.5-8).

Van verzoeker kon, gelet op zijn bewering dat hij gedurende verscheidene jaren fungeerde als chauffeur

en strijder van de LURD (administratief dossier, stuk 13, p.5), redelijkerwijze een meer gedegen kennis

worden verwacht van Voinjama en omgeving.

Dient bovendien te worden vastgesteld dat verzoeker uitermate vage verklaringen heeft afgelegd

aangaande de activiteiten van de LURD in het kader van de Liberiaanse burgeroorlog en waaraan hij

zou hebben deelgenomen. Zo antwoordde hij herhaaldelijk ontwijkend op de vraag waar hij zou hebben

gevochten en kon hij uiteindelijk, ondanks dat hij verklaarde de hele tijd te hebben gevochten, slechts

twee plaatsen noemen, zijnde Monrovia en Bomi Hill. Voorts kon hij zelfs de maand niet geven waarin zij

Bomi Hill zouden hebben veroverd in 2003. Evenmin kon hij preciseren wanneer zij Monrovia zouden

hebben bereikt. Daarenboven wist hij niet wanneer de internationale gemeenschap zou zijn

tussengekomen in het conflict. Bovendien kon hij niet aangeven wanneer het staakt het vuren werd

afgekondigd en kon hij zelfs de maand niet geven waarin dit gebeurde (administratief dossier, stuk 13,

p.5-6, 8). Voorts kon hij niet preciseren over hoeveel manschappen generaal Fofanah ongeveer het

bevel voerde en wist hij ook tijdens het tweede gehoor bij het CGVS geen andere plaatsen aan te geven

waar hij zou hebben gevochten (administratief dossier, stuk 4, p.6).

De voormelde frappante lacunes in verzoekers kennis aangaande de activiteiten van de LURD en het

gewapende conflict waaraan hij beweert te hebben deelgenomen doen op manifeste wijze verder

afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn bewering als zou hij tot deze groepering hebben behoord.

De voormelde vaststellingen zijn afdoende om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers beweerde asielmotieven. De door verzoeker neergelegde documenten zijn niet van die aard

dat zij afbreuk vermogen te doen aan deze conclusie (administratief dossier, stuk 24: documenten). Wat

betreft de faxkopie van verzoekers vriend, generaal M.C., dient te worden opgemerkt dat, gelet op de

manipuleerbaarheid van faxkopieën, hieraan geen bewijswaarde kan worden toegekend. De overige

documenten, meerbepaald verzoekers rijbewijs en identiteitskaart bevatten slechts een aantal

identiteitsgegevens zodat zij evenmin afbreuk kunnen doen aan de teloorgegane geloofwaardigheid van

verzoekers verklaringen.

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. Kritiek op de overige, overtollige motieven kan op zich

niet leiden tot een hervorming van de bestreden beslissing.

Het tweede middel is ongegrond.

2.5. Verzoeker voert in een derde middel de schending aan van de materiële motiveringsverplichting en

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Hij doet gelden dat het CGVS zonder enige gegronde uitleg,

zonder zijn individuele redenen na te gaan en zonder wettige “motivatie” oordeelde dat hij niet in

aanmerking komt voor het subsidiaire beschermingsstatuut.

Volgens verzoeker blijft de veiligheidssituatie, ondanks de gewijzigde toestand in Liberia, wankel. Op 18

oktober 2007 werd een Belgische onderdaan vermoord in Grand Bassa County. Op het platteland,

meerbepaald in de mijnbouw en rubberplantages, gebeuren regelmatig gewelddadige incidenten. Er

worden verkrachtingen gemeld.

Generaal “Fontanah” is nog steeds aan de macht. Verzoeker herhaalt in deze zijn argumentatie omtrent

deze persoon zoals uiteengezet sub 2.3.

Uit de motivering van het CGVS zou niet blijken dat artikel 48/4 onderzocht werd terwijl daar in de

context van verzoeker voldoende redenen voor zijn. Verzoeker betoogt dat hij schrik heeft bij een

terugkeer slachtoffer te zullen zijn van foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of

bestraffing in zijn land van herkomst of een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon riskeert als

gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Een onmenselijke of vernederende behandeling is een behandeling die in strijd is met artikel 3 EVRM.

2.6. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing, op motieven moet steunen waarvan

het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in

aanmerking kunnen genomen worden.
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Verzoekers bewering dat de bestreden beslissing niet zou vermelden welke de redenen zijn waarom de

subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd mist feitelijke grondslag. Uit de bestreden beslissing

blijkt duidelijk dat de adjunct-commissaris op basis van het geheel van de motieven heeft besloten tot

de niet-toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Het loutere feit dat de motieven op grond

waarvan de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn

met de motieven die aan de grondslag liggen van de weigering van de vluchtelingenstatus betekent niet

dat de bestreden beslissing niet of niet afdoende zou zijn gemotiveerd.

Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b van de vreemdelingenwet. 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 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v.

Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

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

elementen aan de grondslag van zijn asielrelaas kan dienstig worden verwezen naar de sub 2.4.

vastgestelde ongeloofwaardigheid van dit relaas. Daar geen geloof kan worden gehecht aan de door

hem ingeroepen asielmotieven, maakt verzoeker niet aannemelijk 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, b van

de vreemdelingenwet.

Verzoeker verwijst voor het overige naar de algemene situatie in Liberia en beweert dat hij riskeert te

worden onderworpen aan een ernstige bedreiging van zijn persoon of leven ingevolge het aldaar

woedende internationaal of binnenlands gewapend conflict. Hij verwijst ter staving van deze stelling

naar het reisadvies Liberia van 6 april 2010 en de Country of Origin Information Key Documents Liberia

van 12 maart 2010 welke beide bij het verzoekschrift worden gevoegd (rechtsplegingdossier, stuk 1).

Dient echter te worden opgemerkt dat uit geen van beide stukken kan worden afgeleid dat de situatie in

Liberia zou beantwoorden aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet.

Uit beide documenten blijkt daarentegen dat de burgeroorlog in Liberia werd beëindigd in 2003.

Derhalve is de door verzoeker bijgebrachte informatie niet van die aard dat zij afbreuk vermag te doen

aan de informatie zoals opgenomen in het dossier (groene map, stuk 4). Uit deze informatie, daterend

van juni 2009, blijkt dat zes jaar na het einde van de burgeroorlog in Liberia, het land verder is

geëvolueerd in de richting van een normalisatie. Gelet op het voormelde kan niet worden aangenomen

dat de situatie in Liberia beantwoordt aan de criteria zoals vastgelegd in artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat toont verzoeker niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende

gronden voorhanden zijn die erop wijzen 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.

Het derde middel is ongegrond.

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 dertig juni tweeduizend en tien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,
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mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


