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nr. 52 372 van 3 december 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 17 augustus 2010

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

staatlozen van 5 augustus 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 12 oktober 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

26 november 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MOSKOFIDIS, die loco advocaat A. CLAESSENS verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Liberiaans staatsburger te zijn van Madingo-origine, afkomstig van Nimba-county

en Monrovia. In 1989 verliet u Liberia omwille van het gewapend conflict dat er toen begon. U vluchtte

naar Ivoorkust waar u enkele maanden verbleef. Omdat de regering van Ivoorkust de

vluchtelingen onvoldoende ondersteunde ging u in 1992 naar Guinee waar u gedurende een jaar voor

het UNHCR kon werken. In 1995 trok u verder naar Ghana om er Computer Science te studeren. Daar

ontmoette u uw Ghanese vriendin met wie u intussen gehuwd bent en vier kinderen hebt die allen nog

steeds in Accra wonen.

In 1996 keerde u terug naar Guinee waar u enige tijd verbleef alvorens terug te keren naar Liberia.

in Liberia ging u op zoek naar uw moeder met wie u geen contact meer had sinds 1989. U vernam

er echter dat uw moeder omgekomen was in een brand ten gevolge van een aanslag op uw
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schoonbroer, een journalist die kritisch was voor de rebellen van Charles Taylor. In 1997 keerde u

vervolgens terug naar Guinee omdat u in Liberia vreesde in problemen te zullen komen omdat u de

schuldigen aan de dood van uw moeder wou laten vervolgen. De daders van de aanslag zijn nu immers

aan de macht in Liberia en hen aanklagen zou te gevaarlijk zijn voor u. Omdat de situatie in Guinee toen

echter ook niet goed was, besloot u in 1998 toch terug te keren naar Liberia om u daar permanent te

vestigen en uw leven verder te zetten. Uw vrouw ging echter niet mee omdat ze bang was. Tot 2002

woonde u in Monrovia op verschillende adressen en had u verschillende jobs om te overleven. Eén van

de rebellen die aan de macht was, (A.D.), waarmee u opgroeide, kwam te weten dat u terug in Liberia

was en contacteerde u en nodigde u bij hem uit. Omdat hij lid was van de groep die de moord op uw

moeder had georganiseerd wou u hem niet spreken. U werd bovendien bang en verliet opnieuw Liberia.

U vestigde zich in Accra (Ghana) bij uw vrouw en kinderen maar bleef tot 2008 regelmatig over en

weer naar Liberia reizen om regelingen te treffen om u alsnog permanent in Liberia te vestigen omdat u

in Ghana geen job vond. Intussen waren er echter Sousous aan de macht in Liberia en daar was u

bang voor. U vreest bovendien, als Madingo, vervolgd te zullen worden omwille van de eerdere

problemen die Madingo's in Liberia kenden. U probeerde zich reeds in 1997 opnieuw in Nimba-county te

vestigen waar uw vader een stuk grond bezat maar werd er niet meer toegelaten omdat u niet over de

juiste eigendomsdocumenten beschikt. Dit probleem zou zich ook nu nog voordoen voor Madingo's.

Vanaf 2008 bleef u bijgevolg in Ghana, tot uw vertrek naar België in 2009.

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.

Wat betreft uw problemen in Liberia dient te worden vastgesteld dat u onder andere verwijst naar

uw Mandingo-origine en de problemen die Mandingo's in Liberia zouden kennen. U refereert in deze

naar persoonlijke problemen die u omwille van uw etnische origine zou gehad hebben in 1997 (zie

gehoor CGVS, p.7) en in 2001 (zie gehoor CGVS, p.6). U haalt bovendien aan dat Madingo's een

specifiek doelwit waren tijdens de burgeroorlog (zie gehoor CGVS, p.5). Uit de informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt (zie kopie in uw administratief dossier) blijkt echter dat de situatie

van Mandingo's in Liberia verbeterd is en dat er volgens het UNHCR geen speciale aandacht meer

voor nodig is. Het zou wel nog voorkomen dat Mandingo's door Liberiaanse burgers als

vreemdelingen worden beschouwd. Hierbij kan echter opgemerkt worden dat u dit niet als probleem

aanhaalde maar integendeel duidelijk stelde dat u in Liberia als Liberiaan wordt aanzien (zie gehoor

CGVS, p.4).

Wat betreft uw andere probleem in Liberia, namelijk dat u door Senator (A.D.) zou gecontacteerd zijn,

en de vrees die u daaraan verbindt, kan worden opgemerkt dat nergens uit uw verklaringen blijkt dat

(A.D.) het op u gemunt zou hebben met het oog op vervolging. U verklaart dat (A.D.) achter de moord

op uw moeder en andere familieleden in 1993 zat (zie gehoor CGVS, p.3). Tijdens de periode 1998-

2002 werd u door hem gecontacteerd om hem op te zoeken, een vraag waarop u niet inging omdat u

zich afvroeg waarom hij u bij zich riep (zie gehoor CGVS, p.3). Ook vroeg hij u meermaals informatie

over de activiteiten van Madingo-rebellen die u hem echter niet kon geven (zie gehoor CGVS, p.6).

Hoewel u hem niet antwoordde bleef hij u berichten sturen maar verder haalt u geen problemen met

hem aan (zie gehoor CGVS, p.6). Omdat u toch bang was van hem - hij is nu mee aan de macht -

besloot u Liberia opnieuw te verlaten, zonder hem te ontmoeten. U haalt echter geen enkel aannemelijk

element aan waaruit blijkt dat Adolphus u viseerde met het oog op vervolging. Bovendien verklaarde u

wel (A.D.) te vrezen maar reisde u sinds 2002 anderzijds wel regelmatig heen en terug van Ghana naar

Liberia (zie gehoor CGVS, p.3), wat uw vrees voor vervolging door Dolo toch aanzienlijk ondermijnt.

Sinds 2008 vestigde u zich permanent in Ghana omdat u dat als uw tweede vaderland zag en omdat u

enkel daar nog familie had (zie gehoor CGVS, p.4). U haalt geen bijkomende problemen in Liberia aan

om uw definitieve vertrek uit het land te motiveren.

Verder stelde u dat u in Liberia teveel stress zou hebben omdat de daders van de moord op uw

moeder niet vervolgd worden (zie gehoor CGVS, p.5). In dat opzicht dient toch te worden opgemerkt dat

u verklaarde dat de moord uitging van Charles Taylor zelf (zie gehoor CGVS, p. 7), die terecht staat in

Den Haag. Bovendien is ook (A.D.) moeten verschijnen voor de Truth and Reconciliation Commission

(zie informatie in uw administratief dossier). Uit verdere informatie blijkt trouwens dat niemand zich ten

aanzien van deze Commissie kon verschuilen achter politieke immuniteit. Deze vaststellingen tonen aan

dat de betrokkenheid van (A.D.) bij mensenrechtenschendingen al genoegzaam bekend is in Liberia,

wat het niet aannemelijk maakt dat hij u zou viseren indien u ook zijn naam zou noemen, zoals u vreest

(zie gehoor CGVS, p.8), ook al omdat u geen getuige was van de moord op uw moeder maar u uw
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informatie enkel baseert op verklaringen van derden (zie gehoor CGVS, p. 6) waardoor uw getuigenis

aan belang zou inboeten.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat u verklaarde dat uw moeder in 1993 werd vermoord

door onder andere (A.D.) (zie gehoor CGVS, p.3, 6, 7). In 1997 vernam u dit reeds van uw

stiefbroer (zie gehoor CGVS, p.3). Wanneer (A.D.) u in 2002 contacteerde en u bij hem riep, weigerde

u te gaan omdat hij mee de moord van uw moeder zou georganiseerd hebben. U verklaart zelfs hem

nooit ontmoet te hebben (zie gehoor CGVS, p.3). U verklaarde verder tijdens het gehoor weliswaar dat

u (A.D.) in 1998, uit eigen beweging, opgezocht hebt omdat u dacht dat hij voor u een job zou kunnen

regelen (zie gehoor CGVS, p.6), wat toch heel inconsistente verklaringen zijn en ernstig doen twijfelen

aan uw vermeende problemen met (A.D.).

Bovendien dient te worden opgemerkt dat u, zoals blijkt uit uw verklaringen, naast de Liberiaanse,

ook de Ghanese nationaliteit hebt, gezien uw partnerschap met een Ghanese vrouw (zie gehoor CGVS,

p. 4 en zie informatie in het administratief dossier). Bijgevolg mag van u verwacht worden dat u zich

in Ghana zou vestigen om te ontkomen aan uw beweerde problemen in Liberia, alvorens

internationale bescherming te zoeken. In Ghana vreest u echter geen job te zullen vinden (zie gehoor

CGVS, p. 4), wat een onvoldoende reden is om internationale bescherming te verkrijgen. Bovendien

verklaart u dat Liberiaanse vluchtelingen door de Ghanese autoriteiten gerepatrieerd worden (zie gehoor

CGVS, p.5). U verklaarde echter ook onmiddellijk dat u hierbij niet geviseerd werd gezien u geen

vluchteling was in Ghana maar er verbleef met uw partner (en Ghanese kinderen) (zie gehoor CGVS, p.

2, 5), waardoor dit bezwaarlijk als een reden voor internationale bescherming kan weerhouden worden.

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.

De door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten wijzigen hetgeen hiervoor

werd uiteengezet niet. Immers, de gegevens op de door u voorgelegde diploma's (Certificate of

Achievement dd. 28 april 2000, 3 Certificaten van WACSI in verband met computer-opleidingen) en op

de door u voorgelegde 'recommandation' van het UNHCR (dd. 22/12/1992) worden hier immers niet in

twijfel getrokken en hebben geen verband met uw huidige beweerde problemen in Ghana of Liberia.

Hetzelfde geldt voor de identiteitskaart van 'save the children'.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel baseert verzoeker zich op een schending van artikel 1, A, (2) van de

Conventie van Genève in samenlezing met de artikelen 48, 49 en 52 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker toetst zijn situatie aan de elementen van de vluchtelingendefinitie en verwijst in essentie naar

zijn Mandingo-origine.

Een tweede middel puurt verzoeker uit een schending van de motiveringsplicht.

Verzoeker verwijst naar de situatie van de Mandingo’s in Liberia. Hij ontkent de Ghanese nationaliteit te

bezitten.

2.2.1. Verzoekers twee middelen worden omwille van hun onderlinge verwevenheid samen behandeld.

2.2.2. De Raad volgt verweerder waar deze erop wijst dat de bestreden beslissing niet werd genomen

op basis van artikel 52 van de vreemdelingenwet, doch op basis van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet. Dit onderdeel van het middel mist juridische grondslag en kan in onderhavige

procedure niet nuttig worden aangevoerd.

2.2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen,

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij

beschikt. Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud verzoeker het

genoemde inzicht verschaft en hem aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Uit het

door verzoeker neergelegde verzoekschrift blijkt trouwens dat verzoeker zowel de feitelijke, als de
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juridische overwegingen kent, zodat het doel dat met het bestaan van de formele motiveringsplicht

beoogd wordt, is bereikt.

Inzake verzoekers etnische aanhorigheid blijkt uit de landeninformatie in het administratief dossier dat

Mandingo door de overheid niet worden gediscrimineerd en voor de UNHCR geen speciale aandacht

nodig hebben. Verzoeker maakt evenmin aannemelijk dat hij door andere Liberiaanse etnische groepen

aanzien wordt als een vreemdeling aangezien hij verklaart in Liberia aanzien te worden als een

Liberiaan (administratief dossier, stuk 3, p.4). De beweringen in het verzoekschrift inzake de houding

van de overheid ten aanzien van de Mandingo’s wordt niet door enig concreet element onderbouwd.

Waar verzoekers asielaanvraag is gebaseerd op zijn vrees voor senator A.D. wordt vastgesteld dat hij

de argumenten van de bestreden beslissing omtrent voormelde persoon niet weerlegt zodat deze

overeind blijven en, aangezien ze ook steun vinden in het administratief dossier, door de Raad worden

overgenomen.

Inzake zijn Ghanese nationaliteit verklaarde verzoeker: “Wel, aangezien ik Ghanese vrouw heb, heb ik

meteen ook de Ghanese nationaliteit. Ik heb daar geen documenten van maar overal weten ze dat als ik

kan bewijzen dat ik met Ghanese vrouw gehuwd ben ik ook Ghanees ben (…) Als ik grens oversteek

naar Ivoorkust enzo dan werd ik beschouwd als Ghanees omdat ik partnerschap heb met Ghanese”

(ibid.). Waar verzoeker in het verzoekschrift verklaart dat hij enkel binnenhuis veilig is, blijkt dat hij

tijdens het gehoor op het CGVS op de vraag of hij problemen had in Ghana, ontkennend antwoordde

(ibid., p.8).

De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en wordt niet dienstig

weerlegd.

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

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

vreemdelingenwet.

2.2.4. Verzoeker voert geen argumentatie inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op het

voormelde (zie sub 2.2.3.) en de elementen van het administratief dossier toont verzoeker niet aan dat

er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op

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

2.2.5. De door verzoeker aangevoerde middelen zijn 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 drie december tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


