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nr. 61 026 van 6 mei 2011

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 21 februari 2011

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

staatlozen van 26 januari 2011.

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 4 april 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 april 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. HENDRICKX, die loco advocaat J. APPELEN verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Liberiaanse nationaliteit en bent u geboren op 1 januari 1979

te Harbel. U bent christen en uw etnische origine is Kpelle.

In 1992 verdwenen uw ouders tijdens de burgeroorlog in Liberia. Samen met uw drie zussen (D.), (E.)

en (W.) kon u uw land ontvluchten en naar Ivoorkust gaan. U woonde er tien jaar, totdat Liberiaanse

rebellen die Ivoorkust binnenvielen uw drie zussen ontvoerden op 28 november 2002. U vluchtte naar

Mali, waar u tot april 2003 bleef wonen. Toen vertrok u naar Ghana, waar u in een vluchtelingenkamp

van ‘UNHCR’ te Buduburam woonde. In 2008 was er in het vluchtelingenkamp een staking van een

aantal vrouwen. U, (M.) en drie anderen werden gearresteerd, omdat ze dachten dat jullie met deze

vrouwen samenwerkten. Jullie werden steeds geslagen en zaten vijf maanden opgesloten. Na jullie

vrijlating moesten jullie je steeds aanmelden tot de chief de zaak overnam op 17 januari 2009. Op 5

september 2009 bezocht de chief (M.) en op 10 september 2009 werd het lijk van (M.) gevonden. (K.),

de lijfwacht van de chief zei dat u op 5 september 2010 bezoek zou krijgen van de chief en dat hij u op
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10 september 2010 zou ‘komen halen’. Op 11 september 2010 verliet u het vluchtelingenkamp te

Buduburam en (K.) bracht u tot in de haven waar hij een contactpersoon aansprak. Op 13 september

2010 nam u een boot en op 27 september 2010 kwam u in Antwerpen toe. Op 29 september 2010

diende u in België een asielaanvraag in.

B. Motivering

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

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

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

lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat u

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

land.

U verklaarde Ghana te hebben verlaten, omdat u vervolging vreest door de chief van Gomoa nadat

u problemen kende na een staking in het vluchtelingenkamp te Buduburam én u gaf aan niet naar uw

land van herkomst – Liberia – te kunnen terugkeren, omdat u vervolging vreest door de mensen die

uw ouders meenamen in 1992, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen aan

het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst dient volgende bemerking gemaakt te betreffende uw vrees voor vervolging in Ghana.

U verklaarde geboren te zijn in Harbel – Liberia, van Kpelle origine te zijn en de Liberiaanse

nationaliteit te bezitten (gehoor CGVS, p.2). Artikel 1, A (2), van de Vluchtelingenconventie stelt dat een

“vluchteling” de persoon is “die, (…) uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten

het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, (…)”, waaruit noodzakelijkerwijze dient afgeleid te worden dat

uw asielverzoek enkel beoordeeld dient te worden ten aanzien van Liberia, het land waarvan u de

nationaliteit bezit, en niet ten aanzien van Ghana.

Verder kunnen volgende bedenkingen gemaakt worden met de redenen waarom u niet kon

terugkeren naar Liberia, het land waarvan u de nationaliteit bezit.

Er dient vastgesteld te worden dat de algemene situatie in Liberia, na de burgeroorlog,

fundamenteel gewijzigd is.

Er dient te worden vastgesteld dat de situatie in Liberia grondig in de goede richting is gewijzigd na

de het ondertekenen van het vredesakkoord in 2003. Immers, uit diverse informatiebronnen waarover

het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt dat na het aftreden van president Taylor in augustus 2003

in 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. In januari 2006 legde Ellen Johnson-Sirleaf de

eed af als president. Ellen Johnson-Sirleaf is nog steeds aan de macht en intussen worden de volgende

parlements- en presidentsverkiezingen van oktober 2011 voorbereid (zie informatie in het administratief

dossier). Zowel de beëindiging van de ontwapening en de oorlog, als het houden van verkiezingen

wijzen erop dat de stabiliteit in Liberia is teruggekeerd en een relatief duurzaam karakter heeft.

Bovendien dient te worden vastgesteld dat u uw vrees voor vervolging door de mensen die uw

ouders meenamen in 1992 op geen enkel moment concreet kon maken.

U verklaarde dat rebellen in Liberia in 1992 uw ouders en verschillende van uw broer en zussen

meenamen. Toen u gevraagd werd van welke organisatie de rebellen waren, gaf u aan dat u het

verschil niet kon zien tussen de verschillende rebellen (gehoor CGVS, p.3). Verder gaf u aan dat

strijders uit Liberia drie zussen van u ontvoerden op 28 november 2002. Hoewel u eerst aangaf dat uw

zussen werden meegenomen omdat ze u niet vonden, gaf u later aan dat u niet wist waarom ze uw

zussen meenamen. Evenmin wist u wie de strijders waren, maar u veronderstelde dat het dezelfde

mensen waren die uw ouders in 1992 meenamen. Toen u gevraagd werd wie de mensen waren die uw

ouders in 1992 meenamen waren, gaf u aan dat u het niet kon zeggen, maar dat het gewapende

mensen waren. Toen u gevraagd werd waarom ze u wilden hebben, bleef u al even vaag door te stellen

dat u de zoon van uw vader bent, dat u de enige zoon bent die overblijft en dat ze mensen willen

elimineren en hun bezit afnemen (gehoor CGVS, p.5).
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Bovenstaande vaagheden en onwetendheden betreffende de mensen die u zouden doden, ondermijnen

verder de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

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

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

een reëel risico op lijden van ernstige schade.

Het door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde Sierraleoonse geboortecertificaat toont uw

identiteit aan, welke niet in twijfel wordt getrokken. De verschillende door u neergelegde

scholingsattesten, diploma’s en rapporten tonen uw geschooldheid aan, maar zijn verder niet relevant

voor uw asielaanvraag. De door u neergelegde kopie van een registratiekaart van UNHCR en de

Ghanese regering toont aan dat u geregistreerd stond als ‘asielzoeker’, wat niet onmiddellijk in twijfel

getrokken wordt. Op deze kaart staat echter duidelijk aangegeven dat deze kaart de vluchtelingenstatus

niet verleent, noch inhoudt. Het document wijzigt bijgevolg bovenstaande vaststellingen niet. De DVD

‘Mapi Liberia’ toont hoogstens aan dat u werkzaam was in het vluchtelingenkamp te Buduburam, wat

niet onmiddellijk in twijfel getrokken wordt. De door u neergelegde krantenartikelen en foto’s betreffende

problemen in het vluchtelingenkamp te Buduburam, tonen de problemen in het vluchtelingenkamp in het

algemeen aan, maar aangezien ze niet over u persoonlijk handelen en ze slechts een algemeen beeld

schetsen, zijn ze verder niet relevant voor uw asielaanvraag. Bovendien betreft het zaken in Ghana en

uw asielverzoek dient enkel beoordeeld te worden ten aanzien van Liberia, het land waarvan u de

nationaliteit bezit, en niet ten aanzien van Ghana (supra). U bracht geen begin van bewijs bij inzake uw

reisweg, hetgeen een bijkomende negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de rechtspleging

2.1. Verzoeker vraagt in zijn “Verzoekschrift tot nietigverklaring” de “schorsing en de nietigverklaring van

de tenuitvoerlegging” van de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 26 januari 2011 tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus.

2.2. De Raad wijst erop dat hij op grond van artikel 39/2, § 1 van de voormelde wet van 15 december

1980 (vreemdelingenwet) de beslissingen van de commissaris-generaal kan bevestigen, hervormen, of,

in bepaalde gevallen, vernietigen. In toepassing van § 2 van voormeld artikel doet de Raad uitspraak, bij

wijze van arresten als annulatierechter, over de overige beroepen wegens overtreding van hetzij

substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van

macht. Onderhavige procedure situeert zich duidelijk onder de rechtsmacht van de Raad bepaald bij

artikel 39/2, § 1 en ressorteert niet onder de bepaling van artikel 57/6, eerste lid, 2° van de

vreemdelingenwet, voorzien in artikel 39/2, § 1, derde lid.

2.3. Verzoeker vraagt voorafgaandelijk het voordeel van kosteloze rechtspleging toe te kennen en

verzoekt de kosten van de procedure ten laste van verweerder te laten.

2.4. Dient te worden opgemerkt volgens de stand van de wetgeving op het ogenblik van het indienen

van het verzoekschrift wat betreft de procedures voor de Raad geen rolrecht verschuldigd is en deze

procedures dus kosteloos zijn.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoeker voert in een eerste en enig middel de schending aan van de redelijkheidsplicht en de

zorgvuldigheidsplicht als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De commissaris-generaal had het asielrelaas niet enkel moeten beoordelen ten aanzien van Liberia

maar eveneens ten aanzien van Ghana. Verzoeker woonde reeds sedert 2003 in Ghana in het

vluchtelingenkamp Buduburam. Hij is getrouwd en zijn vrouw en kind verblijven ook in dit kamp. Ook de

subsidiaire beschermingsstatus werd niet beoordeeld ten aanzien van Ghana terwijl verzoeker tijdens

het interview verwees naar krantenartikels waarin sprake is van willekeurig geweld waardoor er een

reëel risico op ernstige schade is voor verzoeker.
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Een redelijke en zorgvuldige overheid had het asielrelaas beoordeeld ten aanzien van Ghana.

Verzoeker is van oordeel dat de commissaris-generaal te kort is geschoten aan de vereisten gesteld

door het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. Hij bracht een registratiekaart bij van

UNHCR en de Ghanese regering en moest Ghana verlaten wegens een gegronde vrees voor zijn leven.

Inzake de subsidiaire bescherming stelt verzoeker dat niet kan worden betwist dat de situatie in het

vluchtelingenkamp Buduburam gevaarlijk is en er regelmatig dodelijke slachtoffers vallen. Hij stelt dat

“recente rechtspraak van de RVV” benadrukt dat het voldoende is aan te tonen dat de situatie

bedreigend is voor de gehele bevolking van een land, dat het niet noodzakelijk is dat een groot aantal

burgerslachtoffers vallen en dat een klein risico voldoende is. Hij verwijst naar een internetartikel van 14

februari 2011 waarin gesteld wordt dat in het vluchtelingenkamp ingevolge onlusten een dode viel en

een onbekend aantal personen gewond raakte. Ter staving voegt hij twee internetartikelen, van 13

februari 2011 en van 14 februari 2011, bij het verzoekschrift. Verzoeker loopt gevaar slachtoffer te

worden van geweld in het vluchtelingenkamp. Elke redelijke en zorgvuldige overheid had moeten

erkennen dat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.

Verzoeker voegt benevens de voormelde internetartikelen bij het verzoekschrift kopieën van de

volgende documenten: een registratiekaart van oktober 2003 van UNHCR en de Ghanese regering, zijn

Liberiaans geboortecertificaat, een attest van 1 april 2003 van de Commission Nationale Chargée des

Réfugiés van Mali waaruit blijkt dat hij aldaar asiel aanvroeg en tijdelijk bescherming genoot en een

aantal diploma’s en schoolcertificaten.

3.2.1. Artikel 48/3, § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt: “De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan

de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van

New York van 31 januari 1967.” Dit artikel verwijst naar artikel 1 van het Internationaal verdrag van 28

juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen. Luidens artikel 1, A, (2) van dit verdrag is een

vluchteling elke persoon “die (…) uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten

het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het

land waarvan hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”

Artikel 48/4, § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt: “De subsidiaire beschermingsstatus wordt

toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen

beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land

waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals

bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil

stellen en niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 55/4, valt.” Artikel 48/4, § 1 van de

vreemdelingenwet, dat de omzetting beoogt van artikel 2, e) van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad

van 29 april 2004, kent geen internrechtelijke begripsomschrijving van het begrip “land van herkomst”.

Een richtlijnconforme interpretatie van dit begrip houdt in dat het moet worden begrepen in de zin van

hetgeen is gedefinieerd in artikel 2, k) van de voornoemde richtlijn, met name als “het land of de landen

van de nationaliteit of, voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats”.

Uit het voorgaande volgt dat de nood aan bescherming geboden door de voornoemde artikelen 48/3 en

48/4 van de vreemdelingenwet moet getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van de

nationaliteit van de verzoekende partij of, voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats. Deze

vereiste vloeit voort uit de noodzaak om te beoordelen of de verzoekende partij de bescherming van dit

land niet kan inroepen of geldige redenen aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen. Voor de

beoordeling van de voorwaarde dat de verzoekende partij de bescherming van het land van nationaliteit

niet kan of, uit hoofde van haar vrees, niet wil inroepen, moet de “nationaliteit” begrepen worden als de

band tussen het individu en een bepaalde Staat (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs

au statut des réfugiés, Genève, 1979, heruitgave,1992, p.22, § 87).

Verzoeker verklaarde steeds dat hij de Liberiaanse nationaliteit heeft (administratief dossier, stuk 3, p.2;

stuk 11, p.1; stuk 12, nr.6) en bevestigt dit uitdrukkelijk en herhaaldelijk in het verzoekschrift. Dat hij de
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Liberiaanse nationaliteit bezit blijkt tevens uit de neergelegde documenten (rechtsplegingdossier, stuk 1;

administratief dossier, stuk 14: documenten). Bijgevolg oordeelde de commissaris-generaal met recht

dat de asielaanvraag van verzoeker dient te worden onderzocht ten aanzien van Liberia.

Verzoeker onderneemt in het verzoekschrift voor het overige niet de minste poging om de concrete

motieven aan de grondslag van de bestreden beslissing te weerleggen betreffende (i) de na de

burgeroorlog fundamenteel gewijzigde algemene situatie in Liberia (ii) de vaststelling dat verzoeker zijn

vrees voor vervolging in Liberia door de mensen die zijn ouders meenamen in 1992 op geen enkel

moment concreet kon maken (iii) het gebrek aan reisdocumenten in zijn hoofde. Deze motieven vinden

steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden, daar zij door verzoeker in het geheel niet

worden weerlegd, door de Raad overgenomen.

Wat betreft de door verzoeker neergelegde documenten en artikelen (rechtsplegingdossier, stuk 1;

administratief dossier, stuk 14: documenten), dient te worden opgemerkt dat geen van deze stukken

enig element bevat waaruit zou kunnen worden afgeleid dat verzoeker in Liberia een gegronde vrees

voor vervolging zou dienen te koesteren of een reëel risico zou lopen op ernstige schade.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker in Liberia 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. Evenmin toont verzoeker, gelet op het

voorgaande en de overige elementen in het dossier, aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar Liberia een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

3.2.2. Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding

bestaat tussen de motieven en de inhoud van de beslissing. De schending van het redelijkheidsbeginsel

kan niet worden volgehouden, aangezien de bestreden beslissing blijkens het voormelde geenszins in

kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

3.2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissing op

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden

beslissing blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het

administratief dossier en dat verzoeker de kans kreeg om zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten

en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van

verzoeker op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle

relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.

3.2.4. Verzoekers eerste en enige middel is 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 zes mei tweeduizend en elf door:
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dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


