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nr. 64 632 van 12 juli 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 26 april 2011 heeft

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

25 maart 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 27 april 2011 met refertenummer

6018.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 10 juni 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 juni 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. MAEX 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 verklaart een Liberiaans staatsburger te zijn van Madingo-origine, afkomstig van Gbarnga

(Bong County). Tot 2000 woonde u in Monrovia. Van 2000-2004, tijdens de burgeroorlog, woonde u met

uw ouders in Guinee. In 2004 keerde u terug naar Monrovia maar vier jaar geleden vertrok u weer

naar Guinee vanwaar u in 2010 naar België kwam. U kende tijdens uw leven in Liberia meermaals

problemen die u wijt aan uw Madingo-origine. Zo werd u in 2003 opgepakt door de Liberiaanse politie

toen u tijdens de burgeroorlog de grens met Guinee wou oversteken en men u ervan verdacht rebel te

zijn, omwille van uw naam. U werd vervolgens één week opgesloten en gemarteld. U werd in 2007 een
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tweede keer opgesloten in Liberia omdat u een politieagent bekritiseerde toen hij een volgens u

onterechte verkeersboete gaf aan iemand. Nog dezelfde dag werd u vrijgelaten omdat u gewond was.

Verder werd u in Liberia te schande gebracht omdat u Madingo bent en probeert uw vader de

eigendommen van de familie via overleg terug te krijgen van zijn oudste broer die het erfde. U nam in

2004 ook deel aan rellen in Monrovia tussen Madingo's en andere etnieën en kwam hierbij toen op TV.

Omwille daarvan vreest u nu nog steeds uit wraak te zullen worden vervolgd door de mensen die u

kennen en nu bij de politie zitten. U vroeg op 8 november 2010 asiel aan in België.

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 kan worden opgemerkt dat u uw problemen vooral wijt aan uw Madingo-origine en dat u

stelt dat Madingo's in Liberia ernstige problemen kennen met de autoriteiten (zie gehoor CGVS, p.4, 5,

6). Hierbij dient te worden vastgesteld dat het evenwel ongeveer vier jaar geleden is (zie gehoor CGVS,

p.7) dat u nog in Liberia was. Intussen blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt (zie kopie in

uw administratief dossier) dat de situatie voor de Madingo's (onder andere volgens het UNHCR)

beduidend verbeterd is en dat geen bijzondere aandacht meer nodig is voor hun situatie. Bovendien

blijkt dat Madingo's niet mishandeld worden door de autoriteiten en bij eventuele problemen een beroep

kunnen doen op bescherming. Ook uit uw eigen verklaringen blijkt trouwens dat uw problemen niet

enkel terug te voeren zijn op uw etnische origine, maar bij nader inzien op familiale problemen

betreffende eigendomsrechten (zie gehoor CGVS, p.6). Bovendien blijkt uit uw verklaringen ook dat de

situatie van Madingo's gewijzigd is door onder meer het beleid van de Liberiaanse autoriteiten zodat nu

ook Madingo's voor de regering werken en problemen van eigendom worden aangepakt (zie gehoor

CGVS, p.4, 6).

Wat betreft de concrete problemen die door u werden aangehaald kan opgemerkt worden dat het

eerste incident door u gesitueerd wordt in een tijd van burgeroorlog, toen u ervan verdacht werd een

rebel te zijn. Voor de DVZ verklaarde u dat uw eerste arrestatie zich situeerde in 2001 (zie vragenlijst

CGVS, ingevuld door de DVZ, p.2), terwijl u dit incident voor het CGVS situeerde in 2003 (zie gehoor

CGVS, p.5). Hierbij kan worden opgemerkt dat deze burgeroorlog in 2003 reeds beëindigd werd (zie

informatie in uw dossier) en dat dit probleem bijgevolg niet meer actueel is.

Wat betreft de tweede door u aangehaalde arrestatie dient te worden vastgesteld dat u deze bij

het begin van het gehoor voor het CGVS situeert in 2010 (6 à 7 maanden geleden) (zie gehoor CGVS,

p.4), terwijl u later in het gehoor stelde dat het in 2007 was (zie gehoor CGVS, p.6). Voor de DVZ

verklaarde u dan weer dat u zich de exacte datum van dit incident niet meer herinnerde (zie vragenlijst

CGVS, ingevuld door DVZ, p.2). Hierbij kan ook worden opgemerkt dat u dezelfde dag reeds werd

vrijgelaten opdat u zich kon laten verzorgen aan uw verwonding (zie gehoor CGVS, p.6), wat niet

meteen wijst op een vervolging in de zin van de Conventie van Genève of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade.

Wat betreft uw vrees vervolgd te zullen worden omwille van het feit dat u in 2004 op de TV kwam

naar aanleiding van rellen tussen Madingo's en andere etnische groepen (zie gehoor CGVS, p.4),

kan worden opgemerkt dat u er niet in slaagt duidelijk te maken dat deze vrees actueel is. Immers, u

haalt geen enkel concreet element aan waaruit blijkt dat u omwille van dit feit nu (of ooit in het

verleden) gezocht werd met het oog op vervolging (zie gehoor CGVS, p.4-5). U haalt enkele algemene

zaken aan die geen betrekking hebben op uw persoonlijke situatie waardoor u niet aannemelijk maakt

zelf geviseerd te worden door iemand.

Wat betreft uw verwijzingen naar de algemene onveilige situatie en corruptie in Liberia (zie

gehoor CGVS, p.4, 5, 6) dient te worden vastgesteld dat u sinds 4 jaar niet meer in Liberia was en dat

uit de informatie waarover het CGVS blijkt dat er sinds het einde van het Taylor-regime in 2003 toch

enige inspanningen geleverd worden naar politiewerking toe (zie informatie in uw administratief dossier),

zeker in Monrovia waarvan u verklaarde dat u er meerdere jaren woonde (zie gehoor CGVS, p.2).

Hieruit blijkt duidelijk dat, hoewel het vertrouwen in de politie zeer laag blijft, Liberianen bescherming

kunnen krijgen van de autoriteiten indien nodig.

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 legde in het kader van uw asielaanvraag een foto voor van uw moeder. Deze foto wijzigt echter

niets aan het voorgaande aangezien dit geen betrekking heeft op uw verhaal. Wat betreft dat

documenten en informatie van het internet over Madingo's in Liberia kan worden opgemerkt dat één
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document dateert van 1998, wat in het geval van een land als Liberia waar de laatste jaren een grote

evolutie aan de gang was, bezwaarlijk als actueel kan worden weerhouden. Het document van de 'Daily

Observer' vermeldt geen datum. Bovendien probeert het de Madingo-kwestie te verklaren en er

oplossingen voor te vinden, maar beschrijft het niet de situatie ad hoc. Het laatste document ('The

Liberian elections : Stop The Disfranchisement of The Mandingo People') betreft duidelijk een, eerder

ongenuanceerd, opiniestuk en het is niet duidelijk van welke organisatie of op basis van welke feiten

bepaalde uitspraken worden gedaan. Bovendien is het document niet volledig zodat er bezwaarlijk

conclusies uit getrokken kunnen worden.

Op 21 maart 2011 stuurde uw advocaat nog enkele bijkomende documenten naar het CGVS. Ook

deze wijzigen echter niets aan bovenstaande motivering. Immers, de gegevens op uw geboorteakte

(die trouwens werd afgeleverd op 4 maart 2011) worden hierboven niet in twijfel getrokken. Hetzelfde

geldt voor de kopie van uw rijbewijs (ook pas afgeleverd op 8/2/2011, toen u reeds in België was). Wat

betreft de DVD waaruit volgens uw advocaat zou moeten blijken dat u slachtoffer werd van

geweldpleging kan worden opgemerkt dat deze DVD passages bevat over straatrellen waarbij de UN-

troepen tussenkwamen en beelden van een marktgebeuren. Nergens blijkt enige datering, noch

precisering over waar of door wie er gefilmd werd. Bij het versneld bekijken van deze DVD werd u

persoonlijk niet herkend. Zelfs indien hierop mocht blijken dat u gewond werd tijdens een van de rellen

blijft bovenstaande motivering echter overeind aangezien uit uw verklaringen blijkt dat u reeds 4 à 5

jaar geleden voor het laatst in Liberia was en aangezien u er niet in slaagt aannemelijk te maken dat

u omwille van deze rellen nog vervolging dient te vrezen of een reëel risico loopt op het lijden van

ernstige schade.

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

2.1.1. Verzoeker geeft aan dat uit zijn dossier blijkt dat zijn asielaanvraag gebaseerd is op het feit dat in

Liberia discriminatie bestaat ten aanzien van de Mandingo’s, de etnische groep waartoe hij behoort. In

tegenstelling tot wat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS)

meedeelt, wordt er op heden nog steeds discriminerend opgetreden tegen de Mandingo’s daar zij geen

toegang hebben tot basisrechten die in onze cultuur als essentieel worden beschouwd.

Dat verzoeker niet in het bezit is van enig document aangaande het feit dat hij omwille van zijn etnische

origine reeds in de gevangenis gezeten heeft, is te wijten aan het feit dat hij reeds vier jaar geleden

Liberia ontvlucht is en niet kan lezen en schrijven waardoor hij niet kan bepalen wat er op bepaalde

documenten staat. Ook zijn familieleden zijn analfabeten. Door het feit dat hij analfabeet is, heeft hij

geen noties van tijd, hetgeen samen met zijn medische problemen de verwardheid in tijdsnotaties

verklaart. Zelfs op dit ogenblik heeft hij last van zijn posttraumatisch stresssyndroom, hetgeen te wijten

is aan hetgeen hij door zijn Mandingo-afkomst heeft meegemaakt.

2.1.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker

zelf. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat

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

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; 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 (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). 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 (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. 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 toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.
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Waar verzoeker volhardt in zijn verklaringen dat op heden nog steeds discriminerend wordt opgetreden

tegen de Mandingo’s daar zij geen toegang hebben tot basisrechten die in onze cultuur als essentieel

worden beschouwd, dient verwezen te worden naar de informatie die zich in het administratieve dossier

bevindt en waaruit blijkt dat Mandingo’s volgens het UNHCR geen speciale aandacht behoeven en dat

er op heden geen sprake is van vervolging van Mandingo’s door de overheid in Liberia. De door

verzoeker neergelegde artikelen betreffende de moeilijkheden die Mandingo’s ondervonden bij de

registratie als kiezer, noch het artikel ‘Why Mandingoes in Liberia are labeled “Foreigners”’ doen afbreuk

aan de algemene vaststelling dat Mandingo’s op heden niet vervolgd worden door de Liberiaanse

autoriteiten en dat zij bij eventuele problemen een beroep kunnen doen op de autoriteiten. Verweerder

benadrukt terecht dat om tot een erkenning van de vluchtelingenstatus te leiden, de discriminatie en het

ontzeggen van bepaalde rechten van die aard dienen te zijn dat ze een toestand voor gevolg hebben

die kan gelijkgeschakeld worden met een vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. De gevreesde

problemen moeten bijgevolg dermate systematisch en ingrijpend zijn dat hierdoor fundamentele

mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt. Noch

uit de verklaringen van verzoeker, noch uit de door hem neergelegde documenten blijkt dat dit het geval

zou zijn voor Mandingo’s in Liberia.

Verweerder wordt door de Raad bijgetreden waar deze opmerkt dat de persoonlijke en gegronde vrees

voor vervolging determinerend is om als vluchteling te worden erkend. Een loutere vermelding van een

welbepaalde situatie in het land van herkomst volstaat niet om iemand als vluchteling te erkennen. Uit

verzoekers verklaringen blijkt dat zijn problemen aangaande eigendomsrechten niet etnisch

geïnspireerd zijn maar terug te voeren zijn op familiale problemen tussen verzoekers vader en diens

oudste broer. Voorts, wat de door verzoeker aangehaalde arrestaties betreft, dient te worden

vastgesteld dat verzoeker deze niet coherent in de tijd kon situeren; dat de eerste arrestatie, omdat

verzoeker ervan verdacht werd een rebel te zijn, plaatsvond ten tijde van de burgeroorlog, hetgeen niet

langer actueel is; dat de tweede arrestatie waarbij verzoeker dezelfde dag werd vrijgelaten niet zonder

meer gelijkgesteld kan worden met vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag. Aangaande de

vrees die hij koestert omdat hij in 2004 op televisie kwam naar aanleiding van rellen tussen Mandingo’s

en andere etnische groepen is verzoeker er evenmin in geslaagd duidelijk te maken dat hij omwille van

dit feit gezocht werd of zou worden met het oog op vervolging.

Waar verzoeker verwijst naar zijn analfabetisme ter verklaring van zijn incoherente antwoorden

aangaande de periode waarin zijn arrestaties plaatsvonden, dient te worden opgemerkt dat van een

asielzoeker kan verwacht worden dat hij belangrijke gebeurtenissen naar plaats en tijd kan situeren,

zeker degene die direct verband houden met de door hem aangehaalde vrees, vermits kan verwacht

worden dat deze gebeurtenissen, ongeacht het feit of verzoeker al dan niet geschoold is, in het

geheugen gegrift zouden staan zo zij zich in werkelijkheid voorgedaan zouden hebben. Waar verzoeker

voorts wijst op zijn posttraumatisch stresssyndroom ter verklaring van de opgeworpen incoherenties

merkt verweerder op dat het neergelegde attest van 13 april 2011 van Dr. L.S., ter staving van het

posttraumatisch stresssyndroom, een attest betreft dat bestemd is voor de Dienst Vreemdelingenzaken

(9ter) en derhalve niet kan beschouwd worden als een uitgebreid psychiatrisch verslag. Uit het

aangebrachte attest blijkt in geen geval dat de aangegeven medische problemen het rechtstreekse

gevolg zijn van feiten aangebracht in het asielrelaas. Bovendien merkt verweerder terecht op dat uit het

administratief dossier blijkt dat verzoeker tijdens de gehoren in staat was om gedetailleerde verklaringen

en beschrijvingen af te leggen en geen melding maakte van geheugen- of andere problemen die hem

ervan weerhouden om volwaardige verklaringen af te leggen.

Wat er ook van zij, verzoeker slaagt er middels zijn verwijzing naar zijn ongeschooldheid en

posttraumatisch stresssyndroom niet in de gegrondheid en de actualiteit van zijn vrees aannemelijk te

maken.

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.

2.2.1. Ondergeschikt meent verzoeker in aanmerking te komen voor de subsidiaire beschermingsstatus

gezien een terugkeer naar zijn geboorteland een reëel risico inhoudt op ernstige schade en hij zich niet

wil of kan, wegens het risico, onder de bescherming van zijn land stellen.

2.2.2. Waar verzoeker zich in ondergeschikte orde beroept op de subsidiaire beschermingsstatus gezien

een terugkeer naar zijn geboorteland een reëel risico inhoudt op ernstige schade en hij zich niet wil of
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kan, wegens het risico, onder de bescherming van zijn land stellen dient te worden vastgesteld dat

verzoeker moet aantonen dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij terugkeer

naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bepaald in artikel 48/4,

§ 2 van de vreemdelingenwet. Niettegenstaande verzoeker melding maakt van het risico op ernstige

schade, licht verzoeker niet toe waaruit hij dergelijk risico afleidt, laat staan dat hij aantoont daaromtrent

concrete elementen te hebben aangebracht.

Mede gelet op het vastgestelde sub 2.1.2. en de elementen in het dossier toont verzoeker niet aan dat

hij in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf juli tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


