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nr. 64 918 van 15 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 29 april 2011 heeft

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

1 april 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 20 juni 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juli 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. VAN BROECK loco advocaat

W. BORGMANS en van attaché S. DUPONT, 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 bezitten en tot de Kpele tribe te behoren. U bent geboren te

Monrovia op 27 juni 1992.

In 2000 ontvluchtte u uw land wegens de burgeroorlog in Liberia en u woonde tot januari 2007 in het

vluchtelingenkamp ‘Buduburam Kasoa’ te Ghana. Bij uw terugkeer naar Liberia ging u eerst bij uw tante

(D.) wonen en negen à tien maanden later ging u bij uw oom (H.) in Gbarnga (Bong County) wonen. In

2008 werd uw broer (S.L.J.) daar gedood door een burgerwacht, omdat hij lid was van de

rebellenorganisatie ‘General Butt Naked’ (correcte naam is Butt Naked Brigade) tijdens de burgeroorlog

in Liberia. Na een tijdje vroeg de burgerwacht aan uw oom (H.) om u uit te leveren. Uw oom weigerde dit

te doen, maar toen het probleem in februari / maart 2010 ernstiger werd, gaf hij u het advies om te

vertrekken. Op 6 juni 2010 verliet u Liberia met uw eigen paspoort en een Belgisch visum erin. De dag
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nadien kwam u aan te België. Daar probeerde (Y.) – de man die met u mee reisde en uw paspoort

bijhield – en enkele van zijn vrienden u seksueel te misbruiken. Hierop vluchtte u weg. Op 11 juni 2010

diende u 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 uit 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 uw land van herkomst te hebben verlaten omdat u vervolging vreest door een

burgerwacht, daar uw broer (S.L.J.) lid was van een rebellenbeweging, maar volgende bedenkingen

dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Er dient te worden vastgesteld dat u vaag blijft en onwetend bent betreffende de mensen / de

organisatie waarmee u en uw broer problemen kenden.

U verklaarde dat uw broer (S.L.J.) in 2008 in Gbarnga gedood werd door een burgerwacht, omdat hij

tijdens de burgeroorlog in Liberia lid was van de rebellenorganisatie ‘General Butt Naked’. U gaf aan dat

leden van deze groep wraak namen tegenover mensen die – bijvoorbeeld als rebel – betrokken waren

tijdens de burgeroorlog (gehoor CGVS, p.3). Verder gaf u aan dat u weet dat uw broer (S.L.J.) gedood

werd, omdat ze hem reeds lang zochten en er geruchten waren dat uw broer gedood werd. Toen u

gevraagd werd hoe u wist dat men uw broer (S.L.J.) reeds lang zocht, ontweek u de vraag door te

stellen dat ook anderen gezocht werden (gehoor CGVS, p.5-6). Gelet op het feit dat de door u beweerde

dood van uw broer (S.L.J.) gebaseerd is op geruchten en dat u verder vage verklaringen aflegde

betreffende de mensen die (S.L.J.) gedood zouden hebben, maakt u het niet aannemelijk dat uw broer

(S.L.J.) daadwerkelijk gedood werd door ‘een burgerwacht’.

Verder gaf u aan dat u bij uw oom (H.) woonde tot de burgerwacht hem op een gegeven moment vroeg

om u uit te leveren, omdat u volgens hen – net als uw broer (S.L.J.) – betrokken was. Toen u gevraagd

werd wanneer de burgerwacht uw oom voor het eerst vroegen om u uit te leveren, gaf u aan dat u het

niet weet. Verder gaf u aan dat u niet betrokken was en dat uw oom ook tegen de burgerwacht zei dat u

er niets mee te maken had, daar u toen een baby was. Toen u gevraagd werd hoe vaak de burgerwacht

naar uw oom kwam, gaf u vaag aan dat dit vele keren was. Verder gaf u aan dat het probleem in

februari / maart 2010 ernstiger werd en dat u toen het huis van uw oom verliet (gehoor CGVS, p.10-11).

Toen u later nogmaals expliciet gevraagd werd wanneer de mensen van de burgerwacht u aanvielen,

ontweek u de vraag, door te stellen dat ze zegden dat u lid was van de rebellenorganisatie ‘General Butt

Naked’, maar dat dit niet waar was (gehoor CGVS, p.12). Het is onaannemelijk dat iemand u zou willen

vervolgen voor uw ‘betrokkenheid tijdens de burgeroorlog’, daar u ongeveer acht jaar oud was toen u

Liberia ontvluchtte en totaal niet betrokken was bij de burgeroorlog in Liberia. Er dient te worden

opgemerkt dat u erg vaag bent over de momenten wanneer de burgerwacht u bij u oom zocht en

wanneer u problemen met hen kende, wat uw verklaringen verder ondermijnt.

Verder verklaarde u dat u vanuit België contact had met uw vriend (W.) en dat deze u vertelde dat

dezelfde mensen er nog steeds waren en dat ze u nog steeds zochten. Toen u gevraagd werd wie u

zocht, gaf u vaag aan dat het de burgerwacht was die eerder uw broer (S.L.J.) doodde en dat deze

burgerwacht geen naam heeft. Toen u verder gevraagd werd of u de namen van deze personen kende,

gaf u aan van niet. Toen u gevraagd werd waarom u denkt dat het dezelfde mensen zijn die eerder uw

broer doodden, gaf u vaag aan dat u het wist en dat uw broer reeds lang gezocht werd omdat hij

betrokken was bij de rebellenorganisatie ‘General Butt Naked’ (gehoor CGVS, p.5-6). Gelet op

bovenstaande vaagheden en onwetendheden betreffende de mensen die u volgens u wilden vervolgen,

maakte u het niet aannemelijk daadwerkelijk benaderd te zijn geweest door personen van een

burgerwacht.

Overigens kende u nadat u in februari / maart 2010 het huis van uw oom (H.) in Gbarnga verliet en naar

Monrovia ging om er op de markt te werken, geen problemen met leden van een burgerwacht. Toen u

daarop gevraagd waarom u niet in Monrovia bleef, gaf u aan dat u er geen plaats had. Toen u daarop

gevraagd werd of u trachtte om elders in Liberia te wonen, begreep u de vraag niet. Toen verduidelijkt

werd of u niet trachtte om elders een huis te huren of hulp te vragen, gaf u aan dat u het zich niet kon

permitteren. Later gaf u echter aan dat u achthonderd Dollar betaalde om uw land te verlaten. Toen u

erop gewezen werd dat u zich dus wél kon permitteren om een onderkomen in Liberia te huren, vroeg u

zich af voor hoe lang en u gaf aan dat het lang duurde om achthonderd Dollar te sparen (gehoor CGVS,

p.12-13). Er dient te worden vastgesteld dat u in de periode die u in Monrovia was geen problemen met

leden van een burgerwacht kende. In deze periode werkte u gewoon op de markt, wat ernstige vragen

oproept bij de door u aangehaalde vrees voor vervolging. Uit voorgaande opmerkingen blijkt dat niets u
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belemmerde om in Monrovia een nieuw leven op te bouwen. Bijgevolg zou men verwachten dat u deze

optie zou overwegen vooraleer uw land te verlaten en beroep te doen op internationale bescherming.

Betreffende het incident met de mensensmokkelaar (Y.) en zijn vrienden dat in België plaatsvond, dient

te worden opgemerkt dat – hoewel begrip kan opgebracht worden – u niet aangaf dat u door deze

persoon problemen zou kennen bij een eventuele terugkeer naar uw land. Overigens was het (Y.) die u

vroeg om zijn huis te verlaten en niet u die de situatie ontvluchtte. Verder wist u de namen van de

vrienden van (Y.) niet en u deed in België ook geen aangifte van het incident bij de politie, omdat u niet

wist waar u hen kon vinden. Op de dag van het interview (7 februari 2011) had u van het incident begin

juni 2010 nog steeds geen aangifte gedaan bij de politie.

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. Er dient eveneens te worden vastgesteld dat u geen ‘ reëel risico op lijden

van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, loopt of dat u zich kan

beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw land.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde geboorteakte toont slechts uw identiteit aan,

welke niet onmiddellijk in twijfel wordt getrokken. Het door u neergelegde deelnemingscertificaat van de

module ‘NT2’, toont uw persoonlijke problemen niet aan en is niet relevant voor uw asielaanvraag. U

bracht geen begin van bewijs bij inzake uw reisweg.

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 betoogt dat zijn relaas in zijn geheel geloofwaardig is en stelt, onder verwijzing naar de

principes van de bewijslast, dat hij voldoet aan de op hem rustende bewijslast en dat het voordeel van

de twijfel moet worden toegekend. Verzoeker heeft uiteengezet hetgeen hij weet. Het is niet omdat hij

geen namen kan noemen van de personen die hem willen vervolgen dat zijn verhaal opeens

ongeloofwaardig wordt.

2.1.2. Een eerste middel baseert verzoeker op een schending van artikel 1 A van de Conventie van

Genève en “de bepalingen van de Vreemdelingenwet”.

Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) weigert ten onrechte de

vluchtelingenstatus toe te kennen op grond van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Verzoeker stelt

vrees voor vervolging te hebben wegens godsdienstige en/of politieke redenen. Hij geeft aan dat het

loutere feit dat zijn verhaal niet altijd even gedetailleerd is, niet toelaat te stellen dat hij onvoldoende

aannemelijk maakte benaderd te zijn geweest door personen van een burgerwacht.

2.1.3. Een tweede middel baseert verzoeker op een schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet

en op een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen.

Hij werpt op nooit gesteld te hebben betrokken te zijn geweest bij de burgeroorlog in Liberia. Verzoeker

gaf aan dat de burgerwacht hem zoekt om reden wat zijn broer tijdens de burgeroorlog heeft aangericht.

Door zonder afdoende motivering te stellen dat hem de subsidiaire beschermingsstatus wordt

geweigerd, faalt de bestreden beslissing in haar motivering.

2.1.4. Een derde middel puurt verzoeker uit een schending van artikel 3 EVRM.

Verzoeker vreest voor zijn leven bij terugkeer naar Liberia. Hij kan in Liberia geen menswaardig leven

opbouwen en zal constant op de vlucht zijn. Dat hij drie maanden in Monrovia geen problemen had met

de burgerwacht betekent niet dat hij daar zonder meer een nieuw menswaardig leven zou kunnen

opbouwen.

2.2.1. De drie aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid, samen

behandeld.
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2.2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag bij voorrang

onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het

kader van artikel 48/4.

2.2.3. 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.

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

juridische overwegingen kent, zodat het doel dat met het bestaan van de formele motiveringsplicht

beoogd wordt, is bereikt. Hetzelfde kan gesteld worden voor artikel 62 van de vreemdelingenwet.

Uit de bewoordingen van het verzoekschrift kan afgeleid worden dat verzoeker in wezen de schending

van de materiële motiveringsplicht aanvoert. 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 feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het Verdrag van

Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het Europees Hof voor de Rechten van

de Mens (verder: EHRM) bij het onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te

worden aan een behandeling in de zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3

EVRM een risico op vervolging omwille van één van de gronden omschreven in artikel 1 A (2) van het

Verdrag van Genève omvat (UNHCR, Manual on Refugee Protection and the European Convention on

Human Rights, Regional Bureau For Europe, Department of International Protection, april 2003,

updating augustus 2006, 3.7).

Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij van zijn vliegreis naar België, met gebruik van zijn

persoonlijk paspoort, hetgeen een negatieve indicatie is voor zijn geloofwaardigheid.

Waar verzoeker aanvoert dat hij “(…) ook nooit [heeft] gesteld betrokken te zijn geweest bij de

burgeroorlog in Liberia” blijkt dat aan verzoeker werd gevraagd wanneer de mensen van de burgerwacht

hem aanvielen. Verzoeker ontweek deze vraag door te stellen dat ze aan zijn oom zeiden dat hij lid was

van de rebellenorganisatie ‘General Butt Naked’, maar dat dit niet waar was (administratief dossier, stuk

3, p.12). In de bestreden beslissing wordt terecht gesteld dat het onaannemelijk is dat iemand verzoeker

zou willen vervolgen omwille van zijn ‘betrokkenheid tijdens de burgeroorlog’ gelet op het feit dat hij

ongeveer acht jaar oud was toen hij Liberia ontvluchtte en totaal niet betrokken was bij de burgeroorlog

in Liberia.
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Waar verzoeker opwerpt dat hij op zeer uitgebreide wijze de dreiging die opzichtens hem van de

burgerwacht te Liberia uitgaat, heeft uiteengezet, dient te worden vastgesteld dat zijn verklaringen niet

overtuigen omdat hij zich beperkt tot uiterst vage beweringen omtrent de personen dan wel de

organisatie die hem beweerdelijk naar het leven staan. Verzoeker kan geen nuttige omschrijving geven

van de personen door wie hij beweerdelijk gezocht wordt omwille van de daden van zijn broer. Hij toont

bovendien niet aan dat hij, die Liberia ontvluchtte op achtjarige leeftijd en geheel niet bij de burgeroorlog

betrokken was, geen bescherming zou kunnen verkrijgen van de autoriteiten.

De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt, daar

zij niet dienstig wordt weerlegd, door de Raad overgenomen.

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 specifieke elementen aan inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet

op het hoger vastgestelde inzake zijn relaas en de elementen in 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.

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 vijftien 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


