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nr. 66 135 van 2 september 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

23 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 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 P. PALMANS loco advocaat S.

VAN ROSSEM 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 hebben en geboren te zijn op 29 mei 1985 te Butchena

(Liberia). Toen u nog klein was overleed uw moeder. U hebt haar nooit gekend. Uw vader zorgde voor

u. Tijdens de oorlog in Liberia verhuisde u met uw vader naar Ghana. Daar hertrouwde hij met een

Ghanese vrouw met wie hij nog een kind kreeg. In 2008 overleed uw vader. U bleef bij uw stiefmoeder

en uw halfbroer. Uw stiefmoeder zorgde voor u als een moeder. In maart 2010 werd uw stiefmoeder op

weg naar familie gedood. Enkele weken na haar dood wilde de familie van uw stiefmoeder dat u

besneden zou worden en dat u zou trouwen met een rijke oude man. Ze namen de controle over het

huis van uw stiefmoeder over. Begin april 2010 sloten ze u op in het huis van uw stiefmoeder. U werd

geslagen. U werd verkracht door één van de familieleden. De heer (V.) met wie uw stiefmoeder zaken

deed kwam naar haar huis. Hij zocht uw stiefmoeder. U zei de heer (V.) dat u opgesloten zat. U zei hem
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dat uw stiefmoeder overleden was en legde hem uw situatie uit. De heer (V.) beloofde u mee te nemen

naar Burkina Faso, zijn thuisland. Nog diezelfde nacht verlieten jullie Ghana. Jullie bleven gedurende

drie dagen in Burkina Faso. Daarna reisden jullie verder naar België waar u op 12 april 2010 te Brussel

bij de Dienst Vreemdelingenzaken een asielprocedure opstartte.

B. Motivering

De aandacht dient erop gevestigd te worden dat u er niet in geslaagd bent een ‘vrees voor

vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subisidiaire bescherming aannemelijk te

maken.

U verklaarde op het Commissariaat-generaal dat u de Liberiaanse nationaliteit hebt (zie

verhoorverslag Commissariaat-generaal, dd. 6 september 2010, hierna CGVS, p.2). U vertelde dat

u toen u vijf jaar oud was met uw vader in Ghana ging wonen waar uw vader hertrouwde en waar

u, naar u beweerde, uiteindelijk problemen kreeg met de familie van uw stiefmoeder omdat ze u

wilden uithuwelijken en u wilden laten besnijden (zie verhoorverslag CGVS, pp.3-6).

Uit artikels 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet alsook uit artikel 1, A, 2 van het

Vluchtelingenverdrag van Genève komt naar voor dat in het kader van de aanvraag van het

vluchtelingenstatuut alsook van het statuut van subsidiaire bescherming uw vrees ten opzichte

van uw land van herkomst, het land van uw nationaliteit dient geëvalueerd te worden. Er dient

vooreerst dan ook opgemerkt te worden dat u geen enkele vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie van Genève of reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aanhaalde ten opzichte van Liberia. U

vertelde dat u toen u vijf jaar oud was met uw vader naar Ghana gegaan was omwille van de oorlog (zie

verhoorverslag CGVS, p.3). U wist echter niet of er een bepaalde specifieke reden was waarom je vader

Liberia ontvluchtte naast het algemene gegeven dat het oorlog was (zie verhoorverslag CGVS, p.5).

Toen u gevraagd werd door het Commissariaat-generaal of u niet terug naar Liberia kon om zo de

vervolging door de familie van uw stiefmoeder te ontvluchten, stelde u dat u het er niet kende en dat u

nooit meer terug geweest bent sinds u het land verliet op vijfjarige leeftijd (zie verhoorverslag CGVS,

pp.3-7). U voegde toe bij een eventuele terugkeer naar Liberia verloren te zijn omdat u er niemand kent

en er niemand hebt om naar terug te keren (zie verhoorverslag CGVS, p.9). U zei een terugkeer naar

Liberia beangstigend te vinden omdat u niet weet waar naartoe daar (zie verhoorverslag CGVS, p.9).

Uit de algemene informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat het voor

alleenstaande vrouwen zonder sociaal netwerk of familie waar ze op kunnen terugvallen niet makkelijk

is om zich in een vreemde stad in Liberia te vestigen (zie documentatie in het administratieve dossier).

U slaagde er echter verder op het Commissariaat-generaal niet in aannemelijk te maken dat u

inderdaad niemand kende in Liberia en niemand had om op terug te vallen. Toen u door het

Commissariaat-generaal gevraagd werd of u nog familie had in Liberia verklaarde u niet te weten of u er

nog familie hebt en voegde u toe dat uw vader u nooit mee terug nam en stelde u er niets van gehoord

te hebben (zie verhoorverslag CGVS, p.4). Op de vraag of uw vader nog broers en zussen had,

repliceerde u dat hij had gezegd van wel maar dat u ze nog niet gezien hebt (zie verhoorverslag CGVS,

p.5). U wist verder niet hoeveel broers of zussen uw vader had en waar ze wonen (zie verhoorverslag

CGVS, p.5). U stelde vergeten te zijn van welke etnie uw vader was en zei niet te weten van welke etnie

uw moeder was (zie verhoorverslag CGVS, p.2). U merkte op dat uw vader naast het Engels de taal van

zijn land sprak maar kon niet preciseren welke taal dat was (zie verhoorverslag CGVS, p.5). Ondanks

het feit dat u op jonge leeftijd Liberia verliet mag redelijkerwijs toch van u verwacht worden dat u in

minimale mate op de hoogte was van uw achtergrond, des te meer daar uw vader pas in 2008 overleed.

Dit was duidelijk niet het geval waardoor ernstige twijfels rijzen met betrekking tot de geloofwaardigheid

van uw verklaringen omtrent het gebrek aan sociaal- of familiaal netwerk in Liberia waar u op zou

kunnen terugvallen bij een eventuele terugkeer naar Liberia.

Uw advocaat Meester (G.) wees verder nog op uw zwakke gezondheid (zie verhoorverslag CGVS,

p.9). Met betrekking tot uw medische toestand dient echter opgemerkt te worden dat de door uw

advocaat aangehaalde medische redenen geen verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A

(2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de

criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich

voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een

aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Staatssecretaris of zijn gemachtigde op basis

van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

U legde op het Commissariaat-generaal twee foto’s voor van uzelf met enkele vriendinnen die u

bijstonden toen uw vader overleed en een medisch attest opgesteld door Dr. (M.) op 4 augustus 2010.

Deze documenten wijzigen niets aan voorgaande vaststellingen daar uit de foto’s op zich geen

vaststellingen gedaan kunnen worden omtrent de omstandigheden waarin ze genomen werd en de

dood van uw vader bovendien hier niet meteen in twijfel getrokken wordt. Met betrekking tot het medisch



RvV X - Pagina 3

attest dient opgemerkt te worden dat het geen uitsluitsel brengt over de precieze oorzaak van uw

zwakke gezondheidstoestand en bovendien zelfs geen enkele melding maakt of geen enkel verband

legt tussen uw gezondheidstoestand en de door u ingeroepen vervolgingsfeiten.

U was verder niet in het bezit van enig document dat een controle van uw identiteit en uw reisweg

mogelijk maakt.

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. Verzoekster benadrukt dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

(CGVS) in de bestreden beslissing erkent dat het voor alleenstaande vrouwen zonder sociaal netwerk of

familie niet makkelijk is om zich in een vreemde stad in Liberia te vestigen. Zij was vijf jaar toen zij

Liberia verliet en haar vader sprak wel van broers en zussen maar kon hen nooit bereiken. Verzoekster

weet niet of er nog iemand in leven is of waar zij verblijven. Het is duidelijk dat zij met niemand ooit

contact had en dus geen gekende familie heeft. Zij kan onmogelijk terugkeren zonder netwerk of familie

en met een klein kind waarvoor zij moet zorgen. Verzoekster betoogt dat het CGVS haar vrees niet

onderzocht wat er met haar zou kunnen gebeuren bij een terugkeer indien blijkt dat er inderdaad geen

netwerk of familie haar kan ondersteunen. Derhalve werd de beslissing niet redelijk genomen en

schendt zij artikel 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet) en artikel 3 van

de wet van 29 juli 1991. De opgegeven redenen voldoen niet aan de motiveringsplicht, het

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Bijkomend heeft verzoekster ernstige medische problemen waarvoor een aparte procedure werd

ingediend.

De materiële motiveringsplicht wordt geschonden aangezien men weigert het subsidiaire

beschermingsstatuut toe te kennen zonder gegronde uitleg of wettige motivering omtrent de situatie in

Liberia en Ghana of zonder verzoeksters individuele redenen na te gaan. Uit de motivering blijkt niet dat

artikel 48/4, § 2, c) onderzocht werd terwijl daar in verzoeksters context voldoende redenen toe zijn. Er

werd geen rekening gehouden met deze onstabiele en onzekere situatie.

Verzoekster voert aan dat in Liberia zowel jonge meisjes als vrouwen tegen hun wil worden besneden.

Zij riskeren indien zij in de buurt van ‘bush schools’ of hun geboortedorp komen te worden ontvoerd door

Sande leden en gedwongen te worden besneden. Verzoekster zal als jonge vrouw een besnijdenis

moeten ondergaan en is hiervoor gevlucht. Vrouwelijke genitale verminking komt in Liberia veel voor. Dit

is duidelijk een schending van artikel 3 EVRM. In Liberia is genitale verminking niet bij wet verboden en

de overheid biedt hiertegen geen bescherming. Verzoekster heeft geen familieleden op wie zij kan

rekenen bij een terugkeer en kan niemand bereiken die haar kan beschermen. Als alleenstaande vrouw

met een kind terugkeren naar een land waar haar verminking te wachten staat is een schending van

haar mensenrechten. Men heeft nooit onderzocht of zij niet in aanmerking komt voor het subsidiair

beschermingsstatuut. Indien zij dient terug te keren heeft verzoekster schrik dat zij slachtoffer zal zijn

van foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing of een ernstige bedreiging van

haar leven of persoon riskeert als gevolg van familieleden die tradities behouden en haar willen

besnijden. Zij voegt een artikel bij het verzoekschrift dat op 5 februari 2011 is verschenen en waarin

wordt bevestigd hoe gruwelijk vrouwenbesnijdenis is en wat de gevolgen zijn. De VN hebben 6 februari

uitgeroepen tot internationale dag tegen de vrouwenbesnijdenis en hopen zo meer bekendheid te geven

aan deze praktijk. Verzoekster herhaalt dat niet werd gemotiveerd waarom zij niet in aanmerking komt

voor het subsidiaire beschermingsstatuut. Het CGVS heeft de plicht elk dossier individueel en grondig te

onderzoeken en heeft nagelaten dit te doen.

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 3

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft

tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in

staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht

hem verschaft. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven aan de grondslag van de

bestreden beslissing kent en aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt. Bijgevolg wordt in wezen de

schending aangevoerd van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste

van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het
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feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in

aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.2. 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 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).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet.

Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekster 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).

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag in hetgeen

volgt 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.

2.2.4. 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

toetsen. Het moet gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Verzoekster brengt geen documenten bij ter staving van haar voorgehouden identiteit, hetgeen een

negatieve indicatie vormt voor haar algehele geloofwaardigheid.

Zij brengt bovendien evenmin enig begin van bewijs bij ter ondersteuning van haar beweerde reisweg

per vliegtuig naar België, wat nog des te meer klemt daar zij omtrent deze reisweg ongeloofwaardige

verklaringen aflegde. Zo kon zij niet preciseren naar welke stad zij ging toen zij van Ghana naar Burkina

Faso vluchtte. Evenmin wist zij met welke vliegtuigmaatschappij het vliegtuig zij een aantal dagen later

uit Burkina Faso vertrok noch waar zij een tussenlanding zou hebben gemaakt. Voorts wist zij niet van

welke vliegtuigmaatschappij het andere vliegtuig was waarmee zij vervolgens naar België vloog.

Verzoekster kon niet aangeven van welke nationaliteit de man was die haar hielp Ghana te ontvluchten

en die samen met haar naar België zou zijn gereisd. Tevens kon zij niet preciseren met welke

documenten zij zou hebben gereisd en beweerde zij dat zij deze nooit in handen kreeg. Evenmin wist zij

onder welke naam zij zou hebben gereisd noch of het al dan niet haar foto was die in de gebruikte

documenten stond (administratief dossier, stuk 5, p.5-8; stuk 13, verklaring, nr.34). Dat zij weigert

klaarheid te scheppen omtrent haar reisweg vormt een bijkomende negatieve indicatie voor haar

algehele geloofwaardigheid.

Verzoekster stelde bij het CGVS, wanneer haar werd gevraagd waarom zij niet kon terugkeren naar

Liberia, het land waarvan zij de nationaliteit bezit: “Ik ken het er niet, ik ben er nooit meer terug

geweest”. Even verder stelde zij in dit kader: “ik zal verloren zijn want ken er niemand en ik heb er

niemand om naar terug te keren. Het is beangstigend want weet niet waar naartoe daar” (administratief

dossier, stuk 5, p.7, 9). In haar verzoekschrift verwijst verzoekster opnieuw naar haar positie als

alleenstaande vrouw zonder netwerk of familie in Liberia. Daar waar uit de informatie in het dossier
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weliswaar blijkt dat het voor alleenstaande vrouwen zonder sociaal netwerk of familie waar zij op kunnen

terugvallen niet makkelijk is om zich in een vreemde stad in Liberia te vestigen (administratief dossier,

stuk 17: landeninformatie), motiveert de commissaris-generaal met recht dat verzoekster er bij het

CGVS niet in slaagde aannemelijk te maken dat zij niemand kende in Liberia en daar niemand had om

op terug te vallen. Verzoekster onderneemt in onderhavig verzoekschrift niet de minste poging teneinde

de concrete vaststellingen die dienaangaande worden aangehaald in de bestreden beslissing te

weerleggen. Zij komt niet verder dan een loutere herhaling van een aantal van haar eerdere

verklaringen, welke niet dienstig is om de motieven aan de grondslag van de bestreden beslissing

inzake haar beweerde gebrek aan een sociaal of familiaal netwerk in Liberia te ontkrachten. Bijgevolg

blijft de pertinente en terechte motivering hieromtrent onverminderd overeind. Verzoekster maakt

daarenboven evenmin aannemelijk dat de situatie die zich zou aandienen indien zij al niemand zou

kennen in Liberia, beantwoordt aan artikel 3 EVRM en derhalve een risico op vervolging omwille van

één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève zou impliceren.

Waar verzoekster in haar verzoekschrift post factum aanvoert dat zij in Liberia riskeert gedwongen te

worden besneden, dient te worden opgemerkt dat zij hierover bij het CGVS, ondanks dat haar

uitdrukkelijk werd gevraagd waarom zij niet kon terugkeren en wat zij dacht dat haar zou overkomen bij

een terugkeer naar Liberia (administratief dossier, stuk 5, p.7, 9), met geen woord repte. Ook de

advocaat die haar bijstond maakte van het voorgaande geen melding tijdens het gehoor en stelde

eenvoudigweg dat verzoekster niet terug kan naar Liberia omdat zij er niemand heeft (ibid., p.9).

Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat verzoekster, indien zij daadwerkelijk zou vrezen bij een

terugkeer naar Liberia te zullen worden besneden, hiervan melding zou hebben gemaakt bij het CGVS.

Daarenboven beperkt zij zich inzake deze vrees tot de loutere verwijzing naar een artikel waaruit blijkt

dat vrouwenbesnijdenis in Liberia voorkomt. Zij toont hiermee echter geenszins aan dat zij bij een

terugkeer naar Liberia zelf slachtoffer dreigt te worden van deze praktijk en zij laat na deze vrees in

concreto uit te werken in onderhavig verzoekschrift. Verzoekster preciseert immers in het geheel niet

door wie zij vreest besneden te zullen worden. Zij maakt, in het licht van het gegeven dat het fenomeen

van besnijdenis steeds plaatsvindt binnen een familiaal/etnisch kader en in het licht van haar uiterst

vage verklaringen dienaangaande bij het CGVS alsook haar leeftijd, dan ook geenszins aannemelijk dat

zij in Liberia een gedwongen besnijdenis riskeert. Zo wist zij niet welke de etnie is van haarzelf, haar

vader of haar moeder. Dient bovendien te worden opgemerkt dat verzoekster niet wist of haar moeder

besneden was en stelde zij dat zij hierover met haar vader nooit sprak (ibid., p.4). Voorts stelde zij

uitdrukkelijk dat de praktijk van vrouwenbesnijdenis wel tot de cultuur en traditie van haar stief familie

behoorde doch niet tot haar cultuur (ibid., p.3).

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster 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.

2.2.5. Verzoeksters bewering als zou de commissaris-generaal niet hebben onderzocht en als zou de

bestreden beslissing niet motiveren waarom de subsidiaire beschermingsstatus aan haar wordt

geweigerd mist feitelijke grondslag. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de commissaris-

generaal op basis van het geheel van de motieven in de beslissing heeft besloten tot de weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus. Dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de

motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat de beslissing

omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

Voor zover verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op haar

positie als alleenstaande vrouw met kind in Liberia of op het risico van een gedwongen besnijdenis, kan

dienstig worden verwezen naar de sub 2.2.4. gedane vaststellingen dienaangaande ingevolge dewelke

zij niet aantoont dat zij een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b)

van de vreemdelingenwet.

Waar verzoekster betoogt dat uit de motivering niet blijkt dat de situatie in Liberia werd onderzocht in het

licht van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, dient te worden vastgesteld dat zij in onderhavig

verzoekschrift geen elementen aanhaalt of bijbrengt waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de situatie

in Liberia van die aard is dat zij beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in voornoemd artikel. Het

louter beweren dat de situatie aldaar onzeker en onstabiel is, zonder deze bewering ook maar enigszins

te staven aan de hand van objectieve en concrete informatie, is geenszins afdoende om in haar hoofde

het bestaan aan te tonen van een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van

de vreemdelingenwet.
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In acht genomen hetgeen voorafgaat, toont verzoekster, de overige elementen in het dossier mede in

acht genomen, niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij

een terugkeer naar Liberia een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2

van de vreemdelingenwet.

2.2.6. Daar waar verzoekster erop wijst dat zij bijkomend ernstige medische problemen heeft, dient te

worden opgemerkt dat de commissaris-generaal ten aanzien van deze problemen met recht motiveert

dat deze geen verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van

de vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming, alsmede dat verzoekster zich voor de

beoordeling van medische elementen dient te richten tot de geëigende procedure, hetgeen zij blijkens

het verzoekschrift heeft gedaan (rechtsplegingdossier, stuk 1, p.4).

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

bestaat tussen de motieven en de inhoud van de beslissing (RvS 20 september 1999, nr. 82.301; RvS

18 april 1997, nr. 65.919). De schending van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden,

aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop

zij is gebaseerd.

2.2.8. Verzoekster preciseert voor het overige niet op welke wijze het zorgvuldigheidsbeginsel in casu

zou zijn geschonden. Dit beginsel 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 verzoekster de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te

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

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

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

2.2.9. Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.
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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 twee september tweeduizend en elf door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter,

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. SANEN W. MULS


