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nr. X van 28 juni 2012

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 27 maart 2012

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

staatlozen van 29 februari 2012.

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 het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 14 mei 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 juni 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die loco advocaat E. THYS verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, 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 Mandingo afkomst. U werd op 5 februari

1987 geboren in het dorp Bappa te Nimba county. Uw moeder (T.D.) overleed toen u nog jong was.

Van jongsbeen af woonde u met uw vader (Y.), uw zussen (Mam.) en (Mas.) en de door uw

vader geadopteerde (S.), (W.) en (F.). Jullie woonden in de stad Ganta, eveneens in Nimba county. U

bent een moslim. Uw vader bezat veel gronden, verhuurde verschillende huizen en had ook

een benzinestation. Uw vader had sinds lange tijd een gronddispuut met (A.Do.). Deze zei dat

uw vaders gronden hem toebehoorden. Toen de oorlog uitbrak ging uw vader naar Bappa, waar hij

ook gronden had. De spanningen namen af en uw vader kwam terug. (A.) had het land intussen

echter ingenomen. Er was opnieuw ruzie over het land. Uw vader overleed in 2004 vanwege een te

hoge bloeddruk: een gevolg van dit dispuut. Sindsdien was u verantwoordelijk voor de familie en nam u
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al zijn taken over. (A.) kwam naar u toe en zei dat u moest vertrekken. (A.) was een ex-generaal van

Charles Taylor. Hij kon doen wat hij wilde. Hij werd ook senator in 2005. Bovendien behoort hij tot de

Mano-stam, terwijl de Mandingo in de minderheid zijn in Ganta en er gediscrimineerd worden. In

juli 2008 ging u, zoals gebruikelijk bij een landdispuut, naar de chef van uw stam. Deze chef

sprak vervolgens Sheik Kafumba Konneh aan, de bemiddelaar tussen de 4 stammen uit Ganta:

Madingo, Mano, Gio en Krahn. De zaak werd besproken, maar (A.Do.) wilde niet luisteren.

Vervolgens ging Sheik Kafumba Konneh naar de zittende burgemeester van Ganta, genaamd Nohot

Tesono. Hij vroeg hem om tussen te komen, maar Nohot Tesono weigerde te helpen omdat uw vader

(Y.B.) een relatie gehad heeft met zijn vrouw. Het conflict bleef onopgelost. Op een nacht kwamen

mannen van (A.Do.) naar uw benzinestation en vernielden alle benzineflessen. U besefte dat uw leven

in gevaar was. U ging opnieuw naar Sheik Kafumba Konneh. Hij beloofde u dat hij naar de

county superintendant zou gaan. U bleef ernaar vragen, maar hoorde er niets meer over. Het leek erop

dat Sheik Kafumba Konneh zijn handen van de zaak aftrok. Hij zei dat hij niets meer voor u kon doen.

Ook de meeste jongeren in stad Ganta steunden (A.Do.). Ook door hen voelde u zich bedreigd. Daarom

besloot u in augustus 2008 Liberia te verlaten. U gaf de eigendomspapieren van de grond aan (S.),uw

geadopteerde broer. Meneer (Di.), een klant van het benzinestation besloot u te helpen

uit erkentelijkheid voor alles wat uw vader voor hem gedaan had. U ging ’s nachts naar Monrovia

en ontmoette meneer (Di.) daar. U nam het vliegtuig en via een tussenlanding kwam u aan in Istanbul

in Turkije. U overleefde er gedurende ruim 3 maanden op straat. Vervolgens ging u per boot

naar Griekenland. Daar namen ze uw vingerafdrukken en gaven ze u een document. Intussen hoorde u

van (S.) dat (A.Do.) de mensen vroeg de grond te verlaten en ook geld inde bij de mensen die op de

grond woonden. Na december 2008 bent u alle contact met (S.) in Liberia verloren. U bleef gedurende

bijna een jaar in Griekenland. Het leven was er echter erg moeilijk. Een zekere (Si.) bracht u in 2009

samen met een groep andere Afrikanen naar België. Op 12 juni 2009 hebt u een eerste keer asiel

aangevraagd in België. U hoorde dezelfde maand nog dat België mensen deporteert naar Liberia.

Daarom besloot u terug te keren naar Griekenland. U verbleef sindsdien steeds in Griekenland,

maar vroeg er geen asiel. Het was nog steeds niet gemakkelijk in Griekenland en daarom ging u

opnieuw naar België. Op 4 mei 2011 vroeg u een tweede keer asiel aan in België.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aantoont dat in uwen hoofde een gegronde vrees

voor vervolging zoals bepaald in de Conventie van Genève of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in aanmerking

kan worden genomen.

Ten eerste kan worden opgemerkt dat u in augustus 2008 Liberia bent ontvlucht en in de

periode 2008-2009 bijna een jaar in Griekenland verbleven hebt, maar er nooit asiel hebt

aangevraagd. U verklaart dat u toen niet wist dat dit mogelijk was (gehoor CGVS, p.6). Hiermee

overtuigt u niet. Van iemand die zijn land van herkomst ontvlucht uit vrees voor vervolging of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade, mag immers verwacht worden dat hij zo snel mogelijk asiel

probeert aan te vragen om zo de bescherming van deze asielinstanties te kunnen verkrijgen.

Wegens de slechte levensomstandigheden in Griekenland reisde u naar België, waar u op 12 juni

2009 asiel hebt aangevraagd. Binnen de maand bent u echter naar Griekenland teruggekeerd omdat

u vreesde door België naar Liberia gerepatrieerd te worden (gehoor CGVS, p.6). Van iemand die zijn

land van herkomst ontvlucht uit vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade, mag echter verwacht worden dat hij zijn volledige medewerking verleent aan het onderzoek

door de asielinstanties. Het feit dat u binnen de maand terugkeerde naar Griekenland, enkel en alleen

omdat u gehoord had dat België mensen repatrieert naar Liberia, en bijgevolg de Belgische

asielinstanties nooit de kans gaf om uw asielaanvraag te onderzoeken, getuigt allerminst van een

volledige medewerking. Vervolgens verbleef u van juni 2009 tot mei 2011, dus gedurende bijna 2 jaar,

onafgebroken in Griekenland. Opnieuw vroeg u er geen asiel aan (gehoor CGVS, p.6). Opnieuw, van

iemand die zijn land van herkomst ontvlucht uit vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade, mag nochtans verwacht worden dat hij zo snel als mogelijk asiel probeert aan te

vragen. Begin mei 2011, bijna 3 jaar nadat u uw land van herkomst had verlaten, had u echter nog

steeds geen enkele asielinstantie de kans gegeven om uw asielaanvraag te onderzoeken. Dit

relativeert dan ook de ernst en de geloofwaardigheid van de door uw aangehaalde vervolging. U

verklaart dat u vreesde en nog steeds vreest door België naar Liberia gerepatrieerd te worden (gehoor

CGVS, p.6, 8). Het is dan ook vreemd dat u begin mei 2011 Griekenland verliet en op 4 mei 2011 een

2e keer asiel hebt aangevraagd in België. U verklaart hierover dat u veel leed in Griekenland en dat u

uw problemen wilde uitleggen in België (gehoor CGVS, p.7). U weet hiermee opnieuw niet te overtuigen.

Bij uw eerste asielaanvraag in België ontvluchtte u immers eveneens de slechte levensomstandigheden

in Griekenland en vreesde u eveneens repatriëring naar uw land van herkomst. Het is dan ook

niet duidelijk waarom u besloot een tweede keer asiel aan te vragen in België.
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Algemeen kan gesteld worden dat uw jarenlange dralen om een asielinstantie de kans te

geven uw asielaanvraag te onderzoeken, ons ertoe leidt te concluderen dat de door u

aangehaalde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade niet

ernstig is.

Daarnaast kunnen volgende opmerkingen worden gemaakt met betrekking tot uw

beweerde problemen met Adolphus Dolo.

U verklaart meermaals dat (A.Do.) erg machtig is. U verwoordt dit als volgt: de mensen luisteren naar

hem, hij kan u alles aandoen, hij kan doen wat hij wil, hij kan u doden als hij wil, hij staat boven de wet

en men kan hem niets doen (gehoor CGVS, p.7, 10,11). U verklaart eveneens dat (A.Do.) in het

verleden generaal was in het leger van Charles Taylor en sinds 2005 verkozen is als senator

(gehoor CGVS, p.10). U stelt echter dat u pas in juli 2008 echt problemen kreeg met (A.Do.). Tussen

het overlijden van uw vader in 2004 en juli 2008 hebt u geen noemenswaardige problemen gekend

met (A.Do.). U weet niet waarom hij u gedurende die 4 jaar met rust liet (gehoor CGVS, p.3, 11).

Uw verklaringen dat (A.Do.) erg machtig is en kan doen wat hij wil, vallen moeilijk te rijmen met het feit

dat hij u gedurende 4 jaar met rust hield. U verklaart dat (A.Do.) u in 2008 begon te bedreigen (gehoor

CGVS, p.7,11). Men kan zich echter afvragen waarom iemand, die volgens uw verklaringen zo machtig

is en alles kan doen wat hij wil, het nodig zou vinden om u te bedreigen. Volgens uw stelling zou hij u

immers zomaar kunnen doden en uw grond kunnen innemen. Uw verklaringen dat (A.Do.) erg machtig

is en kan doen wat hij wil, vallen moeilijk te rijmen met het feit dat (A.Do.) u de grond nooit effectief

afhandig heeft gemaakt.

Wat de door u aangehaalde bedreigingen door (A.Do.) betreft, vermeldt u enkel het feit dat 2 mannen

van (A.Do.) op een nacht naar uw benzinestation kwamen en alle benzineflessen vernielden (gehoor

CGVS, p.7,11). U hebt van deze vernielingen echter nooit aangifte gedaan bij de politie. U verklaart dit

door het feit dat (A.Do.) boven de wet staat (gehoor CGVS, p.11), een stelling die hierboven echter

reeds in twijfel werd getrokken.

Er moet verder nog opgemerkt worden dat de door u aangehaalde problemen dateren van

2008, nu bijna 4 jaar geleden. Door Liberia te verlaten hebt u uw stuk grond opgegeven. Er zijn dan

ook geen redenen om aan te nemen dat u nog problemen zou ondervinden als u zou terugkeren naar

Liberia. U verklaart hierover dat (A.Do.) u nog steeds zou kunnen doden omdat hij een crimineel is

en mensen naar hem luisteren (gehoor CGVS, p.9). Deze stelling berust echter enkel op een

vermoeden van uwentwege. U weet deze stelling niet hard te maken. Bovendien waren er, zoals

hierboven reeds besproken, in het verleden nooit signalen dat hij dit van plan zou zijn.

Alhoewel u het besproken grondconflict vooral schetst als een persoonlijk probleem tussen u en

uw vader enerzijds en (A.Do.) anderzijds, haalt u ook aan dat (A.Do.) u viseert omdat u tot

de Mandingo-etnie behoort. (gehoor CGVS, p.7, 8,10,11). U haalt ook aan dat u zich in het

algemeen bedreigd voelt in Liberia omdat u tot de Mandingo-etnie behoort (gehoor CGVS, p.10,11,12).

Er moet opgemerkt worden dat u hier niets over gezegd hebt in de vragenlijst van het CGVS, ingevuld

bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ) op 17 mei 2011. Nochtans mag verwacht worden dat u

bij uw asielaanvraag alle redenen aanhaalt waarom u uw land van herkomst heeft verlaten. Ook bij het

CGVS haalt u pas op het einde van het gehoor deze algemene vrees wegens het behoren tot

de Mandingo-etnie aan (gehoor CGVS, p.10,11,12). Het feit dat u uw verklaringen aanpast, naarmate

er meer vragen worden gesteld, pleit niet in uw voordeel. Bovendien beschikt het CGVS over

informatie, die toegevoegd werd aan het dossier, waaruit blijkt 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 Mandingo's niet mishandeld worden door

de autoriteiten en bij eventuele problemen een beroep kunnen doen op bescherming.

Verder bevat uw relaas 2 ernstige tegenstrijdigheden. Ten eerste verklaart u betreffende (A.Do.)

voor de pauze spontaan dat hij tot de Mano-stam behoort (gehoor CVGS, p.7). Als hier na de pauze nog

eens expliciet naar gevraagd wordt verklaart u echter dat hij tot de Krahn-etnie behoort (gehoor CGVS,

p.8). Dergelijke tegenstrijdigheid betreffende uw kennis van de etnische afkomst van uw vermeende

vervolger doet afbreuk aan uw geloofwaardigheid, te meer u zelf aanhaalt dat u vervolgd wordt vanwege

uw etnie (gehoor CGVS, p.10). Ten tweede is er het feit dat u in de vragenlijst van het CGVS, ingevuld

bij de DVZ op 17 mei 2011 aanhaalde dat u niet alleen vervolging vreest door (A.Do.), maar ook door

een andere man die beweerde dat uw vader was vreemd gegaan met zijn vrouw. U verklaarde ook dat

deze man u wilde doden (p.3, pt 5). Op het gehoor bij het CGVS vertelde u dat deze man Nohot Teseno

heette en de zittende burgemeester van Ganta was. U vertelde ook dat Nohot Teseno u wegens het

overspel van uw vader niet wilde helpen met betrekking tot het gronddispuut en dat jullie wegens de

daden van uw vader ‘niet gelukkig waren met elkaar’. Eveneens vertelde u dat u en Nehet Teseno

verder geen persoonlijke problemen hadden met elkaar (gehoor CGVS, p.7,11,12). Toen u

geconfronteerd werd met het feit dat u bij de DVZ verklaard had dat die man u wilde vermoorden, stelde

u dat u er niets over gezegd hebt en dat u het toen enkel over (A.Do.) gehad hebt (gehoor CGVS, p.12).
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Hiermee overtuigt u niet. Immers, de vragenlijst van het CGVS werd u in het Mandingo voorgelezen, u

verklaarde zich akkoord met de inhoud ervan en plaatste uw handtekening (p.3). Dergelijke ernstige

tegenstrijdigheid in uw verklaringen bij de DVZ en het CGVS doet afbreuk aan uw algemene

geloofwaardigheid.

Er dient besloten te worden dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Tenslotte bent u niet in het bezit van enig document dat uw identiteit, afkomst of reisweg zou

kunnen staven.

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. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de motiveringsplicht zoals vervat in artikel

52 en artikel 48/3 juncto 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet). Hij

meent dat de bestreden beslissing onvoldoende is en strijdig met de feitelijke gegevens en zijn

verklaringen.

Verzoeker benadrukt dat hij geen asiel aanvroeg in Griekenland omdat hij niet wist dat dit mogelijk was,

dat hij naar daar terugkeerde omdat hij vreesde gedwongen te zullen worden gerepatrieerd “naar

België” en dat hij toch terugkeerde naar België omdat hij het besef had dat hij zijn asielrelaas aan de

asielinstanties diende te verduidelijken. Verzoeker betwist dat hij het verstrijken van tijd bewust in de

hand werkte en dat hij niet zou hebben willen meewerken aan het onderzoek. Hij was nog zeer jong en

was niet op de hoogte van zijn juridische mogelijkheden.

Verzoeker is van oordeel dat zijn vrees ten aanzien van A. niet grondig werd onderzocht en stelt dat

geen onderzoek werd gedaan naar de feitelijke situatie ter plaatse.

Dat hij zijn problemen omwille van zijn etnische afkomst niet aanhaalde in de vragenlijst wijt hij aan het

gegeven dat deze lijst niet exhaustief werd ingevuld. Hij heeft zijn verklaringen dan ook niet aangepast

doch enkel zijn antwoorden meer gedetailleerd weergegeven naarmate meer vragen werden gesteld.

Verzoeker ontkent dat er fundamentele tegenstrijdigheden zijn. Dat hij bijkomend meldde dat hij werd

gezocht door een voornaam persoon ingevolge de relatie van zijn vader met diens vrouw is geen

tegenstrijdigheid doch een verdere uitwerking van zijn antwoord.

Verzoeker stelt nog dat het verstrijken van tijd sedert het verlaten van het land van herkomst de

betrokken instanties niet ontheft van hun taak om grondig onderzoek te doen naar zijn verklaringen. Hij

meent dat de waarachtigheid van zijn verklaringen niet voldoende werd onderzocht.

Verzoeker vraagt om hem te erkennen als vluchteling of minstens subsidiaire bescherming te verlenen.

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 57/6, tweede lid en 62 van de

vreemdelingenwet, 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 verzoeker de motieven ten

grondslag van de bestreden beslissing, dewelke in duidelijke bewoordingen in deze beslissing zijn

opgenomen en hierin op eenvoudige wijze kunnen worden gelezen, kent en aan een inhoudelijke kritiek

onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht bereikt en voert hij in wezen de

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

deugdelijke motieven, houdt in dat 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.

2.2.2. Inzake verzoekers verwijt dat de situatie ter plaatse niet werd onderzocht, dient te worden

opgemerkt dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in de eerste plaats rust 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, Handbook and Guidelines on procedures

and criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, 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
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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 commissaris-generaal en de Raad moeten niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet hun 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 gaan om die elementen

die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers 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. Uit het niet-betwiste feitenrelaas blijkt dat verzoeker, nog daargelaten dat hij bijna een jaar in

Griekenland verbleef zonder er asiel aan te vragen alvorens naar België te reizen en op 12 juni 2009

een eerste maal asiel aan te vragen, zonder de behandeling van deze aanvraag af te wachten en

binnen de maand vrijwillig terugkeerde naar Griekenland. Als dusdanig maakte hij het de Belgische

autoriteiten het in 2009 onmogelijk zijn asielaanvraag te onderzoeken.

De verklaring dat hij zou hebben gehoord dat België mensen repatrieert naar Liberia biedt hiervoor geen

afdoende uitleg. Redelijkerwijze kan van iemand die verklaart zijn land van herkomst te zijn ontvlucht

omwille van een vrees voor vervolging worden verwacht dat hij zijn volledige medewerking verleent aan

het onderzoek van deze verklaarde vrees, in plaats van zich aan dit onderzoek te onttrekken. Tevens

impliceert het gegeven dat verzoeker zich tot de Belgische autoriteiten richtte om bescherming te

verkrijgen het nodige vertrouwen in deze autoriteiten. Bovendien vreest verzoeker nog steeds om te

worden gerepatrieerd, doch weerhield dit hem er kennelijk niet van om terug te keren naar België en

hier opnieuw asiel aan te vragen (administratief dossier, stuk 3, p.8). Nadat verzoeker in juni 2009

terugkeerde naar Griekenland, verbleef hij aldaar bovendien gedurende ongeveer twee jaren zonder

asiel aan te vragen. Uiteindelijk keerde hij terug naar België om slechts begin mei 2011, hetzij bijna drie

jaren nadat hij zijn land van herkomst verliet, onderhavige asielaanvraag in te dienen. Uit het

voorgaande blijkt dat verzoeker jarenlang vrijwillig draalde om een asielinstantie de kans te geven zijn

asielaanvraag te onderzoeken. Dergelijke handelwijze doet op manifeste wijze afbreuk aan de ernst en

de geloofwaardigheid van zijn verklaarde vrees. Dat verzoeker niet zou hebben geweten dat asiel

aanvragen mogelijk was kan het voormelde niet verklaren, aangezien hij hiervan minstens op de hoogte

was sedert zijn eerste asielaanvraag in België in 2009. Zijn leeftijd kan evenmin verschoning bieden

voor zijn nalatigheid aangezien hij is geboren in februari 1987 en derhalve op het ogenblik van zijn

initiële aankomst in Europa reeds 21 jaar oud was.

Verzoeker brengt bovendien niet het minste begin van bewijs bij ter ondersteuning van zijn asielrelaas,

en dit ondanks dat hij verklaarde dat hij in zijn land documenten had die bewijzen dat de grond waarover

hij in conflict was met A. van hem was (ibid., p.9). Uit verzoekers verklaringen blijkt evenmin dat hij

ernstige en aanhoudende pogingen zou hebben ondernomen teneinde de nodige bewijzen te bekomen,

hetgeen nochtans redelijkerwijze van hem kon worden verwacht. De enige stap die hij zou hebben

ondernomen om documenten te bekomen was dat hij met iemand belde, doch dit lukte niet omdat de

telefoon werd afgelegd (ibid., p.5). Voor het overige toont hij niet aan ook maar enige poging te hebben

ondernomen teneinde contact op te nemen met familie, vrienden of kennissen in zijn land van herkomst

met het oog op het bekomen van documenten.

Wat betreft de vrees ten aanzien van A. ingevolge het grondconflict over de eigendom die verzoeker

erfde van zijn vader, dient vooreerst te worden opgemerkt dat deze feiten geen nexus vertonen met één

van de criteria zoals bepaald in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of de

vervolgingsgronden zoals omschreven in artikel 48/3, § 4 van de vreemdelingenwet. Deze problemen

zijn immers ingegeven louter doordat A. zich de grond van verzoeker wilde toe-eigenen.

De geloofwaardigheid, minstens gegrondheid, van de problemen die verzoeker ingevolge het

grondconflict zou hebben gekend wordt bovendien ondermijnd doordat het niet aannemelijk is dat A., te

meer gelet op diens machtspositie zoals door verzoeker omschreven en blijkt uit het feitenrelaas, na het

overlijden van verzoekers vader dermate lang zou hebben gewacht om aanspraak te maken op de

grond. Uit verzoekers verklaringen, zoals terecht aangehaald in de bestreden beslissing, blijkt dat hij

slechts problemen kreeg met A. in juli 2008. Dat A. niet onmiddellijk na het overlijden van zijn vader zou

hebben gehandeld om het grondconflict dat reeds lange tijd woedde in zijn voordeel te beslechten, doch
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in tegendeel zou hebben getalmd tot verzoeker meerderjarig was en tot in juli 2008, is niet

geloofwaardig.

Verder is het bevreemdend dat verzoeker in de vragenlijst nergens heeft aangehaald dat A. een

machtige persoon was. Van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en

daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag immers worden verwacht dat hij alle

elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk

aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land

van herkomst. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste

interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de

asielprocedure. Ondanks het feit dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd

overzicht van alle elementen of feiten te geven, kon redelijkerwijze van verzoeker worden verwacht dat

hij een dermate essentieel gegeven voor zijn vrees als de hoge machtspositie die zijn beweerde

vervolger bekleedde zou hebben vermeld.

De geloofwaardigheid van verzoekers beweerde vrees jegens A. komt nog verder op de helling te staan

doordat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde omtrent de etnie waartoe A. behoorde, en dit ondanks dat

hij deze etnie zelf aanhaalde als reden waarom hij niets tegen A. kon beginnen. Tijdens het gehoor bij

het CGVS verklaarde verzoeker aanvankelijk: “In Ganta 4 stammen: Madingo, Mano, Gio, Krahn.

Tussen die stammen is Madingo in minderheid. (A.) is van Mano tribe. Ik kon hem niet aan” (ibid., p.7).

Even verder beweerde hij echter dat A. Krahn was van etnie (ibid., p.8).

Hoe dan ook dient te worden vastgesteld dat, zelfs indien enig geloof zou kunnen worden gehecht aan

de door verzoeker aangehaalde problemen met A., deze problemen reeds dateren van 2008, nu bijna

vier jaar geleden. Door Liberia te verlaten heeft verzoeker de grond waarover het conflict ging

opgegeven en er zijn geen redenen om aan te nemen dat hij nog problemen zou ondervinden indien hij

zou terugkeren naar Liberia. Ten aanzien van verzoekers verklaring dat A. hem nog steeds zou kunnen

doden omdat hij een crimineel is en mensen naar hem luisteren, motiveert de bestreden beslissing met

recht dat deze enkel berust op een vermoeden, dat verzoeker deze stelling niet hard weet te maken en

dat er bovendien in het verleden nooit signalen waren dat A. dit van plan zou zijn.

Daar waar verzoeker in de vragenlijst aangaf niet enkel A. te vrezen en stelde dat ook een andere man

hem wilde doden (administratief dossier, stuk 9, vragenlijst, p.3), dient te worden vastgesteld dat ook

deze problemen, die hun oorsprong vinden in het gegeven dat een persoon wraak wilde voor het feit dat

diens vrouw een overspelige relatie had met verzoekers vader, van louter private aard zijn en derhalve

geen nexus vertonen met één van de criteria in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951 of de vervolgingsgronden zoals omschreven in artikel 48/3, § 4 van de vreemdelingenwet.

Daarenboven worden de ernst en de geloofwaardigheid van verzoekers in de vragenlijst geuite vrees

ten aanzien van de persoon die blijkens zijn verklaringen tijdens het gehoor bij het CGVS burgemeester

was en N.T. heette, op fundamentele wijze ondergraven doordat hij bij het CGVS niet vermeldde dat

deze hem wilde doden. Hij gaf integendeel slechts aan dat deze hem niet wilde helpen met de

problemen die hij kende met A., stelde uitdrukkelijk dat hij met deze persoon voor de rest geen directe

problemen kende en verklaarde: “(…) we zouden nooit gelukkig zijn met elkaar. Maar er was geen

persoonlijk probleem tussen ons”. Daarenboven ontkende hij eenduidig ooit te hebben gezegd dat N.T.

hem zou willen doden (administratief dossier, stuk 3, p.11-12).

Waar verzoeker blijkens de in de bestreden beslissing geciteerde verklaringen tijdens het gehoor bij het

CGVS nog op algemene wijze gewag maakte van het feit dat hij zich bedreigd voelde omdat hij

behoorde tot de Mandingo etnie, stelt de commissaris-generaal terecht vast dat verzoeker hierover met

geen woord repte in de vragenlijst. Verzoeker tracht dit ten onrechte te vergoelijken doordat deze

vragenlijst niet-exhaustief is. Indien zijn etnie daadwerkelijk één van de redenen was waarom hij

vervolging vreesde in zijn land van herkomst, kon redelijkerwijze worden verwacht dat hij hiervan,

omwille van de reeds hoger aangehaalde redenen, melding zou hebben gemaakt in de vragenlijst.

Bovendien blijkt uit de landeninformatie in het administratief dossier (stuk 13) dat de situatie voor de

Mandingo (onder andere volgens UNHCR) beduidend verbeterd is, dat voor hun situatie geen

bijzondere aandacht meer nodig is, dat zij niet worden mishandeld door de autoriteiten en dat zij bij

eventuele problemen beroep kunnen doen op bescherming.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij een

gegronde vrees voor vervolging koestert in de vluchtelingenrechtelijke zin. Derhalve is het verwijt dat

zijn zaak en verklaringen onvoldoende werden onderzocht, nog daargelaten dat hij niet preciseert welke

gegevens niet of onvoldoende zouden zijn onderzocht noch aangeeft op welke wijze dit van invloed zou

zijn geweest op de bestreden motivering en beslissing, niet dienstig. De algemene, ongefundeerde en
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niet nader uitgewerkte bewering dat de bestreden beslissing in strijd is met de feitelijke gegevens en zijn

verklaringen is geenszins van aard dat zij afbreuk kan doen aan de voormelde, concrete vaststellingen.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker 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. Verzoeker beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan degene ten grondslag van zijn asielrelaas. Gelet op de sub 2.2.4. gedane vaststellingen

dienaangaande, toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in

zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land

van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van 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 achtentwintig juni tweeduizend en twaalf

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


