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nr. 87 319 van 11 september 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 13 april 2012 heeft

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

13 maart 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 21 juni 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juli 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat K. MARIEN verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, 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 bezit de Liberiaanse nationaliteit, werd op 16 mei 1988 geboren te Monrovia en bent Bassa

van etnische origine.

Op 30 mei 2005 diende u een eerste asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna

DVZ). Op 14 september 2005 werd door de DVZ een beslissing tot weigering van verblijf genomen en

dit omdat uw asielrelaas vreemd aan de conventie van Geneve is. U tekende tegen deze beslissing

geen beroep aan. U keerde niet terug naar uw land van oorsprong.

Op 19 augustus 2011 diende u een tweede asielaanvraag in bij de DVZ. U legde een nieuw

element voor bij de DVZ om uw asielrelaas te staven, namelijk een brief van de ‘Liberian Refugee

Welfare Council’ (dd. 26/6/2011) die aangeeft dat u van 1997 tot 2004 in een vluchtelingenkamp in
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Ghana verbleef en die u via (P. N G.) verkreeg. Tijdens uw verklaringen op het CGVS (dd. 9 februari

2012) gaf u aan dat uw ouders overleden tijdens de burgeroorlog, dat rebellen kindsoldaten

rekruteerden en dat de rebellen uw vriend Robert doodden. U werd door de Liberiaanse overheid op

negenjarige leeftijd – samen met andere wezen – naar het vluchtelingenkamp Budumburam in Ghana

gebracht. U bleef daar tot midden 2004. Vervolgens ging u naar Ivoorkust waar u twee weken later een

schip naar België nam. Op het schip werd uw identiteitskaart die aantoonde dat u in het

vluchtelingenkamp Budumburam in Ghana woonde, afgenomen.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees

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

het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

niet aannemelijk heeft gemaakt.

Wat betreft de door u aangehaalde elementen voor uw tweede asielaanvraag dient te worden

opgemerkt dat deze frappant verschillen met de redenen aangehaald in uw eerste asielaanvraag. Zo

verklaarde u in het kader van uw eerste asielaanvraag (gehoor dd. 30/8/2005) dat u grootgebracht werd

door (A.H.), een vriendin van uw moeder (gehoor dd. 30/8/2005, vraag 9). U verliet Liberia in november

2004 (U was op dat moment dus 16 jaar). U gaf aan dat de reden van uw vertrek was dat u tijdens een

partij voetbal begon te vechten met uw vriend Robert, dat u hem duwde waarna hij met zijn hoofd op

een steen viel en niet meer bijkwam en dat een woedende massa mensen achter u aankwam. Verder

gaf u aan dat u mensen ontmoette die zegden dat ze naar San Pedro in Ivoorkust gingen en dat u met

hen van Liberia naar Ivoorkust ging waar u zes maanden verbleef (gehoor dd. 30/8/2005, vraag 11,

vraag 41 en vraag 42).

Tijdens uw verklaringen op het CGVS (dd. 9 februari 2012) in het kader van uw tweede

asielaanvraag gaf u aan dat u opgroeide in een vluchtelingenkamp te Ghana (gehoor CGVS, p.2). U gaf

aan dat u vijftien jaar geleden op negenjarige leeftijd Liberia verliet en naar het vluchtelingenkamp

Budumburam in Ghana ging waar u tot midden 2004 bleef (gehoor CGVS, p.3). U gaf aan dat u nadien

twee weken in Ivoorkust verbleef (gehoor CGVS, p.4). Betreffende de reden waarom u Liberia verliet,

verklaarde u dat rebellen kindsoldaten rekruteerden en dat u zag dat rebellen uw vriend Robert doodden

(gehoor CGVS, p.7-8). Toen de dossierbehandelaar u met de talrijke frappante tegenstrijdigheden

confronteerde, gaf u telkens ontwijkend aan dat u kind was en dat u het tegen uw voogd zei (gehoor

CGVS, p.8-9).

Gelet op het feit dat de verklaringen die u op het CGVS (dd. 9 februari 2012) in het kader van uw

tweede asielaanvraag op talrijke essentiële punten verschillen met de verklaringen die u aflegde in het

kader van uw eerste asielaanvraag (gehoor dd. 30/8/2005) kan geen geloof meer gehecht worden aan

uw verklaringen. Uw verklaring dat u een kind was (gehoor CGVS, p.8-9) is niet afdoende

als verantwoording voor deze talrijke incoherenties, vermits u op het moment van uw eerste

asielaanvraag 17 jaar was en toch kan verondersteld worden dat u op die leeftijd in staat zou moeten

zijn geweest om de redenen te verwoorden die aan de basis lagen van uw vertrek uit Liberia, dat u een

jaar eerder (in 2004) situeerde.

Wat het nieuw element in het kader van uw tweede asielaanvraag betreft, legde u bij de DVZ een

brief (dd. 26/6/2011) van de ‘Liberian Refugee Welfare Council’ voor die aangeeft dat u van 1997 tot

2004 in een vluchtelingenkamp in Ghana verbleef. U verkreeg deze brief via (P.N G.). Er dient echter

te worden vastgesteld dat in de brief gemeld wordt dat uw identiteitskaart van UNHCR niet kreeg omdat

uw identiteitskaart verbrandde tijdens het productieproces. U verklaarde echter dat u wél een

identiteitskaart van het vluchtelingenkamp had en dat de matrozen deze afnamen op de boot (gehoor

CGVS, p.4-5). Toen u hiermee geconfronteerd werd, gaf u aan dat iedereen in het kamp iets kreeg

(gehoor CGVS, p.10). Overigens dient te worden opgemerkt dat u in het kader van uw eerste

asielaanvraag verklaarde dat u in geen ander land een verzoek om asiel of erkenning als vluchteling

indiende (gehoor dd. 30/8/2005, vraag 16). Verder gaf u aan (P.N G.), de persoon via wie u de brief

kreeg, niet te kennen en niet te weten waar hij woont (gehoor CGVS, p.4). Gelet op bovenstaande

vaststellingen, kunnen vragen gesteld worden bij de reële bewijswaarde van dit document, dat

overigens uitgaat van een Liberiaanse liefdadigheidsorganisatie in Ghana, en niet van een officiële

(vluchtelingen)instantie die bevoegd is voor de registratie en erkenning van vluchtelingen in Ghana.

Overigens had u sinds u Liberia verliet geen enkel contact met personen in Liberia, weet u niet

wanneer het vredesakkoord te Liberia getekend werd en kon u niet zeggen wat de huidige situatie is in

Liberia (gehoor CGVS, p.4 en p.9). Toen u erop gewezen werd dat dit reeds in 2003 – 2004 getekend

werd en dat sindsdien de situatie verbeterde, dat UNMIL het Liberiaanse leger en politie trainde, de

corruptie aangepakt werd,… ontweek u de opmerking door vaag te stellen dat u er niet meer kunt leven

en dat u het land verliet op negenjarige leeftijd (gehoor CGVS, p.9). Van een kandidaat vluchteling

kan redelijkerwijze worden verwacht dat hij de actuele situatie in zijn land van oorsprong opvolgt. Dat u
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hebt nagelaten dit te doen, doet verder afbreuk aan de ernst van uw voorgehouden vrees voor

vervolging.

Uit dit alles blijkt dat de nieuwe elementen die u aanbrengt niet van die aard zijn om te

besluiten tot een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève. Er

dient eveneens vastgesteld te worden dat u geen ‘reëel risico op lijden van ernstige schade’,

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, loopt of dat u zich kunt beroepen

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

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. In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/3 e, 48/4 van de

vreemdelingenwet.

Verzoeker wenst te benadrukken dat zijn pogingen tot vrijwillige terugkeer geen afbreuk doen aan het

risico op ernstige schade. Hij heeft, weze het zonder resultaat, pogingen ondernomen om verblijfsrecht

te bekomen.

De inschatting van het daadwerkelijk gevaar is zeer moeilijk omdat hij sinds zijn negen jaar niet meer in

het land van herkomst is geweest.

Gelet op het feit dat de Liberiaanse ambassade statueert dat hij geen Liberiaan is, zou een terugkeer tot

gevolg hebben dat verzoeker wordt overgeleverd aan willekeur.

2.2.1. 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, 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

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.

Verzoeker voert geen concreet verweer tegen de vaststellingen in de bestreden beslissing dat hij

omtrent essentiële elementen van zijn relaas (landen van verblijf voorafgaand aan zijn aankomst in

België, aangevoerde feiten) doorheen zijn twee asielaanvragen manifest tegenstrijdige verklaringen

heeft afgelegd. Deze vaststellingen vinden steun in het administratief dossier, zijn terecht en pertinent

en worden niet concreet weerlegd of verklaard; derhalve worden ze door de Raad overgenomen. Het

behoort aan verzoeker om in het kader van de op hem rustende medewerkingsplicht geloofwaardige

verklaringen af te leggen inzake zijn plaats(en) van verblijf en ondergane feiten teneinde zijn eventuele

nood aan internationale bescherming te kunnen beoordelen.

Ten overvloede wordt vastgesteld dat waar in het verzoekschrift wordt gesteld: “De Ghanese

ambassade stelt evenmin iets te kunnen doen (stuk 4)” er zich geen document van de Ghanese

ambassade in de stukkenbundel bevindt.

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.

2.2.2. Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het

dossier toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen
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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 elf september tweeduizend en twaalf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


