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nr. 89 162 van 5 oktober 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 25 juni 2012 heeft

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

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

Gelet op de beschikking van 31 juli 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 september 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P.-J. STAELENS loco advocaat

V. VEREECKE en van attaché L. DECROOS, 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

Volgens uw verklaringen, bezit u de Liberiaanse nationaliteit, bent u geboren op 1 februari 1982 te

Ganta en bent u Mandingo van etnische origine.

In 1990 verhuisde u met uw moeder en uw zus naar Guinee, omwille van de burgeroorlog te Liberia.

In 2005 keerden u en uw broer (D.L.) terug naar Liberia om te zien of er nieuws was in verband met een

stuk land van uw grootvader dat jullie erfden. Mensen van de Mano tribe woonden ondertussen op het

grondgebied en wilden niet vertrekken. Uw broer werd aangevallen en raakte verlamd aan een hand.

Jullie keerden daarop terug naar Guinee. Daar bleef u tot 2010. In Guinee vond een grote demonstratie

plaats en u werd gearresteerd tijdens deze demonstratie. U had geen identiteitsdocumenten en werd

een tijdje opgesloten. Toen u vrijgelaten werd, besloot u Guinee te verlaten en – samen met uw broer
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(D.L.) – naar Ganta te Liberia te gaan. Jullie kenden er opnieuw problemen. U sloeg met een stok op

een man die u met een mes aanviel. U weet niet of hij overleed en u vluchtte naar Monrovia. U bleef

daar een twaalftal dagen. Op 19 december 2010 verliet u Liberia per vliegtuig en u reisde naar België,

waar u op 20 december 2010 een asielaanvraag indiende.

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 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, Liberia, te hebben verlaten omwille van een vrees voor

vervolging door de mensen van de Mano etnie en dit wegens een landconflict, maar volgende

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

Vooreerst dient volgende bemerking gemaakt te worden betreffende de door u aangehaalde

problemen in Guinee.

Overeenkomstig de definitie van de term vluchteling zoals vervat in artikel 1, A, 2, van het

Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951,

en de 1 voorwaarden voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus vervat in artikel 48/4

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen, dient elke asielaanvraag, met inbegrip van de vraag tot

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, beoordeeld te worden ten aanzien van het land van

herkomst van de asielzoeker, en slechts ten aanzien van het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef

indien het een staatloze betreft. Aangezien u uitdrukkelijk verklaart een Liberiaans staatsburger te zijn

(gehoorverslag CGVS, p.2), en er hiervoor niet meteen tegenindicaties zijn, dient uw ingeroepen vrees

dan ook beoordeeld te worden ten aanzien van Liberia.

Verder kunnen volgende bedenkingen gemaakt worden betreffende de redenen waarom u niet

kan terugkeren naar Liberia, het land waarvan u verklaart de nationaliteit te bezitten.

U verklaarde dat u en uw broer (D.L.) in 2005 naar Liberia gingen om na te gaan of er nieuws was in

verband met een stuk land te Ganta dat jullie van uw grootvader erfden (gehoor CGVS, p.5). Ook in

2010 keerde u – samen met uw broer (D.L.) – terug naar Ganta en ook dit maal kenden jullie er

problemen (gehoor CGVS, p.3). U gaf aan dat het betwiste stuk land eigendom van uw grootvader was,

dat de Mandingo mensen (tijdens de burgeroorlog) wegvluchtten en dat ze na de burgeroorlog het land

niet terug kregen. Toen u gevraagd werd met wie u een probleem heeft betreffende de eigendom, gaf u

vaag aan dat het met mensen van de Mano tribe is. Ook toen de vraag herhaald werd, bleef uw

antwoord even vaag. Toen u expliciet gevraagd werd om de namen te geven van de mensen met wie u

een probleem had betreffende de grond, gaf u aan dat u de namen niet kent (gehoor CGVS, p.8-9). Het

is volstrekt niet geloofwaardig dat iemand die beweert reeds jaren bezig te zijn met de

eigendomskwestie in Ganta en ook de overheid zou hebben ingeschakeld om de kwestie te regelen,

niet weet wie de mensen zijn die uw familiegrond al zo lang illegaal bezetten. Uw bewering dat u op dit

moment zelfs de enige vertegenwoordiger van de zaak bent, (gehoor CGVS, p,11-12), maakt

uw onwetendheid des te merkwaardiger.

U verklaart verder dat u vreest dat de Mano mensen die uw land bezetten u zullen doden

(gehoor CGVS, 10-11), maar volgende bedenkingen dienen hierbij te worden gemaakt. U stelt dat ze u

zullen doden omdat ze dan toegang tot het land zullen krijgen (gehoor CGVS, p.11), maar hierbij gaat

u volkomen voorbij aan de vaststelling dat de Mano mensen al jarenlang het land van uw familie

bezet houden, zonder zich hierbij te storen aan het feit dat de eigendommen iemand anders

toebehoren. Uw bewering dat de Mano mensen u ook buiten Ganta (bij voorbeeld in Monrovia) zouden

komen zoeken om u te doden (gehoor CGVS, p.11) is in het licht van het voorgaande dan ook weinig

overtuigend, te meer omdat u niet de enige persoon bent die aanspraak kan maken op uw grootvaders

eigendom, vermits ook uw broer, uw zus en uw kinderen dit kunnen doen.

Verder verklaarde u dat uw familie geweigerd heeft om een door de regering

voorgestelde compensatieregeling voor het verlies van uw grond te aanvaarden; u stelde dat jullie niet

akkoord gingen omdat het eigendom van de familie betrof (gehoor CGVS, p.9). Het is echter

merkwaardig dat u verkiest om uw land te verlaten uit vrees door de Mano mensen te worden gedood,

eerder dan een compensatieregeling vanwege de regering te overwegen of te aanvaarden, waardoor

het conflict voor eens en voor altijd zou kunnen worden geregeld.

Gelet op bovenstaande verklaringen en vaagheden maakt u het niet aannemelijk dat u

betrokken bent in een landconflict te Ganta, noch dat mensen van Mano origine u gaan doden

omwille van dit eigendomsconflict.
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U gaf verder aan dat u bij het conflict in 2010 met een mes in uw hand gesneden werd en dat u de

man die u verwondde sloeg met een stok (gehoor CGVS, p.10). U weet echter niet of de man overleed

of niet en u kent zijn naam niet (gehoor CGVS, p.10 en p.12). Toen u gevraagd werd of de politie u

zoekt voor de slag die u uitdeelde, gaf u ontwijkend aan dat de politie u zal zoeken als hij overleden is,

maar dat het ook een probleem kan zijn als hij niet overleden is (gehoor CGVS, p.12). Er dient te

worden opgemerkt dat uw verklaringen betreffende de man die u geslagen zou hebben erg vaag zijn en

dat u onwetend bent betreffende de – eventuele – nasleep van dit incident, wat de geloofwaardigheid

van uw verklaringen verder ondermijnt. U gaf overigens aan dat u na het conflict in november 2010

geen problemen meer kende (gehoor CGVS, p.10). U gaf verder aan dat u nadat u uw land verliet nog

contact had met de moeder van uw tweede kind. Ze vertelde u niets nieuws over (de nasleep van)

het landconflict, omdat ze de details ervan niet kent. Ze had zelf ook nooit problemen met de mensen

van Mano origine (gehoor CGVS, p.6). Verder had u vanuit België contact met uw broer (D.L.). Ook

deze vertelde u geen specifieke zaken betreffende (de nasleep van) het landconflict, buiten het feit dat

het nog niet opgelost zou zijn (gehoor CGVS, p.6). Tot slot – en niet in het minst – kan

worden opgemerkt dat de vragenlijst van het CGVS geen sprake was van het feit dat u in 2010 een

man verwondde en en

Bovenstaande maakt duidelijk dat er geen enkele aanwijzing is dat de mensen van Mano

origine of de overheidsdiensten van Liberia u zouden viseren. Volledigheidshalve dient er op

gewezen te worden dat zelfs zo geloof zou gehecht worden aan uw asielrelaas, quod non, de

asielprocedure niet tot doel heeft personen te helpen hun strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke

aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid te ontlopen.

Overigens trachtte u niet om elders in Liberia te wonen. U gaf aan dat het overal hetzelfde is en als er

in Ganta iets gebeurt, ze u ook komen zoeken in Monrovia (gehoor CGVS, p.10). U gaf verder aan dat

‘de mensen’ u nu kennen en ze u zullen willen doden. U voegde eraan toe dat de broer van uw moeder

in 2000 ook gedood werd door Mano mensen en dit omdat hij Mandingo was (gehoor CGVS, p.10).

Het betrof toen echter een oorlogssituatie en intussen blijkt uit de informatie waarover het CGVS

beschikt (zie kopie in uw administratief dossier) dat de situatie voor de Mandingo'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 geviseerd worden door de autoriteiten en bij eventuele

problemen een beroep kunnen doen op bescherming.

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.

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 kaart van UNHCR toont aan dat u

op 22/9/1998 ingeschreven werd te Dorota (Guinee) om hulp voor vluchtelingen te krijgen, wat niet in

twijfel getrokken wordt, maar wat verder niet relevant is voor uw asielrelaas. U legde een kopie (dd.

8/12/1975) voor van een eigendomsakte op naam van (M.D.), waarvan u zegt dat hij uw grootvader is,

die lijkt aan te tonen dat hij de wettelijke eigenaar is van een stuk grond in Ganta. De kopie van

de eigendomsakte toont echter niet aan dat u problemen gekend zou hebben wegens een

conflict betreffende deze eigendom. U legde overigens geen documenten voor waaruit zou blijken dat u

de overheid consulteerde om het eigendomsconflict met de Mano mensen te regelen of waaruit kan

worden afgeleid dat de overheid bevestigt dat uw familie de rechtmatige eigenaar is van het stuk grond.

Verder legde u een bundel medische documenten neer waaruit blijkt dat u een arbeidsongeval had te

België. Deze documenten zijn dan ook niet relevant voor uw asielrelaas. 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. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 1, A, (2) van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951, artikel 48/3 en 48/4 juncto artikel 62 van de voormelde wet van 15 december

1980 (vreemdelingenwet) en van de zorgvuldigheids- en de motiveringsplicht als algemene beginselen

van behoorlijk bestuur.

In een eerste onderdeel, aangaande de weigering van de vluchtelingenstatus, beroept hij zich op de

schending van artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève, artikel 48/3 juncto artikel 62, artikel 52 en
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artikel 57/7ter van de vreemdelingenwet en de zorgvuldigheids- en de motiveringsplicht als algemene

beginselen van behoorlijk bestuur.

Verzoeker betoogt dat het niet verwonderlijk is dat hij niet weet wat de precieze identiteit is van de

Mano-mensen die de familiegrond bezetten. Hij is niet bij machte hun identiteit zelf te achterhalen, te

meer daar het een feitelijke en geen juridische bezetting van grond is. De overheid kon hem ook niet

meteen meer informatie bezorgen en bood in de plaats een compensatieregeling aan. Dit toont de

laksheid of desinteresse van de overheid aan zodat het eens te meer moeilijk is te achterhalen met wie

verzoeker een probleem had. Zijn onwetendheid kan hem niet ten kwade worden geduid.

Verweerder houdt volgens verzoeker vast aan een eng begrip van ‘toegang krijgen tot het land’. Wat hij

bedoelt is dat hij de Mano-mensen meteen tegen de borst zou stoten bij een terugkeer naar Liberia.

Daartoe hoeft hij zijn aanspraak op de eigendom niet eens uit te spreken. Indien bekend wordt dat hij in

Liberia is zal dit worden beschouwd als het doordrukken van zijn wil om zijn land opnieuw te bekomen,

zelfs indien hij deze bedoeling niet heeft. De Mano-mensen willen de toegang tot de grond behouden.

Dit geldt des te meer daar hij de enige vertegenwoordiger was van de kwestie van de familiegrond en

daar de voorgaande conflicten na de twee keren dat hij en zijn broer terugkeerden nog nazinderen.

Verzoeker stelt dat, indien hij de compensatieregeling zou aanvaarden, geen zekerheid zou bestaan dat

zijn vrees voor eens en voor altijd zou verdwijnen. Dit is onwaarschijnlijk nu zijn loutere aanwezigheid in

Liberia meteen zou worden beschouwd als het uitdrukken van de wil om zijn land op te eisen, ook indien

hij die bedoeling niet eens meer zou hebben. De enige optie was zijn land verlaten.

Voor zover het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) meent dat er

geen aanwijzingen zijn dat de Mano of de Liberiaanse overheid hem zouden viseren wijst verzoeker op

de aangevoerde feiten.

Dat hij in de vragenlijst geen melding maakte van het feit dat hij in 2010 een man verwondde verklaart

verzoeker doordat slechts werd gevraagd bondig en niet-uitputtend te antwoorden op de vragen.

Verzoeker herhaalt dat zijn oom in 2000 werd gedood door de Mano en omdat hij Mandingo was.

Sindsdien kan de situatie dan wel beduidend zijn verbeterd, doch een rechtstreeks eigendoms- en

machtsconflict tussen beide etnische aanhorigheden vormt een steekvlam voor nieuwe problemen. Het

is niet uitgesloten dat er in dit geval een hoge mate van ernst is en dit bijzondere aandacht verdient. Het

bieden van bescherming door de lokale autoriteiten zou te laat komen.

Het gegeven dat hij niet trachtte zich elders in Liberia te vestigen doet volgens verzoeker niets af aan

het feit dat de Mano snel op de hoogte zouden zijn van zijn aanwezigheid in Liberia en deze als

bedreigend zouden ervaren. Zij zouden hem overal vinden.

Verzoeker verwijst naar artikel 57/7bis van de vreemdelingenwet en stelt dat ondergane vervolging of

ernstige schade een duidelijke aanwijzing vormt dat de vrees gegrond is en het risico reëel.

Voorts betoogt hij dat de kaart van UNHCR relevant is in die zin dat deze zijn etnische aanhorigheid

aantoont en in het verleden om die reden reeds ernstige problemen kende. Thans dreigen opnieuw

problemen met de Mano ten gevolge van het opgeflakkerde conflict.

Verzoeker verwijst verder naar de kopie van de eigendomsakte van zijn grootvader van de grond in

Ganta. Deze ondersteunt zijn bewering over dit goed, waaruit het conflict met de Mano voortvloeit.

Het CGVS schendt volgens verzoeker het zorgvuldigheidsbeginsel, minstens de motiveringsplicht door

met bovenstaande punten en argumenten geen rekening te houden of deze niet te vermelden of

beargumenteren in de bestreden beslissing.

In een tweede onderdeel, aangaande de weigering van de subsidiaire bescherming, beroept verzoeker

zich op de schending van artikel 48/4 juncto artikel 62 van de vreemdelingenwet en de motiveringsplicht.

Hij stelt dat de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet,

minstens de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur geschonden is nu

verweerder niet verduidelijkt waarom hij niet in aanmerking komt en hij daartegen bijgevolg geen

degelijk verweer kan voeren.

Verder citeert verzoeker artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en stelt hij, onder verwijzing naar de door

hem aangevoerde feiten, dat een reëel risico op ernstige schade aannemelijk is.

2.2.1. Verzoeker preciseert niet op welke wijze artikel 52 zou zijn geschonden. Hoe dit artikel in casu

geschonden zou kunnen zijn kan niet worden ingezien daar de bestreden beslissing werd genomen op

basis van artikel 57/6 van de vreemdelingenwet, dat de commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om

verzoeker de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 en de subsidiaire beschermingsstatus in de

zin van artikel 48/4 te weigeren.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet, heeft tot

doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat
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is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem

verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze

beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een

inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en

voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. 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.

2.2.3. 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 en het is niet de taak van de Raad 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.

2.2.4. 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.

2.2.5. Verzoeker brengt niet het minste begin van bewijs bij ter staving van zijn voorgehouden reisweg

per vliegtuig naar België, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor de algehele geloofwaardigheid van

zijn relaas. Dit klemt nog des te meer daar hij omtrent deze reisweg ongeloofwaardige verklaringen

aflegde. Zo kon hij niet preciseren hoeveel zijn reis zou hebben gekost, wist hij niet of de smokkelaar die

hem hielp bij zijn reis al dan niet de Liberiaanse nationaliteit had, welke taal deze persoon sprak of hoe

deze persoon heette en gaf hij aan over deze persoon in het geheel niets te weten. Met welke

vliegtuigmaatschappij hij zou hebben gereisd en of hij al dan niet een tussenlanding maakte wist

verzoeker evenmin. Welke naam en foto werden opgenomen in het document dat voor zijn reis werd

gebruikt kon hij ook niet aangeven (administratief dossier, stuk 3, p.7; stuk 13, verklaring, nr.34-35).

De nood aan bescherming geboden door artikel 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet moet getoetst

worden ten aanzien van het land of de landen van de nationaliteit van de verzoekende partij of, slechts

in het geval van een staatloze, ten aanzien van het land van de vroegere gewone verblijfplaats. Deze

vereiste vloeit voort uit de noodzaak om te beoordelen of de verzoekende partij de bescherming van dit

land niet kan inroepen of geldige redenen aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen. Voor de

beoordeling van de voorwaarde dat de verzoekende partij de bescherming van het land van nationaliteit

niet kan of, uit hoofde van haar vrees, niet wil inroepen, moet de “nationaliteit” begrepen worden als de

band tussen het individu en een bepaalde Staat (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs

au statut des réfugiés, Genève, 1979, heruitgave,1992, p.22, § 87). Gezien hij steeds verklaarde de

Liberiaanse nationaliteit te bezitten (administratief dossier, stuk 3, p.2; stuk 13, vragenlijst, p.1; stuk 13,

verklaring, nr.6) en dit tevens blijkt uit de neergelegde kaart van UNHCR (administratief dossier, stuk 16:

documenten), heeft de commissaris-generaal terecht geoordeeld dat verzoekers asielaanvraag dient te

worden beoordeeld ten aanzien van Liberia.

Verzoeker verklaarde dat hij niet kan terugkeren naar Liberia omdat hij aldaar in een grondconflict zou

zijn verwikkeld met een aantal mensen van de Mano-etnie. De geloofwaardigheid van deze vrees en dit

beweerde grondconflict wordt echter op fundamentele wijze ondermijnd doordat hij in het geheel niet

kon preciseren met wie hij in dit conflict verwikkeld zou zijn en in dit kader de naam niet kon geven van
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de mensen met wie hij verklaarde een probleem te hebben betreffende de grond (administratief dossier,

stuk 3, p.8-9).

Verzoeker tracht ten onrechte deze frappante onwetendheid te vergoelijken. Blijkens zijn verklaringen

zou het conflict immers reeds jarenlang aanslepen, zou hij hierin reeds actief verwikkeld zijn en hierdoor

problemen kennen sedert 2005, zouden hij en zijn broer in het kader van dit conflict verschillende malen

naar de rechtbank zijn gegaan, zou op verschillende manieren zijn getracht het conflict op te lossen, zou

de regering in dit kader een compensatieregeling hebben voorgesteld en zouden hij en zijn broer

ingevolge dit conflict hun land van herkomst hebben verlaten. Bovendien beweerde verzoeker, zoals hij

uitdrukkelijk bevestigt in het verzoekschrift, dat hij de enige vertegenwoordiger van zijn familie was in de

kwestie van de familiegrond. Gelet op voorgaande verklaringen kon redelijkerwijze worden verwacht dat

hij minstens op de hoogte zou zijn van de identiteit van de personen met wie hij in conflict zou zijn (ibid.,

p.7-9, 11-12; rechtsplegingsdossier, stuk 1, p.4). Dat hij er in al die jaren niet in zou zijn geslaagd deze

identiteit te achterhalen is niet aannemelijk. Daarenboven dient te worden vastgesteld dat verzoeker zelf

uitdrukkelijk aangaf dat zijn broer de namen kent van de mensen waarmee zij in conflict waren, alsmede

dat hij nog in contact stond met zijn broer, zodat verwacht kon worden dat hij zich minstens via deze

weg zou hebben geïnformeerd omtrent de identiteit van de personen die hij beweert te vrezen

(administratief dossier, stuk 3, p.3, 9). Dat hij heeft nagelaten zich te informeren omtrent een cruciaal

gegeven als de beweerde actoren van zijn vervolging is onverenigbaar met verzoekers aangevoerde

vrees.

Het voorgaande klemt nog des te meer daar verzoeker, ondanks de voormelde herhaalde pogingen om

het conflict op te lossen, waarbij onder meer naar de rechtbank werd gegaan en een

compensatieregeling zou zijn voorgesteld door de regering, niet het minste begin van bewijs bijbrengt

waaruit zou kunnen worden afgeleid dat hij daadwerkelijk in een grondconflict zou zijn verwikkeld. Uit de

eigendomsdocumenten van zijn grootvader van de grond in Ganta kan het bestaan van dergelijk conflict

immers – nog daargelaten dat deze documenten slechts worden bijgebracht in kopie zodat hieraan,

gelet op de manipuleerbaarheid van kopieën, geen bewijswaarde kan worden gehecht – geenszins

worden afgeleid (administratief dossier, stuk 16: documenten).

Daarenboven beweerde verzoeker bij het CGVS dat hij en zijn broer in 2010 terugkeerden naar Ganta,

dat zij opnieuw werden aangevallen, dat hij daarbij met een mes in zijn hand werd gesneden en de

dader met een stok op het hoofd sloeg waarna deze misschien overleed (ibid., p.5, 10), doch maakte hij

van deze terugkeer naar en problemen in Ganta in 2010 in de vragenlijst nergens enige melding. Aldaar

vermeldde hij slechts de voorgehouden problemen in 2005 en gaf hij aan: “We hebben in 2005 zelfs een

keer gevochten. Daardoor heeft mijn broer nu problemen met zijn voet. Daardoor kan ik niet terug naar

Liberia” (administratief dossier, stuk 13, vragenlijst, p.2). Dat hem bij het invullen van de vragenlijst werd

gevraagd bondig te antwoorden op de vragen kan deze ernstige omissie niet verklaren. Van een

kandidaat-vluchteling, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van

de Belgische autoriteiten vraagt, mag namelijk worden verwacht dat deze 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 dat de

vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te

geven, kan worden aangenomen dat verzoeker dermate essentiële en frappante gebeurtenissen als de

terugkeer in 2010 naar Ganta, de verwonding van zijn hand met een mes en het neerslaan van de dader

met mogelijk diens dood tot gevolg hierin zou hebben vermeld, te meer daar deze gebeurtenissen en

niet de feiten in 2005 de directe aanleiding zouden hebben gevormd voor zijn definitieve vertrek uit zijn

land van herkomst. Bovendien liet hij de beweerde feiten in 2010 niet enkel onvermeld, doch verklaarde

hij uitdrukkelijk dat hij, benevens zijn problemen in 2005, nog andere problemen kende met zijn

autoriteiten of medeburgers (ibid.).

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers beweerde betrokkenheid bij en problemen ingevolge een grondconflict omtrent de grond van

zijn grootvader te Ganta.

De benevens de reeds hoger besproken eigendomsdocumenten neergelegde documenten bevatten

geen gegevens die aan de voormelde, concrete vaststellingen afbreuk vermogen te doen en kunnen de

teloorgegane geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas derhalve niet herstellen (administratief

dossier, stuk 16: documenten).
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Waar verzoeker nog verwijst naar zijn etnische aanhorigheid en op algemene wijze poneert dat,

ondanks dat de situatie beduidend is verbeterd, een eigendoms- en machtsconflict tussen de etnische

aanhorigheden een steekvlam vormt voor nieuwe problemen, dient te worden vastgesteld dat hij zich

beperkt tot het poneren van deze blote bewering, zonder ook maar enig begin van informatie bij te

brengen waaruit kan worden afgeleid dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst ingevolge zijn

loutere etnische aanhorigheid problemen riskeert. Op grond van deze informatie motiveert de

commissaris-generaal met recht dat de situatie voor de Mandingo’s in Liberia niet van die aard is dat

hiervoor bijzondere aandacht nodig is, dat zij niet worden geviseerd door de overheid en dat zij bij

eventuele problemen beroep kunnen doen op bescherming (administratief dossier, stuk 17:

landeninformatie).

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, zoals bepaald in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.6. Voor zover verzoeker de aangevoerde schending van de formele en de materiële

motiveringsplicht baseert op de bewering dat de bestreden beslissing niet zou motiveren waarom de

subsidiaire beschermingsstatus aan hem wordt geweigerd, dient te worden vastgesteld dat deze

bewering feitelijke grondslag mist. 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. Verweerder

repliceert dan ook met recht dat de bestreden beslissing wel degelijk motiveert waarom verzoeker niet in

aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan degene ten grondslag van zijn asielrelaas. Gelet op de sub 2.2.5. 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 van de

vreemdelingenwet.

2.2.7. Gelet op hetgeen voorafgaat, kan de aangevoerde schending van artikel 57/7bis en 57/7ter van

de vreemdelingenwet evenmin worden aangenomen.

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 vijf oktober tweeduizend en twaalf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


