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nr. 93 949 van 19 december 2012

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 13 augustus 2012

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

staatlozen van 20 juli 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.

Gelet op de beschikking van 17 oktober 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 november 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. DAAN, die loco advocaat W. VANDEVOORDE verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché E. DE WIL, 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 1 mei 1991 geboren

te Kakata, maar woonde al van kindsbeen af in de wijk Jocob town, Paynsville in Monrovia. U bent

een moslim. Uw vader overleed toen u nog jong was. Uw moeder M. en uw jongere broer S. woonden in

uw geboorteplaats Kakata. U verkocht jeansbroeken op de markt in uw wijk Jocob town. In 2000 begon

u een relatie met B.A.. Jullie hebben samen een zoon, G.. In 2008 begon u een relatie met K.K.. Ze

behoort tot de Mandingo stam en is een christen. Haar ouders, die ook christenen zijn, waren niet op de
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hoogte van jullie relatie. Rond november 2010 raakte uw vriendin K.K. zwanger. Rond januari 2011

kwam F., de moeder van K.K. te weten dat haar dochter zwanger was. U wilde de baby houden, maar

uw vriendin wilde een abortus uit vrees voor haar familie. Zonder uw medeweten ging ze in februari

2011 naar een traditionele dokter voor een abortus. Hierbij liet ze echter het leven. Ze overleed op 11

februari 2011. Toen K.K.’s vader Prince te weten kwam dat zijn dochter overleed nadat ze een abortus

onderging omdat ze zwanger was van een moslim man was hij woedend op u. Hij wilde wraak. Ook J.,

de broer van K.K. zocht u. Joe was een rebel tijdens de burgeroorlog en hoorde bij de Ulimo groepering.

Joe viel u een eerste keer aan op 30 mei 2011. Op straat sloeg hij u met een stok in de nek. U viel

bewusteloos neer. Nadat omstaanders u kwamen helpen, vluchtte Joe weg. De volgende nacht, op 1

juni 2011, drongen 3 gemaskerde mannen uw appartement binnen. U was in uw slaapkamer terwijl ze

uw huisgenoot bedreigden en in de arm verwondden. Uw huisgenoot begon te gillen en u ontsnapte

door het raam. Buurtbewoners kwamen op het geluid af en de aanvallers vluchtten weg. Uw huisgenoot

verhuisde en uw jongere broer Solo kwam vervolgens bij u wonen. In de nacht van 25 februari 2012

deed zich een nieuw incident voor. Er werd op uw deur geklopt en men probeerde het slot te forceren. U

en uw broer vluchtten door het raam. U voelde zich niet meer veilig en ging bij uw vriend J. uit de wijk

wonen. U begon uw vertrek uit Liberia te regelen. U hoorde daarna nog van een buur dat uw leegstaand

huis geplunderd was en dat er geweerschoten gelost waren. U besloot Liberia te ontvluchten. Op 17

maart 2012 nam u het vliegtuig naar België. De volgende dag kwam u aan. Op 19 maart 2012 vroeg u

asiel aan bij de Belgische asielinstanties. Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u een geboorteakte

en een brief van uw vriend J. (...) neer.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt 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.

U haalt aan dat u vervolgd wordt door de vader en de broer van uw vriendin K.K. die op 11 februari 2011

overleed. U haalt 4 incidenten aan: de broer van uw overleden vriendin viel u op straat aan op 30 mei

2011. De volgende nacht drongen 3 gemaskerde mannen uw appartement binnen en verwondden uw

huisgenoot aan de arm. In de nacht van 25 februari 2012 probeerde men u huis binnen te dringen. Toen

u later uw huis verlaten had werd uw huis geplunderd en hoorde men geweerschoten (gehoor CGVS,

p.6). Uitgenomen deze 4 incidenten hebben zich geen andere problemen voorgedaan (gehoor CGVS,

p.10).

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u weinig overtuigende verklaringen aflegt betreffende

de aanleiding van uw vermeende problemen, namelijk uw relatie met K.K.. U weet enkel dat K.K. een

christen is, maar slaagt u er niet in te zeggen welke stroming binnen het christendom ze aanhangt en

welke kerk ze bezoekt (gehoor CGVS, p.10). Gegeven het feit dat jullie sinds 2008 een relatie hadden

(gehoor CGVS, p.3), elkaar in de weekends zagen (gehoor CGVS, p.9) is het opmerkelijk dat u dit niet

weet. Er kan dan ook weinig geloof gehecht worden aan uw verklaring dat u een relatie had met K.K..

Verder dient te worden opgemerkt dat u nagelaten heeft de beschermingsmogelijkheden in uw land

van herkomst uit te putten. Zo hebt u nooit aangifte bij de politie gedaan betreffende de 4 door

u aangehaalde incidenten. U verklaart hierover dat dit geen zin heeft omdat de politie en de

voormalige ULIMO-rebellen, waartoe de broer van uw overleden vriendin zou behoren, samenwerken. U

verklaart ook dat de politie de zaak toch niet serieus zou nemen (gehoor CGVS, p.5,6,8,11). Het CGVS

beschikt echter over informatie (die is toegevoegd aan het dossier) dat de regering van Ellen Johnson-

Sirleaf sinds 2006 de vrede handhaaft en van het herstel van het staatsgezag een prioriteit maakt. Met

de steun van de United Nations Mission in Liberia (hierna UNMIL) verloopt de hervorming van het leger

en de politie voorspoedig. Er wordt verdere vooruitgang geboekt met de herstructurering en training van

het politiekorps. Verder werd in 2005 het ontwapenings-en demobilisatieproces voltooid.

De gedemobiliseerde oud-strijders werden opgenomen in diverse beroepsopleidingsprogramma’s

ter voorbereiding op een plaats in de burgermaatschappij. Bijgevolg kan men er niet zomaar vanuit gaan

dat de politie samenwerkt met de rebellen en uw zaak niet serieus zou nemen. Men kan er ook niet

zomaar van uit gaan dat de ex-rebellen van ULIMO boven de wet staan, zoals u beweerde (gehoor

CGVS, p.11). Het CGVS beschikt immers over informatie (die toegevoegd is aan het dossier) dat de

ULIMO factie in 1991 opgericht werd, in 1994 opgesplitst werd in 2 groepen: namelijk ULIMO-J en

ULIMO-K en na de presidentsverkiezingen van 1997, reeds 15 jaar geleden, ontbonden werd. Het

CGVS beschikt ook over informatie dat een ex-ULIMO-J strijder in januari 2012 veroordeeld werd tot

een gevangenisstraf voor de moord op zijn verloofde in 2008 in Paynesville. Internationale bescherming
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kan slechts worden ingeroepen bij gebrek aan nationale bescherming. U liet echter na om bescherming

bij de nationale instanties te vragen omdat u er zomaar vanuit ging dat de politie u niet zouden willen

helpen. Aldus dient te worden geoordeeld dat u de mogelijkheden om bescherming te vinden in uw land

van herkomst onvoldoende heeft uitgeput. Het feit dat u geen bescherming zocht bij de Liberiaanse

autoriteiten getuigt niet van een reële vrees voor vervolging.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk maakt dat u zich niet elders in Liberia

zou kunnen vestigen om te ontkomen aan de familie van K.K.. U vreest immers één bepaalde familie die

in uw wijk Jocob Town in Monrovia woont (gehoor CGVS, p.9). Toen u gevraagd werd of u elders in

Liberia zou kunnen wonen, stelde u dat de bende van J.K. u overal zou kunnen vinden (gehoor CGVS,

p.8). Hierboven werd echter reeds aangetoond dat deze groep in 1997 werd ontbonden en dat ex-leden

van deze groep in geval van misdaden vervolgd worden door de politie. Er zijn dan ook geen redenen

waarom u zich niet elders in Liberia, bijvoorbeeld bij uw moeder in Kakata, zou kunnen vestigen.

Er dient te worden opgemerkt dat u steeds op dezelfde plaats bleef wonen, maar daar

gedurende geruime tijd geen problemen kende. Over het tweede incident verklaart u dat gemaskerde

mannen uw appartement binnendrongen en uw huisgenoot aan de arm verwondden (gehoor CGVS,

p.6). U verklaart ook dat u tussen het tweede en het derde incident steeds op dezelfde plaats bleef

wonen (gehoor CGVS, p.8) en dat uw vervolgers, de familie van uw overleden vriendin, in dezelfde wijk

Jocob town wonen (gehoor CGVS, p.9). Gegeven het feit dat uw vervolgers u klaarblijkelijk wisten

wonen, in dezelfde wijk wonen en moordenaars zijn die boven de wet staan, is het vreemd dat u al die

tijd gewoon om dezelfde plaats bleef wonen. Meer zelfs, na het tweede incident besloot uw huisgenoot

om te verhuizen en kwam uw jongere broer uit Kakata bij u inwonen (gehoor CGVS, p.6). Men zou

echter net verwachten dat u naar Kakata of elders zou verhuizen. Het feit dat u en uw broer samen

gingen wonen in een huis dat eerder binnengedrongen werd door uw vervolgers, komt op zijn minst

opmerkelijk over. U verklaart hierover dat u zich alleen niet veilig voelde en dat u uw broer onder uw

hoede wou om hem aan te manen om meer naar school te gaan (gehoor CGVS, p.7,8). U kan aldus niet

overtuigen waarom u op dezelfde plaats bleef wonen en u en uw broer zich niet elders gingen vestigen.

Het is eveneens bevreemdend dat u tussen het tweede incident, op 1 juni 2012, en het derde incident,

op 25 februari 2012, dus gedurende ruim 8 maanden, geen enkel probleem ervaren hebt (gehoor

CGVS, p.6). U verklaart hierover dat u niet in hun buurt kwam (gehoor CGVS, p.7) wat niet overtuigend

overkomt aangezien uw verklaarde belagers in dezelfde wijk woonden en u wisten wonen. Het feit dat u

steeds op dezelfde plaats bleef wonen, maar gedurende ruim 8 maanden geen enkel probleem ervaren

hebt, relativeert opnieuw de ernst van de door u aangehaalde vrees voor vervolging of het lijden van

ernstige schade.

Overigens dient te worden opgemerkt dat u vage verklaringen aflegt over uw beweerde vervolgers.

Het derde door u gemelde incident betreft het feit dat er in de nacht van 25 februari 2012 op uw deur

werd geklopt en men het slot probeerde te forceren. U en uw broer vluchtten door het raam. U voelde

zich niet meer veilig en ging bij uw vriend J. (...) uit de wijk wonen. U hoorde daarna nog van een buur

van een vierde incident, namelijk dat uw leegstaand huis geplunderd was en dat er geweerschoten

gelost waren (gehoor CGVS, p.6). U verklaart met betrekking tot het derde incident dat u niet wist wie dit

waren, maar dat u wegens uw eerdere ervaringen veronderstelde dat dit dezelfde vervolgers waren

(gehoor CGVS, p.7). Aangezien u zelf niet zag wie er die nacht aan de deur stond, kan niet zomaar

besloten worden dat het over de familie van uw overleden vriendin zou gaan, temeer dit voorval ruim 8

maanden na het vorige incident plaatsvond. Het vierde incident vond plaats in uw voormalig huis, terwijl

u bij een vriend woonde. Opnieuw weet u niet wie deze feiten pleegde. Aangezien u zelf niet weet wie

hier achter zat, kan niet zomaar besloten worden dat het over de familie van uw overleden vriendin zou

gaan.

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat u geen haast had om uw land van herkomst te verlaten.

U verklaart dat u Liberia reeds wilde verlaten sinds het moment dat de vader van K.K. u, na haar dood

op 11 februari 2011, bedreigde. Op de vraag waarom u dan uw land van herkomst niet verlaten hebt,

stelt u dat u wilde afwachten wat er zou gebeuren (gehoor CGVS, p.6,7). Na het tweede incident, op 1

juni 2011, besloot u echter dat u Liberia moest verlaten. Op de vraag waarom u dan nog bijna

10 maanden, namelijk tot 17 maart 2012, wachtte om Liberia effectief te verlaten, antwoordt u dat u

geld nodig had en dat u de 4000$ die u aan de smokkelaar moest betalen, nog niet had. Op de vraag of

u dus al wilde vluchten, maar nog niet genoeg geld had, antwoordt u bevestigend (gehoor CGVS,

p.5,7). Het feit dat u in juni 2011 reeds besloot uw land te verlaten wegens uw vrees voor vervolging of

het lijden van ernstige schade, maar vanwege financiële redenen nog wachtte tot maart 2012, relativeert

de ernst van de voorgehouden vrees voor vervolging of het lijden van ernstige schade, in ernstige mate.
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Gelet op het voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, worden vastgesteld.

Wat de door u neergelegde documenten betreft: de brief van uw vriend J. (...) is een

gesolliciteerd document dat door een vriend werd opgesteld en dus allesbehalve als een objectieve bron

kan beschouwd worden. Bovendien moeten documenten, om enige waarde te hebben, ondersteund

worden door geloofwaardige verklaringen, wat hier niet meteen het geval is. De geboorteakte die u

voorlegt bevat geen enkel objectief element (foto voorzien van een stempel, vingerafdrukken,

handtekening, biometrische gegevens) waarmee bewezen kan worden dat u wel degelijk de persoon

bent die door dit document wordt bedoeld. Dit is dus geen bewijs van uw identiteit, het vormt hoogstens

een zwakke aanwijzing. Aangezien uw relaas over het geheel genomen niet geloofwaardig genoeg is,

kan het Commissariaat-generaal uw identiteit niet als bewezen beschouwen enkel op basis van uw

verklaringen en dit document. Tenslotte bent u niet in het bezit van enig document dat uw 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

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel aan wat volgt:

“Eerste middel: Geen toekenning van de vluchtelingenstatus - schending van art 48/3 Vreemdelingenwet

gelezen in samenhang met art 1 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951

Eerste onderdeel - De CGVS stelt ten onrechte dat het asielrelaas van verzoeker ongeloofwaardig zou

zijn en tegenstrijdigheden zou bevatten

Het blijkt duidelijk en ontegensprekelijk uit het asielrelaas van verzoeker dat zijn problemen in het land

van herkomst hun oorsprong vinden in zijn relatie met een vrouw die het christendom belijdt, terwijl

verzoeker zelf moslim is. Aangezien zijn voormalig vriendin overleed ten gevolge van een abortus, en

verzoeker om deze reden nog steeds wordt gezocht door de familie van zijn voormalig vriendin, is er

geen reden om aan te nemen dat verzoeker geen gegronde reden voor vrees dient te hebben bij een

terugkeer naar Liberia.

De politie in Liberia is niet in staat om op een normale manier te functioneren, onder meer omwille van

een gebrekkige organisatie en een weide verspreiding van corruptie in alle geledingen van het

politieapparaat. Verzoeker kan bijgevolg onvoldoende rekenen op een neutrale en gedreven

behandeling van zijn problemen. Van verzoeker kan bovendien niet worden verwacht dat hij wacht tot de

situatie escaleert, een gegronde vrees voor vervolging volstaat om in aanmerking te komen voor

erkenning als vluchteling.

Verzoeker wist tijdens het gehoor op het CGVS een groot aantal details te verstrekken betreffende de

problemen die aan de basis lagen van zijn asielrelaas. Dat verzoeker niet alle vragen tot in het kleinste

detail wist te verstrekken impliceert niet dat het asielrelaas van verzoeker als zodanig als

ongeloofwaardig dient te worden beschouwd. Bovendien komt het asielrelaas van verzoeker als duidelijk

doorleefd naar voren.

Tweede onderdeel - Het CGVS stelt ten onrechte dat verzoeker onvoldoende informatie zou hebben

aangedragen tot ondersteuning van zijn asielrelaas

Verzoeker wist tijdens het gehoor op het CGVS een groot aantal details te verstrekken betreffende de

problemen die aan de basis lagen van zijn vertrek uit Liberia. Dat verzoeker niet alle vragen tot in het

kleinste detail wist te verstrekken impliceert niet dat het asielrelaas van verzoeker als zodanig als

ongeloofwaardig dient te worden beschouwd. Bovendien komt het asielrelaas van verzoeker als duidelijk

doorleefd naar voren.

Verzoeker heeft alle redelijke inspanningen geleverd om documenten aan te brengen tot ondersteuning

van zijn asielrelaas, en het CGVS dient naast de neergelegde documenten de asielaanvraag van

verzoeker ook te beoordelen in het licht van zijn afgelegde verklaringen voor het CGVS. Het asielrelaas
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van verzoeker is in zijn geheel bekeken coherent, plausibel en stemt overeen met feiten die welbekend

zijn over het land van oorsprong, zodat het asielrelaas van verzoeker geloofwaardig is en blijft. Bijgevolg

is het niet up-to-date zijn van alle schriftelijke stukken van het dossier van verzoeker geen valabel

argument om de asielaanvraag te verwerpen. Zelfs zonder documenten moet het mogelijk zijn om op

basis van de mondelinge verklaringen te worden erkend.

Het blijkt duidelijk en ontegensprekelijk uit het asielrelaas van verzoeker dat zijn problemen in het land

van herkomst hun oorsprong vinden in zijn relatie met een vrouw die het christendom belijdt, terwijl

verzoeker zelf moslim is. Aangezien zijn voormalig vriendin overleed ten gevolge van een abortus, en

verzoeker om deze reden nog steeds wordt gezocht door de familie van zijn voormalig vriendin, is er

geen reden om aan te nemen dat verzoeker geen gegronde reden voor vrees dient te hebben bij een

terugkeer naar Liberia.

Het asielrelaas van verzoeker is in zijn geheel bekeken coherent, plausibel en stemt overeen met feiten

die welbekend zijn over het land van oorsprong, zodat het asielrelaas van verzoeker geloofwaardig is en

blijft.”

2.1.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker

zelf. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat

zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober

2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen moet

niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.1.3. In de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat verzoeker doorheen zijn verklaringen een

gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk

heeft gemaakt, omdat geen geloof kan worden gehecht aan zijn vermeende relatie met K.K., omdat het

feit dat hij geen bescherming heeft gezocht bij de Liberiaanse autoriteiten niet getuigt van een reële

vrees voor vervolging, omdat hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij zich niet elders in Liberia zou

kunnen vestigen, omdat het niet plausibel is dat hij steeds op dezelfde plaats bleef wonen

niettegenstaande het feit dat zijn vervolgers wisten waar hij woonde en dat het feit dat hij gedurende 8

maanden geen problemen kende de ernst van de aangehaalde vervolgingsvrees of het lijden van

ernstige schade danig relativeert, dat verzoeker vage verklaringen aflegt over zijn vervolgers en dat de

periode tussen de eerste problemen en het moment waarop verzoeker daadwerkelijk zijn land van

herkomst heeft verlaten dermate lang was dat ook deze vaststelling de ernst van de problemen

relativeert. Ten slotte wordt gesteld dat de door verzoeker bijgebrachte documenten geen enkel bewijs

in zich houden. Deze bevindingen van de verwerende partij zijn pertinent, nu ze de kern van het

asielrelaas betreffen, en vinden grondslag in het gehoorverslag. Aan verzoeker komt het derhalve toe ze

met concrete elementen in een ander daglicht te stellen.

2.1.4. Het herhalen van de kernelementen van zijn asielrelaas, zoals verzoeker in zijn eerste middel

doet, volstaat niet om de motieven van de bestreden beslissing in een ander daglicht te stellen.

In zoverre verzoeker stelt dat de politie in Liberia niet in staat is om op een normale manier te

functioneren, onder meer omwille van een gebrekkige organisatie en een wijdverspreide corruptie in alle

geledingen, zodat hij niet kan rekenen op een neutrale en gedreven behandeling van zijn problemen, en

daarmee kan worden aangenomen dat hij probeert aan te tonen dat hij redenen had om geen

bescherming te zoeken, kan hij niet worden bijgetreden. Immers gaat hij voorbij aan de omstandige
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motivering die de verwerende partij dienaangaande heeft opgenomen in de bestreden beslissing en die

luidt als volgt :

“Verder dient te worden opgemerkt dat u nagelaten heeft de beschermingsmogelijkheden in uw land

van herkomst uit te putten. Zo hebt u nooit aangifte bij de politie gedaan betreffende de 4 door

u aangehaalde incidenten. U verklaart hierover dat dit geen zin heeft omdat de politie en de

voormalige ULIMO-rebellen, waartoe de broer van uw overleden vriendin zou behoren, samenwerken. U

verklaart ook dat de politie de zaak toch niet serieus zou nemen (gehoor CGVS, p.5,6,8,11). Het CGVS

beschikt echter over informatie (die is toegevoegd aan het dossier) dat de regering van Ellen Johnson-

Sirleaf sinds 2006 de vrede handhaaft en van het herstel van het staatsgezag een prioriteit maakt. Met

de steun van de United Nations Mission in Liberia (hierna UNMIL) verloopt de hervorming van het leger

en de politie voorspoedig. Er wordt verdere vooruitgang geboekt met de herstructurering en training van

het politiekorps. Verder werd in 2005 het ontwapenings-en demobilisatieproces voltooid.

De gedemobiliseerde oud-strijders werden opgenomen in diverse beroepsopleidingsprogramma’s

ter voorbereiding op een plaats in de burgermaatschappij. Bijgevolg kan men er niet zomaar vanuit gaan

dat de politie samenwerkt met de rebellen en uw zaak niet serieus zou nemen. Men kan er ook niet

zomaar van uit gaan dat de ex-rebellen van ULIMO boven de wet staan, zoals u beweerde (gehoor

CGVS, p.11). Het CGVS beschikt immers over informatie (die toegevoegd is aan het dossier) dat de

ULIMO factie in 1991 opgericht werd, in 1994 opgesplitst werd in 2 groepen: namelijk ULIMO-J en

ULIMO-K en na de presidentsverkiezingen van 1997, reeds 15 jaar geleden, ontbonden werd. Het

CGVS beschikt ook over informatie dat een ex-ULIMO-J strijder in januari 2012 veroordeeld werd tot

een gevangenisstraf voor de moord op zijn verloofde in 2008 in Paynesville. Internationale bescherming

kan slechts worden ingeroepen bij gebrek aan nationale bescherming. U liet echter na om bescherming

bij de nationale instanties te vragen omdat u er zomaar vanuit ging dat de politie u niet zouden willen

helpen. Aldus dient te worden geoordeeld dat u de mogelijkheden om bescherming te vinden in uw land

van herkomst onvoldoende heeft uitgeput. Het feit dat u geen bescherming zocht bij de Liberiaanse

autoriteiten getuigt niet van een reële vrees voor vervolging.”

De verwerende partij is daarbij uitgegaan van de specifieke situatie van verzoeker en diens verklaringen

omtrent de redenen waarom hij meende zich niet te kunnen beroepen op de bescherming van zijn

nationale autoriteiten. Om die reden is de beknopte en partiële verwijzing naar een citaat uit het

landenrapport Liberia van 2012 niet bij machte om het standpunt van de verwerende partij te

ondermijnen, nu bij het onderzoek van de asielaanvraag steeds moet worden uitgegaan van een

individuele beoordeling in het licht van alle gegevens die verzoeker aanbrengt.

Het algemene en niet geconcretiseerde argument van verzoeker dat het gegeven dat hij niet alle vragen

tot in het kleinste detail wist te beantwoorden, impliceert niet dat zijn asielrelaas als ongeloofwaardig zou

moeten worden beschouwd, kan, gezien de concrete en pertinente bevindingen van de verwerende

partij inzake de onwetendheden die verzoeker etaleerde over het geloof van zijn vriendin K.K. en de

vage verklaringen over zijn beweerde vervolgers, niet worden bijgetreden. Deze bevindingen blijven dan

ook onverminderd overeind. Voorts blijkt dat verzoeker een aantal motieven van de bestreden beslissing

ongemoeid laat, zodat ook deze kunnen worden bijgetreden. Verzoekers verklaringen op zich kunnen

derhalve niet leiden tot het aannemen van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet, en de door hem bijgevoegde documenten kunnen daaraan geen afbreuk

doen, getuige daarvan de hiernavolgende bespreking ervan in de bestreden beslissing, die door de

Raad wordt bijgetreden:

“Wat de door u neergelegde documenten betreft: de brief van uw vriend J. (...) is een

gesolliciteerd document dat door een vriend werd opgesteld en dus allesbehalve als een objectieve bron

kan beschouwd worden. Bovendien moeten documenten, om enige waarde te hebben, ondersteund

worden door geloofwaardige verklaringen, wat hier niet meteen het geval is. De geboorteakte die u

voorlegt bevat geen enkel objectief element (foto voorzien van een stempel, vingerafdrukken,

handtekening, biometrische gegevens) waarmee bewezen kan worden dat u wel degelijk de persoon

bent die door dit document wordt bedoeld. Dit is dus geen bewijs van uw identiteit, het vormt hoogstens

een zwakke aanwijzing. Aangezien uw relaas over het geheel genomen niet geloofwaardig genoeg is,

kan het Commissariaat-generaal uw identiteit niet als bewezen beschouwen enkel op basis van uw

verklaringen en dit document. Tenslotte bent u niet in het bezit van enig document dat uw reisweg zou

kunnen staven.”

Er valt dan ook niet in te zien hoe verzoeker hier dienstig kan verwijzen naar het feit dat het niet up-to-

date zijn van de schriftelijke stukken van het dossier geen valabel argument kan zijn om zijn aanvraag af
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te wijzen. Deze argumentatie wordt immers niet door de verwerende partij gehanteerd in de bestreden

beslissing.

2.1.5. Het eerste middel is niet gegrond.

2.2.1. Het tweede middel luidt als volgt :

“Tweede middel: Geen toekenning van subsidiaire bescherming - schending van art 48/4

Vreemdelingenwet

Verzoeker is afkomstig uit Liberia en heeft bij indiening van zijn aanvraag tot asiel uitdrukkelijk verklaard

dat zijn leven in gevaar is.

Het statuut van subsidiaire bescherming werd ingevoerd door de zogenaamde "kwalificatierichtlijn",

Richtlijn 2004/83. De criteria voor toekenning van het statuut werden overgenomen in art. 48/4 en 48/5

van de Vreemdelingenwet.

Voorwaarden voor de toekenning van de subsidiaire bescherming naar Belgisch recht zijn (artikel 48/4

§1 Vreemdelingenwet):

De vreemdeling komt niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking en kan geen beroep doen op art. 9

ter Vreemdelingenwet;

Er moeten zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker, wanneer hij naar zijn land

van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef,

terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade, en hij zich niet onder de bescherming van dat

land kan of, wegens dat risico, wil stellen, en dat hij niet onder de uitsluitingsgronden valt.

De term "reëel risico” dient te worden gebruikt naar analogie van de maatstaf die het Europees Hof voor

de Rechten van de Mens (EHRM) hanteert bij de beoordeling van schendingen van art. 3 EVRM.

Wanneer er sprake is van een gegronde vrees voor ernstige schade om een niet in het Verdrag van

Genève genoemde reden (en wanneer de gegronde vrees voor ernstige schade geen situatie betreft die

valt onder toepassing van de bijzondere procedure in artikel 9 ter Vreemdelingenwet) wordt de

verzoeker geacht anderszins internationale bescherming nodig te hebben en zal hem de subsidiaire

beschermingsstatus worden toegekend.

Ernstige schade bestaat uit (art. 48/4 §2 Vreemdelingenwet):

-Doodstraf of executie;

-Foltering of onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing van verzoeker in zijn land van

herkomst;

-Ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in

het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Er dient rekening te worden gehouden met de algemene omstandigheden in het land en met de

persoonlijke omstandigheden van de verzoeker op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek

wordt genomen (art. 48/5 § 3 Vreemdelingenwet).

Recente rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen benadrukt dat het voldoende is aan

te tonen dat de algemene situatie bedreigend is voor de gehele bevolking van een land, dat het niet

noodzakelijk is dat er een groot aantal burgerslachtoffers vallen vooraleer er subsidiaire bescherming

kan worden toegekend, en dat zelfs een klein risico voldoende is om te komen tot een mogelijke

schending.

Voortdurende schendingen van mensenrechten zijn in Liberia trieste realiteit, en de lokale autoriteiten

zijn niet bij machte op te treden tegen de gewapende conflicten en aanslagen, waarvan ook de

burgerbevolking het slachtoffer is. Uitwijken naar een andere regio binnen Liberia is evenmin een optie

aangezien het land op politiek en militair vlak onstabiel is. Deze situatie blijft tot op de dag van vandaag

voortduren en is een algemeen bekend gegeven zodat ook de commissaris-generaal hiervan op de

hoogte dient te zijn.

Ter illustratie haalt verzoeker de volgende internetartikelen aan van Amnesty International waar de

actuele situatie in Liberia gedetailleerd wordt beschreven:

« Contexte

Les élections présidentielle et législatives ont eu lieu le 11 octobre, Aucun candidat à la présidence

n'ayant obtenu la majorité absolue, un second tour a été organisé le 8 novembre. Le principal parti

d'opposition ~ le Congrès pour le changement démocratique (CDC) - a boycotté le second tour et la

présidente sortante, Ellen Johnson-Sirleaf, a été déclarée vainqueur avec 90,7 % des suffrages* Plus de

173 000 Ivoiriens fuyant les violences postélectorales qui avaient éclaté dans leur pays ont trouvé

refuge au Liberia entre novembre 2010 et décembre 2011. À la fin de l'année 2011, les arrivées avaient
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quasiment cessé et certains réfugiés commençaient à rentrer en Côte d'ivoire.

La présidente Ellen Johnson-Sirleaf et la militante des droits humains Leymah Gbowee étaient deux des

trois lauréates du prix Nobel de la paix décerné en novembre, il est venu récompenser leur combat non

violent en faveur de la sécurité des femmes et de leur droit de participer pleinement au travail de

consolidation de la paix.

Impunité

Aucun progrès n'a été observé dans le renvoi devant la justice des auteurs présumés des graves

atteintes aux droits humains commises pendant le conflit armé et les années de violences qui ont

secoué le pays. La Commission vérité et réconciliation avait préconisé de créer un tribunal pénal chargé

de poursuivre les personnes identifiées comme responsables de crimes de droit international, mais cette

recommandation n'a pas été davantage suivie d'effet que la plupart des autres conclusions concernant

les réformes juridiques et institutionnelles, la responsabilité pénale et les réparations aux victimes.

Les audiences liées au procès de l'ex-président libérien Charles Taylor se sont achevées en mars.

L'ancien chef d'État était jugé par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, qui siège à La Haye, pour sa

responsabilité pénale individuelle dans des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis

pendant les 11 années de conflit armé en Sierra Leone. Ce procès ne portait pas sur des crimes

commis au Liberia car le Tribunal spécial n'est compétent que pour ceux perpétrés sur le territoire

sierra-léonais. L'affaire était toujours en délibéré à la fin de l'année.

Peine de mort

À la suite des recommandations émises dans le cadre de l'Examen périodique universel des Nations

unies, le Liberia a reconnu, en mars, ses obligations internationales au titre du Deuxième Protocole

facultatif se rapportant au PIDCP, auquel il a adhéré en 2005 ; il a en outre fait savoir qu'il tenait des

consultations dans le but d'abroger la loi de 2008 prévoyant la peine capitale pour les auteurs de vol à

main armée, d'actes de terrorisme et d'enlèvements lorsque ces actes ont entraîné mort d'homme.

Cependant, aucune autre initiative n'a été prise pour abolir la peine capitale.

Un homme a été condamné à mort pour meurtre par le tribunal du comté de Lofa, à Voinjama. Système

judiciaire

Le manque de rigueur des enquêtes de police, le nombre insuffisant d'avocats de l'assistance judiciaire,

la mauvaise gestion des dossiers, la corruption et l'incapacité de l'appareil judiciaire à juger rapidement

les affaires contribuaient à l'engorgement du système pénal. Environ 80 % des prisonniers étaient en

détention provisoire ; certains attendaient leur procès depuis des années.

Dans la mesure où de nouvelles personnes étaient continuellement placées en détention provisoire, ni

le programme pilote de libération conditionnelle et de probation fonctionnant à Monrovia et Gbarnga, ni

le programme d'audiences rapides devant des juges mis en place à la prison de Monrovia n'ont permis

de réduire de manière significative le nombre de ces détenus,

Il était fréquent que les justiciables aient à payer des services censés être gratuits (enquêtes de police,

par exemple). Les juges opposaient souvent des refus aux demandes de mise en liberté sous caution.

L'indépendance de la justice laissait à désirer.

Les tribunaux coutumiers respectaient rarement les procédures légales. L'ordalie, pratique par laquelle

l'innocence ou la culpabilité d'une personne est déterminée de manière arbitraire - y compris par le

recours à la torture ou à d'autres mauvais traitements -, demeurait en vigueur. Conditions carcérales

Les conditions de détention étaient déplorables. Dans plusieurs prisons, les détenus étaient entassés

dans des cellules sombres, sales et mal ventilées, et ne bénéficiaient pas de soins médicaux appropriés

ni d'un temps de promenade suffisant. L'hygiène et les équipements sanitaires étaient médiocres, la

nourriture et l'eau potable manquaient et les détenus étaient privés du confort le plus élémentaire (literie

propre, affaires de toilette, etc.).

En juillet, la présidente Ellen Johnson-Sirleaf a lancé un plan national de santé sur 10 ans. La mise en

place de services de santé dans les prisons était l'un des pivots de la nouvelle politique. Ce programme

de soins de santé de base n'avait toutefois pas été mis en oeuvre à la fin de l'année. Police et forces de

sécurité

Malgré quelques améliorations, la protection de la police n'était pas suffisante ; de ce fait, les habitants

de certaines zones s'organisaient en milices privées.

À plusieurs reprises, la police a fait un usage excessif de la force pour assurer le maintien de l'ordre. (...)

Liberté d'expression

Cette année encore, des journalistes ont été harcelés et parfois menacés ou agressés.

(».)

Droits des enfants

Il n'y avait qu'un seul tribunal pour enfants dans tout le pays, à Monrovia, et le système de la justice des

mineurs demeurait fragile ; il n'existait aucun centre de réinsertion ou de détention pour les auteurs

d'infractions encore mineurs. Il n'était pas rare que les enfants soient placés en garde à vue dans la

même cellule que des adultes.
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Les mutilations génitales féminines (MGF), encore très largement répandues, étaient régulièrement

pratiquées sur des mineures âgées de 8 à 18 ans, et même sur des petites filles de trois ans. La loi

libérienne n'interdit pas explicitement ces mutilations.

(- )

Droits des femmes

Les cas de viol et autres sévices sexuels demeuraient nombreux, de même que les violences familiales

et les mariages forcés ou contractés avec des mineures. La majorité des viols signalés concernaient des

mineures. Ne disposant que de moyens et d'effectifs réduits, les services de police chargés des

violences sexuelles et liées au genre parvenaient difficilement à traiter toutes les affaires.

Aucune structure d'accueil pour les victimes de violences liées au genre ne fonctionnait. Précédemment

confiée à des ONG, la gestion de deux centres d'accueil situés dans les comtés de Bong et de Lofa a

été reprise par le ministère de la Parité et du Développement, qui a décidé de leur fermeture provisoire.

À la fin de l'année, ils n'avaient toujours pas rouvert.

La mortalité maternelle restait élevée. Selon le FNUAP, ce phénomène s'expliquait par la pénurie de

personnel médical qualifié, le nombre insuffisant de services d'urgences obstétriques, l'inefficacité des

systèmes d'orientation des patientes, l'état nutritionnel déplorable des femmes enceintes et le nombre

exceptionnel de grossesses chez les adolescentes. En mars, la présidente a lancé un plan national sur

cinq ans pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. »

Source : Amnesty International - Rapport 2012 - Liberia

http://www.amnesty.org/fr/region/liberia/report~2012

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk en ontegensprekelijk dat wanneer verzoeker zou terugkeren naar

Liberia er een reëel risico is van ernstige schade en hij zich niet onder de bescherming van de lokale

autoriteiten kan, of wegens dat risico, wil stellen. Bijgevolg dient de vraag van verzoeker tot subsidiaire

bescherming gegrond te worden verklaard, en minstens in overweging te worden genomen.”

2.2.2. Ook elke aanvraag om subsidiaire bescherming in het kader van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet moet individueel worden onderzocht, waarbij de aanvrager op een voldoende

concrete manier dient aan te tonen dat hij een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Een loutere

verwijzing naar de algemene toestand in het land van herkomst volstaat niet om aan te tonen dat

verzoeker dit risico loopt. De aanvrager dient de link te leggen tussen deze algemene toestand en zijn

persoonlijke situatie (R.v.St., nr. 177.396, 29 november 2007). Dienaangaande wijst de Raad er in

eerste instantie op dat hierboven reeds werd vastgesteld dat verzoeker zijn problemen in zijn land van

herkomst niet aannemelijk heeft gemaakt, dat verschillende verklaringen de ernst van de vermeende

problemen ten zeerste relativeren of afbreuk doen aan de geloofwaardigheid ervan en dat hij niet heeft

aangetoond dat hij niet op bescherming kan rekenen van de autoriteiten in zijn land van herkomst en

niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij zich niet elders in Liberia zou kunnen vestigen, bijvoorbeeld bij

zijn moeder. Deze motieven zijn evenzeer relevant voor wat betreft de beoordeling van het asielrelaas in

het licht van de voorwaarden tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus –voor wat betreft de

twee laatst vermelde vaststellingen kan worden verwezen naar artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet-

zodat verzoeker op grond van zijn relaas niet aannemelijk maakt een reëel risico te lopen op ernstige

schade zoals bepaald in de artikelen 48/4, § 2, a) of b) van de Vreemdelingenwet.

2.2.3. De subsidiaire beschermingsstatus kan echter worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, en dan meer bepaald wat betreft de hypothese van het aanwezig zijn van

een situatie van willekeurig geweld in het land van herkomst, zoals voorzien in artikel 48/4, § 2, c). Noch

de door verzoeker geciteerde passage uit een rapport van Amnesty International, noch de gegevens van

het dossier laten evenwel toe daartoe te besluiten.

2.2.4. Het tweede middel is niet gegrond.

2.3.1. Het derde middel luidt als volgt :

“Derde middel: Foltering of onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing van verzoeker in

zijn land van herkomst - schending van art 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

en de Fundamentele Vrijheden (EVRM)

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende

behandelingen of bestraffingen overeenkomstig art. 3 EVRM.
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België mag dan al, overeenkomstig vaststaande beginstelen van internationaal recht, het recht hebben

de toegang, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen te regelen en deze regelgeving toe te

passen, zij dient daarbij in al haar nationale beslissingen en daden de verdragsbepalingen, inclusief art.

3 EVRM, te respecteren.

Overeenkomstig art. 3 EVRM mag niemand worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of

vernederende behandelingen of bestraffingen. Deze bepaling behelst één van de meest fundamentele

waarden van de democratische samenleving.

Art. 3 EVRM verbiedt drie verschillende zaken, nl. folteringen, onmenselijke behandelingen of straffen,

en vernederende behandelingen of straffen. Deze drie begrippen mogen dan al een eigen, afzonderlijke

betekenis hebben, zij zijn nog steeds in één verbodsbepalingen opgenomen. Dit impliceert dat art. 3

EVRM is geschonden vanaf het ogenblijk dat men tot de conclusie komt dat er sprake is van een

vernederende behandeling (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM, Antwerpen,

Intersentia, 2004, 130).

Er kan sprake zijn van een onmenselijke behandeling indien het een ernstige vorm van lijden betreft. De

mishandeling dient een minimumdrempel te overstijgen. Daarbij kan het zowel gaan om puur

lichamelijke letsels als ernstige psychische en psychologische moeilijkheden. Ook een loutere

bedreiging met handelingen die in strijd zijn met art. 3 EVRM kan, indien de bedreiging voldoende echt

en onmiddellijk is, een onmenselijke behandeling uitmaken (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK,

Handboek EVRM, Antwerpen, Intersentia, 2004,138).

Opdat een behandeling of straf binnen het toepassingsgebied van art. 3 EVRM zou vallen, moet de

behandeling of straf een minimale graad van ernst bezitten. Deze minimumdrempel is evenwel variabel

en hangt af van de concrete omstandigheden van de zaak, d.i. de duur en de wijze van uitvoering van

de straf of de behandeling, de fysieke en geestelijke gevolgen, de leeftijd, het geslacht en de

gezondheidstoestand van het slachtoffer (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM,

Antwerpen, Intersentia, 2004, 130). Bovendien dient art. 3 EVRM te worden geïnterpreteerd in het licht

van de "actuele levensomstandigheden" (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM,

Antwerpen, Intersentia, 2004, 131).

Voortdurende schendingen van mensenrechten zijn in Liberia trieste realiteit, en de lokale autoriteiten

zijn niet bij machte op te treden tegen de gewapende conflicten en aanslagen, waarvan ook de

burgerbevolking het slachtoffer is. Uitwijken naar een andere regio binnen Liberia is evenmin een optie

aangezien het land op politiek en militair vlak onstabiel is. Deze situatie blijft tot op de dag van vandaag

voortduren en is een algemeen bekend gegeven zodat ook de commissaris-generaal hiervan op de

hoogte dient te zijn.

Door afwijzing van de asielaanvraag van verzoeker wordt hij de facto gedwongen het Belgisch

grondgebied te verlaten, waardoor hij zich zou blootstellen aan folteringen of aan onmenselijke of

vernederende behandelingen of bestraffingen in Liberia. Hierdoor wordt art. 3 EVRM geschonden.”

2.3.2. Daargelaten de vraag of artikel 3 van het EVRM wel kan worden getoetst in het kader van een

beroep waarin geen uitspraak wordt gedaan over een verwijderingsmaatregel, wordt vastgesteld dat

deze bepaling inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b) van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker 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).

Hierboven, bij de bespreking van het tweede middel, werd echter reeds geoordeeld dat verzoeker geen

reëel risico op ernstige schade aannemelijk heeft gemaakt. Een onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing is dan ook niet aangetoond.

2.3.3. Het derde middel is niet gegrond.

2.4.1. Het vierde middel luidt als volgt :

“Vierde middel: Gezamenlijke schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht als

algemeen rechtsbeginsel en in het bijzonder als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, zoals aan de

Commissaris-generaal opgelegd door de wet van 29 juli 1991 "betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen"

Volgens een niet-geschreven grondrecht, dient iedere administratieve rechtshandeling gedragen te

worden door motieven die rechtens en feitelijk aanvaardbaar zijn, met andere woorden deugdelijke

motieven. De materiële motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur houdt bovendien in dat

iedere bestuurshandeling moet ondersteund worden door deugdelijke motieven die, naar aanleiding van
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het wettigheidstoezicht, moeten kunnen worden gecontroleerd. In de woorden van de Raad van State,

afdeling administratie, luidt het:

"Overwegende dat de materiële motiveringsplicht vereist dat elke administratieve rechtshandeling op

motieven gesteund is waarvan het bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter

verantwoording van die handeling in aanmerking kunnen worden genomen" .

De materiële motiveringsplicht is aldus een technisch-juridisch middel om de (interne) wettigheid van

een bestuurshandeling te onderzoeken. De motievencontrole bestaat achtereenvolgens uit het

onderzoek naar (i) het bestaan van de motieven, (ii) naar dat van de feitelijke juistheid van de motieven,

(iii) naar het nagaan of de motieven juridisch juist zijn en, (iv) naar het al dan niet bestaan van een

redelijke verhouding tussen de motieven en de inhoud van de beslissing . Hierbij moet worden

opgemerkt dat de motieven, of beweegredenen, van een beslissing de feiten zijn die de auteur van de

handeling tot het stellen ervan hebben bewogen. De motieven zijn met andere woorden de gegevens

die bestonden vooraleer de administratieve rechtshandeling werd genomen en die deze moeten

rechtvaardigen . De motieven zijn feitelijk onjuist wanneer zij ten aanzien van de materiële juistheid van

de feiten niet bestaan , of het bestaan van die motieven niet bewezen is.

Ingevolge het door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uit te oefenen wettigheidstoezicht kan een

administratieve rechtshandeling worden vernietigd omwille van een onvoldoende zorgvuldige

voorbereiding van de beslissing, bijvoorbeeld wegens een gebrek aan behoorlijke feitengaring, of nog,

omwille van een gebrek aan zorgvuldige afweging van de bij het besluit betrokken belangen .

Verzoeker meent dat de motieven die ten grondslag liggen aan de bestreden beslissing, gelet op de

elementen van het administratief dossier, niet deugdelijk zijn, gezien zij feitelijk onjuist zijn en falen naar

recht en, dienvolgens, de bestreden beslissing niet kunnen dragen.

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de bestreden beslissing, zeker gelet op de

zorgvuldige afweging van de belangen van verzoeker, niet voldoende zorgvuldig werd voorbereid, zodat

de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel, als algemeen beginsel van behoorlijk

bestuur,schendt.

De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht, als algemeen rechtsbeginsel en

in het bijzonder als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, zoals aan de Commissaris-generaal

opgelegd door de wet van 29 juli 1991 "betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen" vloeit voort uit de schending van voorgaande middelen.

Besluit: Verzoeker voldoet aan de criteria om als vluchteling te worden erkend, minstens aan de criteria

om beroep te kunnen doen op de subsidiaire bescherming.”

2.4.2. De Raad stelt vast dat verzoeker zich beperkt tot een theoretische uiteenzetting van de door hem

geschonden geachte bepalingen en beginselen, doch niet concreet uiteenzet op welke manier de

bestreden beslissing deze met de voeten treedt. Algemene, stereotiepe en vage beschouwingen, zoals

de stelling dat “ de motieven die ten grondslag liggen aan de bestreden beslissing, gelet op de

elementen van het administratief dossier, niet deugdelijk zijn, gezien zij feitelijk onjuist zijn en falen naar

recht en, dienvolgens, de bestreden beslissing niet kunnen dragen” en “uit de motivering van de

bestreden beslissing blijkt dat de bestreden beslissing, zeker gelet op de zorgvuldige afweging van de

belangen van verzoeker, niet voldoende zorgvuldig werd voorbereid, zodat de bestreden beslissing het

zorgvuldigheidsbeginsel, als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, schendt” volstaan geenszins om

te kunnen spreken over een ontvankelijk middel.

2.4.3. Het vierde middel is niet ontvankelijk.

2.5. De Raad is van oordeel dat verzoeker geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt

die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige

motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van verzoeker noch een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet worden weerhouden.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien december tweeduizend en twaalf

door:

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS


