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nr. 205 402 van 15 juni 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. VANCRAEYNEST

Avenue de Fidevoye 9

5530 YVOIR

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 20 oktober 2017

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

staatlozen van 19 september 2017.

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 23 maart 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 april 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat P. VANCRAEYNEST

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché E. GOOVAERTS, die verschijnt voor de

verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beschikt over de Liberiaanse nationaliteit en werd geboren in Ganta op 4 oktober 1992. U was actief

als goudverkoper voor uw vader en ging het goud in Monrovia verkopen. Toen u in november 2015 in

Monrovia was, hoorde u van uw broer dat uw vader ziek was en kort daarna overleed aan Ebola waarna

de rest van uw familie ook in quarantaine werd geplaatst. U had daarna geen contact meer met uw
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broer en omdat de noodtoestand was uitgeroepen in Liberia omwille van de Ebola crisis, moest u nog 7

maanden in Monrovia blijven voor u terug naar Ganta kon gaan.

Op 14 juni 2016, nadat de noodtoestand gedaan was, reisde u dan terug naar Ganta waar u vaststelde

dat uw beide ouders, uw broer en uw zus overleden waren ten gevolge van Ebola. U verbleef in

Ganta in het huis van uw ouders en na een week ging u daar de eigendommen van uw vader

inspecteren; zijn winkel en een stuk land in Ganta, en u merkte dat zijn eigendommen afgenomen waren

door een persoon met wie hij vroeger ook al in een dispuut verwikkeld was. Nadat u de eigendommen

van uw vader bezocht had werd u in het midden van de nacht wakker nadat u geluiden hoorde en ging u

naar de woonkamer van het huis. U zag daar drie mannen in politie-uniform die hun pistolen op u

richtten. Een van deze mannen sloeg u op uw hoofd waarna u het bewustzijn verloor. Toen u daarna

weer bij bewustzijn kwam, bevond u zich in het bos waar een man naar u toekwam en u zei dat hij

kwam controleren of u dood was of niet. Hij bood u echter aan om, tegen betaling, uw leven te redden.

U betaalde deze man waarna hij u liet gaan en u ging daarna, in een wagen, terug naar Monrovia. In

Monrovia contacteerde u een smokkelaar die u een paspoort met een visum bezorgde en

jullie vertrokken samen met het vliegtuig uit Monrovia op 25 september 2016. U kwam de volgende dag

aan in België waar u op 18 oktober 2016 asiel aanvroeg.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘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 aannemelijk te maken.

U verklaarde dat u, toen u zich in Monrovia bevond, in de eerste week van november 2015 opgebeld

werd door uw broer die u zei dat uw vader ziek geworden was (zie gehoorverslag CGVS p.9). Na dit

telefoongesprek met uw broer, had u geen contact meer met uw familie (zie gehoorverslag CGVS p.10).

U verklaarde dat uw ouders overleden aan Ebola in november 2015 in Ganta en dat u dan 7 maanden in

Monrovia moest blijven omdat de president de noodtoestand uitriep zodat u niet terug kon naar Ganta

om te zien wat er gebeurd was (zie gehoorverslag CGVS p.5 en p.9). U verklaarde verder dat u, nadat

de noodtoestand gedaan was, terug naar Ganta ging (zie gehoorverslag CGVS p.9) op 14 juni 2016 (zie

gehoorverslag CGVS p.10 en verklaringen bij DVZ; vragenlijst CGVS, vraag 5 in het administratief

dossier).

Uit informatie waarover het CGVS beschikt (zie blauwe map in het administratief dossier) blijkt dat

de noodtoestand, omwille van de Ebola crisis, in Liberia werd afgeroepen op 6 augustus 2014. De

noodtoestand werd echter al opgeheven in november 2014 door de presidente van Liberia. Dit

betekent dus dat de noodtoestand opgeheven werd een jaar voordat, volgens uw verklaringen, uw vader

ziek werd en een jaar en zeven maanden vooraleer u terugging naar Ganta. Verder blijkt uit informatie

waarover het CGVS beschikt dat Liberia, nadat het al eens vrij van Ebola verklaard werd op 9 mei 2015,

opnieuw vrij van Ebola verklaard werd op 3 september 2015.

Hierna werden er in november 2015 nog 3 gevallen van mensen met Ebola geregistreerd in Liberia; een

15 jarige jongen uit Paynesville, een voorstad van Monrovia, en twee familieleden van deze jongen. De

15 jarige patiënt overleed in november 2015 en zijn twee familieleden overleefden de ziekte en werden

genezen verklaard in december 2015. Dit waren de enige 3 gevallen van personen die met Ebola

besmet waren in Liberia in 2015 na september 2015 waarna Liberia opnieuw vrij van Ebola werd

verklaard op 16 januari 2016 (waarna er in april 2016 opnieuw enkele gevallen van Ebola besmetting

werden geregistreerd in Monrovia).

Er kan dus geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen dat u in november 2015 in Monrovia

te horen kreeg dat uw vader Ebola had waarna u 7 maanden lang niet naar Ganta zou kunnen

reizen hebben omwille van de noodtoestand die afgeroepen werd. Verder kan er ook geen geloof

gehecht worden aan uw verklaringen dat uw familie zou overleden zijn in november 2015 aan

Ebola in Ganta. Er kan bijgevolg dan ook geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen dat u in

Ganta, in juni 2016, zou vastgesteld hebben dat men de bezittingen van uw overleden vader, zijn winkel

en een stuk land, zou afgenomen hebben.

Bovendien dient er vastgesteld te worden dat het door u geopperde asielrelaas, waar geen geloof aan

kan gehecht worden omwille van de hierboven aangehaalde argumenten, ook geen verband houdt met

één van de redenen die de Vluchtelingenconventie van Genève voorziet (meer bepaald ras, nationaliteit,
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politiek of religieuze overtuiging of het behoren tot een sociale groep). Uit uw verklaringen blijkt immers

dat de door u aangehaalde problemen interpersoonlijk en gemeenrechtelijk van aard zijn.

U verklaarde immers dat de winkel en het stuk land van uw vader afgepakt werden na zijn dood door

een man met wie uw vader vroeger al een dispuut zou gehad hebben (zie gehoorverslag CGVS p.9) en

dat de persoon die bij u was toen u terug bij bewustzijn kwam nadat u, volgens uw verklaring,

aangevallen werd door gewapende mannen in uw huis, u gezegd zou hebben dat hij werkte voor de

mensen met wie uw vader een dispuut had (zie gehoorverslag CGVS p.14).

Er werd u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd waarom u niet naar de politie ging toen u merkte

dat iemand de winkel van uw vader overgenomen had waarop u antwoordde dat u niet ging omdat jullie

een minderheid zijn en er niets van de zaak zou komen. U zei verder dat u de enige persoon was die

voor dat eigendom vocht en dat u dan zou sterven (zie gehoorverslag CGVS p.12).

Toen er u gevraagd werd of u niet op zoek ging naar de man die de winkel van uw vader zou

overgenomen hebben om hem te spreken, zei u dat u dit niet deed omdat u niet wilde dat hij u zag en

dat hij uw vader al met de dood zou bedreigd hebben. U verklaarde verder dat, indien u naar de politie

zou gaan om aangifte te doen van bedreigingen, de politie daar niets mee zou doen en u zou wegsturen

omdat u Mandingo bent, dat jullie geen vrijheid en vrede hebben en dat Mandingo geen burgers zijn in

Liberia (zie gehoorverslag CGVS p.13).

Toen er u gevraagd werd waarom u niet in Monrovia naar de politie ging om daar te zeggen wat er

gebeurd was, zei u “ nee, die mensen dat zijn dezelfde mensen, ze zullen je zaak doorgeven in Ganta.

Ze zullen me doden daar” (zie gehoorverslag CGVS p.15).

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u verschillende rapporten van de Britse Home Office over

Liberia neer (zie groene map in het administratief dossier) waarover u verklaarde dat deze documentatie

deel uitmaakt van de redenen waarom u uw land verliet (zie gehoorverslag CGVS p.6). Het meest

recente rapport van de Home Office dat u neerlegde dateert van september 2007 en hierin staat te

lezen dat er sinds het einde van het Taloyr regime in juni 2003 geen bewijs bestaat dat zou suggereren

dat mensen van Mandingo origine in Liberia niet bij machte zouden zijn om bescherming te zoeken bij

en te krijgen van de Liberiaanse autoriteiten. Verder staat in dit rapport te lezen dat er een

functionerende politiekracht bestaat in Liberia (LNP) wiens eerste verantwoordelijkheid ordehandhaving

is.

Dat u dus als Mandingo, zowel in Ganta als in Monrovia, niet naar de politie zou kunnen gaan

om aangifte te doen van de diefstal van de eigendommen van uw vader en niet zou kunnen

rekenen op bescherming van de Liberiaanse autoriteiten omwille van uw etnie, wordt dus

tegengesproken door de COI over Liberia die u zelf neerlegde.

Gelet op bovenstaande vaststellingen, heeft u niet aannemelijk kunnen maken dat er 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.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u de volgende documenten neer:

- 3 uittreksels uit rapporten van de Britse Home office: het meest recente rapport uit 2007 verklaart dat

er geen bewijs is dat de Mandingo in Liberia niet op bescherming zouden kunnen rekenen van de

Liberiaanse autoriteiten. Verder beschrijven deze uittreksels de algemene situatie in Liberia in 2005,

2006 en 2007 en hebben verder geen betrekking op u. De uittreksels uit deze 3 rapporten veranderen

dan ook niets aan de hierboven gedane vaststellingen over de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas.

- Een artikel zonder bronvermelding of datum van publicatie met de titel: “ Nimba land dispute: fear that

never goes away, settlement that never comes through”. Dit artikel gaat over landdisputen in Nimba en

heeft verder geen betrekking op u of uw asielrelaas dat hierboven ongeloofwaardig werd bevonden. Dit

document verandert de hierboven gedane vaststellingen dan ook niet.

- Een artikel zonder bronvermelding, auteursnaam of datum van publicatie met de titel: “ Rejected

registrants blamed for Montserrado's Low registration”. Dit artikel heeft geen betrekking op u of uw
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asielrelaas dat hierboven ongeloofwaardig werd bevonden. Dit document verandert de hierboven

gedane vaststellingen dan ook niet.

- Een rapport van Afrobarometer van oktober 2009 dat een algemene situatie in Liberia beschrijft en dat

verder geen betrekking op u of uw asielrelaas dat hierboven ongeloofwaardig werd bevonden. Dit

document verandert de hierboven gedane vaststellingen dan ook niet.

Verder legde u ook na uw gehoor op het CGVS een begeleidende email van uw advocaat neer, een

uittreksel van een rapport over “ state-sponsored homophobia” waarin te lezen valt dat homoseksualiteit

strafbaar is in Liberia, een rapport van de Britse Home Office met als titel “ Country police and

information note Liberia: sexual orientation and gender identity “ en foto’s en documenten van uw

deelname aan de Antwerp pride als vrijwilliger van de organisatie Cavaria.

Wat betreft de twee hierboven genoemde rapporten: beide documenten gaan over de situatie van

homoseksuelen en lesbies in Liberia. U verklaarde tijdens uw gehoor op het CGVS dat u in uw centrum

“ een organisatie” probeert op te richten en dat homo’s en lesbies ook een minderheid zijn zoals u, dat u

de dingen zou kennen die zij vrezen en dat u weet dat mensen in uw land ook zo zijn. U zei verder dat u

vindt dat iedereen zijn leven vrij moet kunnen leven, dat homoseksuelen veel lijden in uw land maar dat

“u zelf geen homo of lesbie bent”(zie gehoorverslag CGVS p.16). Deze informatie over de situatie

van homoseksuelen in Liberia heeft dan ook geen betrekking op u of uw asielrelaas dat hierboven

ongeloofwaardig werd bevonden. Deze documenten veranderen de hierboven gedane vaststellingen

dan ook niet.

Wat betreft de foto’s en documenten die in verband staan met uw deelname aan de Antwerp Pride als

vrijwilliger van Cavaria: deze deelname wordt hier niet betwist. Nergens uit deze neergelegde

documenten of uit uw verklaringen die u aflegde bij DVZ of het CGVS valt af te leiden, noch dat iemand

hiervan op de hoogte zou zijn in Liberia, noch dat u in het geval van een terugkeer naar Liberia een

risico zou lopen omdat u, als iemand die zelf verklaarde geen homo te zijn, aanwezig was op de

Antwerp Pride. Deze documenten veranderen de hierboven gedane vaststellingen dan ook niet.

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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 20 oktober 2017 een schending aan van “artikelen 2 en 3 van

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijk motivering van de bestuurshandelingen, van de

schending van artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van artikel 1, sectie A,

§2 van het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 evenals van de gegrondheid en de wettelijkheid van de

beslissingen betreffende de het vluchtelingenstatuut en het status van subsidiaire bescherming.”.

Verzoeker stelt in zijn verzoekschrift zich te hebben vergist over de datum van de gebeurtenissen.

Verzoeker verklaarde bij het CGVS dat hij in november 2015 in Monrovia zou zijn aangekomen, waarna

zijn familie aan het Ebola virus overleden is. Hij voert echter aan dat deze gebeurtenissen zich in 2014

afspeelden en niet in 2015. Verzoeker legt uit dat “deze vergissing niet alleen aan de stress te wijten is,

maar ook aan het lage opleidingsniveau van verzoeker die enorme problemen ondervindt om zich in de

tijd te situeren”.

Verder betoogt verzoeker dat zijn gedwongen verblijf in Monrovia geen 7 maanden duurde, zoals

verweerder beweert, maar wel meerdere maanden. Hij legt uit dat hij tijdens zijn verhoor in de Engelse

taal had gemeld dat hij "severals months" in Monrovia is gebleven, wat de behandelende ambtenaar als

"seven months" interpreteerde.
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Verzoeker herneemt dat hij door drie politieagenten in elkaar werd geslagen en voor dood achtergelaten

naar aanleiding van de onteigening, zonder titel noch recht, van de onroerende goederen die aan zijn

vader toebehoorden.

Hij geeft aan dat hij tot de Madingo etnie behoort. Hij onderlijnt dat de Madingo een etnische minderheid

is, die in Liberia vervolgd wordt.

Verzoeker voert aan dat hij om reden van zijn etnische afkomst niet alleen van zijn winkel en van zijn

terrein werd onteigend, maar zich ook in de onmogelijkheid bevindt om op de autoriteiten beroep te

doen. Verzoeker herneemt dat “de Liberiaanse autoriteiten weigeren te interveniëren om burgers te

beschermen die aan de Mandigo etnie toebehoren, ongeacht waar verzoeker een klacht zal indienen

(CGVS p. 13)” en dat “hoewel deze klacht niet is ingediend, zoals hij het tijdens zijn verhoor benadrukte,

deze in elk geval aan de politiediensten van GANTE zal worden overgemaakt (CGVS, p. 15).”. Hij voegt

nog toe dat de personen die hebben getracht verzoeker te doden van deze politiedienst deel uitmaken

en dat tevens vastgesteld dient te worden dat het administratief dossier geen enkele informatie bevat

wat betreft de situatie van de Mandingo minderheid.

Verzoeker stelt verder dat hij de homoseksuele gemeenschap actief steunde. Hij geeft aan dat hij,

hoewel hij niet homoseksueel is, zich in deze gemeenschap bevindt omdat zij, zoals de Malinké, door de

Liberiaanse autoriteiten vervolgd worden. Verzoeker haalt aan dat homoseksualiteit in Liberia

strafrechtelijk wordt gestraft en legt de artikelen van het Liberiaanse strafwetboek dienaangaande neer.

Hij verwijst tevens naar rapporten van HRW, die de vervolgingen beschrijven waarvan homoseksuelen

in Liberia slachtoffer zijn. Verzoeker benadrukt dat hij de homoseksuele gemeenschap op heden in

België blijft steunen.

Verzoeker verwijst naar paragraaf 78 van de proceduregids van UNHCR en stelt dat men eruit kan

afleiden dat het deel uitmaken van een sociale groep tot stellingnames kan leiden. Hij betoogt dat dit in

casu het geval is gezien verzoeker openlijk positie ten gunste van de homoseksuele gemeenschap kiest

en dat deze positie hem met een homoseksueel gelijkstelt.

Verzoeker stelt foto’s van deelname aan homoseksuele evenementen en met homoseksuelen te

hebben neergelegd, alsook uittreksels van gesprekken met leden van de homogemeenschap.

Verzoeker stipt aan dat hij om bovenstaande reden geen bescherming van zijn nationale autoriteiten

mag genieten.

Verzoeker vraagt de Raad “de bestreden beslissing te herzien ;

en hem aldus rechtstreeks het statuut van vluchteling in de zin van het Verdrag van Geneve of, ten

subsidiaire titel, het subsidiaire beschermingsstatuut in de zin van het artikel 48/4 van de wet van 15

december 1980 toe te kennen;

ten volkomen subsidiaire titel, de bestreden beslissing nietig te verklaren en het dossier voor het

Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen voor bijkomende onderzoeken terug te

zenden”.

2.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker volgende stukken:

“Stuk 2: Bewijs van de deelname van de verzoeker aan een protest voor homoseksuele bestelwagens”;

“Stuk 3: E-mails die de steun van de verzoeker voor homoseksuelen bewijzen”;

“Stuk 4: Messenger berichten die de steun van de verzoeker voor homoseksuelen bewijzen”;

“Stuk 5: Artikel van “Home Office” dd februari 2017 betiteld: Country Policy and Information Note –

Liberia : Sexual orientation and gender identity”;

“Stuk 6: Artikel van “Liberian Observer” dd 27 février 2017 betiteld: Rejected ‘Registrants’ Blamed for

Monsterrado’s Low Registration”;

“Stuk 7: Artikel van “Wikipedia” betiteld: Law regarding same-sex sexual activity”;

“Stuk 8: Artikel van “CSMonitor.com” betiteld: Liberia’s Presivannt Sirleaf vanfends country’s anti-gay

laws”;

“Stuk 9: Artikel van “Human Rights Watch” dd 3 december 2013 betiteld: It’s Nature, Not a crime –

Discriminatory Laws and LGBT People in Liberia”.

2.3. Over de gegrondheid van het beroep
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2.3.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige relevante

elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn verzoek om internationale

bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op

individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met alle relevante informatie in

verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt

genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land van

herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. 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 de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. Verzoeker verklaart dat hij Liberia is ontvlucht omdat hij vreest te er te worden vermoord omwille

van een kwestie omtrent de eigendommen van zijn overleden vader.

2.4.2. Vooreerst kan geen geloof gehecht worden aan verzoekers verklaringen dat hij in november 2015

in Monrovia te horen kreeg dat zijn vader Ebola had, waarna hij zeven maanden niet naar Ganta zou

kunnen reizen omwille van de noodtoestand die afgeroepen werd (gehoorverslag van het CGVS van 4

augustus 2017, ofwel notities persoonlijk onderhoud (hierna: CGVS-verslag), p. 9). Evenmin kan worden

aangenomen dat verzoekers familie in november 2015 aan Ebola overleden is (CGVS-verslag, p. 5).

Immers, uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat de noodtoestand omwille van

de Ebola-crisis werd afgeroepen op 6 augustus 2014 en reeds in november 2014 werd opgeheven (ABC

News “Ebola crisis: Liberian president Ellen Johnson Sirleaf lifts state of emergency” van 13 november

2014). Verder blijkt dat Liberia, nadat het al eens vrij van Ebola werd verklaard op 9 mei 2015, opnieuw

vrij van Ebola verklaard werd op 3 september 2015. Hierna werden er in november 2015 nog drie

gevallen van mensen met Ebola geregistreerd in Liberia: een vijftienjarige jongen uit Paynesville, een

voorstad van Monrovia, en twee familieleden van deze jongen. Dit waren de enige 3 gevallen van

personen die met Ebola besmet waren in Liberia na september 2015 waarna Liberia opnieuw vrij van

Ebola werd verklaard op 16 januari 2016 (Wikipediapagina “Ebola virus epidemic in Liberia”). Het

gegeven dat verzoekers verklaringen niet overeenstemmen met deze objectieve informatie doet

fundamenteel afbreuk aan de waarachtigheid ervan.

2.5. Waar verzoeker in het verzoekschrift aanvoert dat hij zich omwille van de stress en zijn lage

opleidingsniveau vergist heeft van datum en dat deze gebeurtenissen zich in 2014 afspeelden en niet in

2015, kan dit niet overtuigen. De Raad meent dat dergelijke losse en ongestaafde beweringen geen

afbreuk doen aan de vaststelling dat verzoeker aan objectieve informatie strijdige verklaringen aflegde

over essentiële tijdstippen van zijn asielrelaas en dat hij nergens verklaarde zich de data niet meer te

kunnen herinneren. Indien hij werkelijk omwille van stress of een laaggeschoold profiel zich geen data

zou kunnen herinneren, kan van verzoeker verwacht worden dat hij dit tijdens de asielprocedure zou

aangeven in plaats van zonder enige duiding foutieve data op te geven. Dit klemt te meer nu het

verzoekschrift geen toelichting geeft over verzoekers handelen in de periode tot zijn vertrek een jaar

later in 2016. Bovendien gaf verzoeker aan dat hij in staat was te schrijven en getallen te lezen (CGVS-

verslag, p. 4), zodat redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij 2014 van 2015 kan onderscheiden.

Bovendien kan aangenomen worden dat verzoeker die goud verkocht voor zijn vader in Monrovia,

minstens over gemiddelde verstandelijke mogelijkheden moet beschikken. Immers zowel het voorwerp

van zijn handel, het goud, als de vaststelling dat verzoeker hiervoor naar het buitenland moest eisen een

gezond zelfstandig beoordelings- en kennisvermogen. Verzoeker gaf overigens – hoewel ongerijmd met

objectieve informatie – onderling coherente data op tijdens zijn gehoren bij de DVZ en het CGVS.
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Verder betoogt verzoeker dat zijn gedwongen verblijf in Monrovia geen zeven maanden duurde, maar

wel meerdere maanden. Hij legt uit dat hij tijdens zijn verhoor in de Engelse taal had gemeld dat hij

"severals months" in Monrovia is gebleven, wat de behandelende ambtenaar als "seven months"

interpreteerde.

Het staat verzoeker vrij te bewijzen dat wat de commissaris-generaal stelt dat hij verklaard heeft, op een

andere manier werd gezegd. Het volstaat echter niet eenvoudigweg te ontkennen dat de weergegeven

verklaringen niet zouden overeenstemmen met hetgeen gezegd werd. De afgevaardigde ambtenaar van

het Commissariaat-generaal heeft er geen persoonlijk belang bij dat de verklaringen van de asielzoeker

onjuist zouden worden weergegeven. Tot bewijs van het tegendeel, bestaat het vermoeden dat wat in

het gehoorverslag, zoals samengevat weergegeven in de bestreden beslissing, opgenomen werd,

overeenstemt met wat verzoeker werkelijk heeft verklaard. Verzoeker bewijst in casu niet het tegendeel.

Bovendien merkt de Raad op dat verzoeker stelde dat zijn familie in november 2015 zou overleden zijn

in Ganta (CGVS-verslag, p. 5). Verzoeker verklaarde bij de Dienst Vreemdelingenzaken uitdrukkelijk dat

hij op de datum van 14 juni 2016 terugging naar Ganta (vragenlijst CGVS, vraag 3.5), hetgeen hij

ondubbelzinnig bevestigde tijdens zijn gehoor bij het CGVS (CGVS-verslag, p. 10). De tijdspanne

tussen november 2015 en juni 2016 bedraagt zeven maanden, zodat kan worden aangenomen dat

verzoeker wel degelijk “zeven maanden” verklaarde.

2.5.1. Gezien geen geloof kan gehecht worden aan voorgaande, is het evenmin geloofwaardig dat

verzoeker in Ganta in juni 2016 zou hebben vastgesteld dat men de bezittingen van zijn overleden

vader, zijn winkel en een stuk land, zou hebben afgenomen.

2.5.2. Volledigheidshalve wijst de Raad er nog op dat internationale bescherming slechts kan worden

verleend indien blijkt dat de asielzoeker geen enkele aanspraak kan maken op nationale bescherming.

Ook al had verzoeker problemen omwille van zijn vaders bezittingen, zijn etnie dan nog had verzoeker

zich dienen te wenden tot de politie in Liberia (CGVS-verslag, p. 12, p. 15). Waar verzoeker aanvoert

dat hij omwille van zijn behoren tot een etnische minderheid (Mandingo), zowel in Ganta als Monrovia,

geen aangifte bij de politie zou kunnen doen van de diefstal van zijn vader, wordt deze bewering

tegengesproken door objectieve informatie, voorgelegd bij het CGVS door verzoeker op 4 augustus

2017 (Home Office “Operational Guidance Note Liberia” van september 2007). Hierin staat immers

vermeld dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat Mandingo’s - althans sinds het einde van het

Taylor-regime in juni 2003 - geen bescherming van de Liberiaanse autoriteiten zouden kunnen inroepen.

2.5.3. Immers, uit verzoekers verklaringen blijkt dat zijn problemen van interpersoonlijke en

gemeenrechtelijke aard zijn. Zo stelde verzoeker dat de winkel en het stuk land van zijn vader afgepakt

werden na zijn dood door een man met wie verzoekers vader vroeger al een dispuut zou hebben gehad

(CGVS-verslag, p. 9). Tevens verklaarde verzoeker dat de persoon die bij verzoeker was toen hij terug

bij bewustzijn kwam nadat hij beweerdelijk aangevallen was door gewapende mannen bij hem thuis,

verzoeker had verteld dat hij werkte voor de mensen met wie verzoekers vader een dispuut zou hebben

gehad (CGVS-verslag, p. 14). Verzoeker blijft bij losse beweringen waaruit bezwaarlijk een nood aan

internationale bescherming kan worden afgeleid.

2.5.4. Ten slotte en niet in het minst, dient de vreemdeling, om als vluchteling te worden erkend, aan te

tonen dat hij vervolgd wordt omwille van één van de in artikel 1, A (2), van het Internationaal Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet

van 26 juni 1953 (Vluchtelingenverdrag), vermelde redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit,

het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. Daargelaten de

ongeloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden problemen, verduidelijkt hij niet dat deze een

vervolging uitmaken die ingegeven is door één van de vijf redenen vermeld in het Verdrag van Genève,

te weten omwille van zijn ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of

politieke overtuiging.

2.5.5. De door verzoeker neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen.

Wat betreft de drie uittreksels uit rapporten van de Britse Home office, voorgelegd bij het CGVS,

herneemt de Raad dat het meest recente rapport uit 2007 vermeldt dat er geen bewijs is dat de

Mandingo in Liberia niet op bescherming zouden kunnen rekenen van de Liberiaanse autoriteiten.

Verder beschrijven deze uittreksels de algemene situatie in Liberia in 2005, 2006 en 2007 en tonen deze

verzoekers persoonlijke vrees voor vervolging niet aan.
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Het artikel “Nimba land dispute: fear that never goes away, settlement that never comes through” gaat

over landdisputen in Nimba en kan verzoekers – ongeloofwaardig bevonden – asielrelaas niet aantonen.

Het artikel “Rejected registrants blamed for Montserrado's Low registration”, dat verzoeker zowel bij het

CGVS als bij zijn verzoekschrift neerlegde, heeft geen betrekking op zijn asielrelaas en kan

bovenstaande vaststellingen niet wijzigen.

Ook het rapport van Afrobarometer van oktober 2009, voorgelegd bij het CGVS, kan verzoekers

persoonlijke vrees voor vervolging niet aantonen. Het beschrijft louter de algemene situatie in Liberia.

2.5.6. Voorts verklaart verzoeker ingeval van terugkeer naar Liberia dat hij vreest om te worden vervolgd

omwille van zijn actieve steun aan de homoseksuele gemeenschap.

2.5.7. Verzoeker legt bij zijn verzoekschrift enkele stukken – een uitnodiging voor deelname aan een

salon van Çavaria, foto’s en documenten ter staving van verzoekers deelname aan de Antwerp pride in

2017 als vrijwilliger voor Çavaria, documenten ter staving van deelname aan andere holebi-

evenementen - neer waaruit zijn actieve steun voor de homoseksuele gemeenschap blijkt. Dat

verzoeker verschillende holebi-activiteiten heeft gesteund in België staat niet ter discussie. Deze

documenten zijn overigens in lijn met wat verzoeker verklaarde bij het CGVS “de kortere tijd dat ik in

België was, heb ik nieuws ontdekt over het leven, waar je ook gaat, je ontdekt nieuwe dingen. In het

centrum, we proberen een organisatie op te richten, de lesbies, de homo's, dat is iets intéressants, ik

ben niet opgeleid, ik ga naar school, ik ben deel van een midnerheid, de mensen waar ik over spreek,

homo's en lesbies, ze zijn een minderheid zoals ons, ik I ken de dingen die ze vrezen.” (CGVS-verslag,

p. 16).

2.5.8. Verzoeker maakt echter niet aannemelijk dat hij in Liberia zou vervolgd worden omwille van zijn

steun aan de homoseksuele gemeenschap. De door verzoeker neergelegde uittreksels van zijn

Facebook tonen een aantal verregaande homofobe reacties van enkele “vrienden” op verzoekers posts

over steun aan homoseksuelen. De Raad kan echter niet nagaan wie deze vrienden zijn of waar deze

wonen, dan wel of deze bedreigingen oprecht zijn, nu dergelijke posts gemakkelijk in scene te zetten

zijn.

2.5.9. De Raad stelt verder vast dat verzoeker hoe dan ook verklaarde zelf niet homoseksueel te zijn

(“Ik, ik ben geen homo of lesbie”, CGVS-verslag, p. 16). Waar verzoeker in het verzoekschrift betoogt

dat zijn openlijke positie ten gunste van de homoseksuele gemeenschap hem met een homoseksueel

gelijkstelt, toont hij niet aan dat dit meer betreft dan een losse bewering. Het gegeven dat iemand een

bepaalde groep steunt, houdt niet in dat hij tot deze groep behoort of lijkt te behoren.

2.5.10. Verzoeker legt bij zijn verzoekschrift enkele rapporten en artikels neer aangaande de situatie van

homoseksuelen in Liberia.

Uit het rapport van de Britse Home Office “Country police and information note Liberia: sexual

orientation and gender identity” blijkt dat er in het algemeen in Liberia geen echt risico op vervolging

door de staat is. De autoriteiten gaan niet actief op zoek naar holebi’s en vervolgen evenmin holebi’s

wanneer zij op de hoogte zijn van hun geaardheid. Het rapport stelt verder dat niet elk lid van de holebi-

gemeenschap een niveau van discriminatie of vijandigheid ervaart dat vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin inhoudt en dat elk geval individueel dient onderzocht te worden. Aldus kan

het loutere gegeven dat verzoeker de holebi-gemeenschap niet volstaan om te doen besluiten dat

verzoekers vrees voor vervolging of risico op ernstige schade reëel is. Deze vrees of dat risico dient

immers ook steeds getoetst te worden aan enkele objectieve vaststellingen en verzoeker dient in dit

verband de vrees of het risico concreet aannemelijk te maken.

In het bij het CGVS voorgelegd uittreksel van een rapport over “state-sponsored homophobia” waarin te

lezen valt dat homoseksualiteit strafbaar is in Liberia. Gezien verzoeker niet homoseksueel geaard is,

heeft dit artikel geen betrekking op zijn situatie.

Waar verzoeker verwijst naar de strafwet in Liberia aangaande homoseksualiteit, merkt de Raad op dat

deze enkel gelijkslachtige seksuele activiteiten bestraft. Gezien verzoeker verklaarde geen

homoseksueel te zijn, is deze wet dan ook niet van toepassing op hem. Het krantenartikel “Liberia’s

President Sirleaf defends country’s anti-gay laws” van 20 maart 2012 schrijft louter dat president Sirleaf

voornoemde wet verdedigt. Het bij verzoekschrift neergelegde rapport van Human Rights Watch “It’s

Nature, Not a Crime” van 3 december 2013 bespreekt de negatieve impact van bestaande en

voorgestelde regelgeving op de holebi-gemeenschap. Gezien deze wet niet van toepassing zijn op

verzoeker worden deze stukken niet dienstig neergelegd.
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2.5.11. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.6. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.6.1. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.6.2. Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

hij in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.7. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.7.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.7.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

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 vijftien juni tweeduizend achttien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,
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A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


