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nr. 233 941 van 12 maart 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN

Vaderlandstraat 32

9000 GENT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 27 februari 2020

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

staatlozen van 24 februari 2020.

Gelet op de artikelen 39/77/1 en 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 3 maart 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 maart 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. POLLET.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. VERSTRAETEN loco

advocaat B. SOENEN en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart de Liberiaanse nationaliteit te bezitten, dient een zesde verzoek om

internationale bescherming in op 31 januari 2020 vanuit gesloten centrum na te zijn aangetroffen in

illegaal verblijf.

1.2. Op 24 februari 2020 neemt de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(hierna ‘de commissaris-generaal’) een beslissing tot niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek). Dit is

de bestreden beslissing.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaarde de Liberiaanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren te Harbel op 1 januari 1979 en

behorende tot de Kpelle etnie.

Op 29 september 2010 diende u een eerste verzoek om internationale bescherming in bij de

Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ). Op 25 november 2010 werd u door het Commissariaat-

generaal gehoord. Een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus werd op 25 januari 2011 door de Commissaris-generaal genomen. U

tekende op 21 februari 2011 beroep aan tegen deze beslissing. Op 6 mei 2011 nam de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen een bevestigende beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. U keerde niet naar uw land van oorsprong terug.

Op 29 september 2010 diende u een tweede verzoek om internationale bescherming in bij de DVZ. Op

17 juni 2011 nam de DVZ een beslissing van weigering tot inoverwegingname van uw verzoek om

internationale bescherming. U keerde niet naar uw land van oorsprong terug.

Op 28 september 2011 diende u een derde verzoek om internationale bescherming in bij de DVZ. Een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

werd op 13 juni 2012 door de Commissaris-generaal genomen. U tekende op 6 juli 2012 beroep aan

tegen deze beslissing. Op 23 augustus 2012 stelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de

afstand van het geding vast. U keerde niet naar uw land van oorsprong terug.

Op 21 januari 2014 diende u een vierde verzoek om internationale bescherming in bij de DVZ. Een

beslissing tot weigering van inoverwegingname van uw verzoek om internationale bescherming

(meervoudig verzoek) werd op 28 januari 2014 door de Commissaris-generaal genomen. U ging niet in

beroep tegen deze beslissing en keerde niet naar uw land van oorsprong terug. U reisde naar

Noorwegen, waar op 28 augustus 2014 uw vingerafdrukken genomen werden en vanwaar u opnieuw

aan België overgedragen werd.

Op 2 oktober 2014 diende u een vijfde verzoek om internationale bescherming in bij de DVZ. U bleef bij

uw eerdere verklaringen die u tijdens uw eerdere verzoeken om internationale bescherming aanhaalde,

namelijk dat u vervolging vreest door de mensen / rebellen die uw ouders vermoord hebben en dat uw

broer X in april 2013 vermoord werd omdat ze dachten dat hij zijn bezittingen weer kwam opeisen, en u

haalde verder aan dat uw vrouw en zoon omwille van de uitbraak van Ebola in quarantaine geplaatst

werden in Monrovia en twee neven van u overleden aan deze ziekte. Verder haalde u aan dat u vreest

dat mensen die na de burgeroorlog in Liberia eigendommen van anderen in beslag namen u misschien

gaan doden, omdat ze mogelijks denken dat u de eigendommen komt opeisen. Een beslissing tot

weigering van inoverwegingname van uw verzoek om internationale bescherming (meervoudig verzoek)

werd op 16 oktober 2014 door de Commissaris-generaal genomen. U tekende op 3 november 2014

beroep aan tegen deze beslissing. Op 16 december 2014 werd uw beroep door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen verworpen. U keerde niet naar uw land van oorsprong terug.

Op 11 januari 2020 werd u gecontroleerd door de Belgische autoriteiten en werd vastgesteld dat u zich

illegaal op het Belgische grondgebied bevond en u werd overgebracht naar een gesloten centrum. Na

uw aankomst in het gesloten centrum zette de DVZ de nodige stappen om u te identificeren en u te

verwijderen van het Belgische grondgebied. Op 2 februari 2020 zou u worden gerepatrieerd naar

Liberia. Deze repatriëring werd geannuleerd, omdat u op 31 januari 2020, twee dagen voor uw

voorziene repatriëring, een zesde verzoek om internationale bescherming indiende in het centrum voor

illegalen te Merksplas. U bleef bij uw eerdere verklaringen die u tijdens uw eerdere verzoeken

aanhaalde, namelijk dat u in Liberia gearresteerd zal worden door ‘voormalige warlords’ die het land

controleren en u door hen gedood zal worden. Verder herhaalde u dat u een vrouw en een zoon heeft.

Uw vrouw B.M.S.(…) is in België en diende een verzoek om internationale bescherming in. In het kader

van huidig verzoek legt u een kopie van uw huwelijkscertificaat, kopieën van foto’s van uw huwelijk en

een kopie van een bewijs van aanmelding voor een eerste verzoek (dd. 31/1/2020) van uw vrouw

B.M.S.(…) neer.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.
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Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te

worden dat uw verzoek tot internationale bescherming niet-ontvankelijk is.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij

voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de kans

aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, kan de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk verklaren.

In voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u uw zesde, huidige verzoek om internationale

bescherming steunt op de motieven die u naar aanleiding van uw vorige verzoeken om internationale

bescherming hebt uiteengezet. In dit verband dient te worden benadrukt dat in het kader van uw eerste

en derde verzoek om internationale bescherming door het CGVS een beslissing tot weigering van

erkenning van de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

werd gegeven en dit omdat u op geen moment uw vrees voor vervolging in Liberia door de mensen /

rebellen die uw ouders tijdens de burgeroorlog in 1992 meenamen, concreet kon maken, laat staan dat

deze personen u zouden viseren. Bijgevolg kan evenmin geloof gehecht worden aan de huidige door u

aangevoerde vrees voor vervolging door de ‘voormalige warlords’. De beslissing van het CGVS in het

kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming werd door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. Voor wat betreft uw derde verzoek om internationale

bescherming werd in het kader van uw beroepsprocedure bij de RVV tegen de weigeringsbeslissing van

het CGVS de afstand van het geding vastgesteld. In het kader van uw tweede verzoek om internationale

bescherming werd door de DVZ een beslissing van weigering tot inoverwegingname van uw verzoek om

internationale bescherming genomen en in het kader van uw vierde- en vijfde verzoek om internationale

bescherming werd door het CGVS een beslissing tot weigering van inoverwegingname van uw verzoek

om internationale bescherming (meervoudig verzoek) genomen. Uw beroep tegen deze laatste

beslissing van het CGVS werd op 16 december 2014 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

verworpen. U keerde niet naar uw land van oorsprong terug.

Bijgevolg resten er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw vorige verzoeken om

internationale bescherming en staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover er, wat u betreft,

kan worden vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de

Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat u voor internationale bescherming in

aanmerking komt.

Voor wat de verklaringen en documenten betreft die u in het kader van uw zesde verzoek

om internationale bescherming aanbracht, kunnen volgende bedenkingen worden gemaakt.

Toen u gevraagd om een overzicht te geven van alle nieuwe elementen die uw verzoek ondersteunen,

gaf u louter aan dat u bij uw eerste verzoek reeds aangaf een vrouw en zoon te hebben, uw vrouw nu in

België is en ze een verzoek om internationale bescherming indiende en dat uw nieuw element is. Later

herhaalde u dat alle informatie over uw vrouw reeds gaf in het kader van uw eerste verzoek in 2010.

Verder vermeldde u geen nieuwe elementen (written declaration plural application, dd.31/1/2020, vraag

1). Toen u gevraagd werd wat u vreest bij terugkeer, gaf u aan dat ‘voormalige warlords’ u zullen

arresteren en doden (written declaration plural application, dd.31/1/2020, vraag 5). Uit de questionnaire

die u bij de interventiedienst van de politiezone Gent invulde, haalde u aan dat u ‘politieke vervolging

vreest door de mensen die uw land leiden’ (questionnaire dd. 11/1/2020). Zoals eerder aangehaald kan

betreffende dit laatste element worden opgemerkt dat het geen nieuw element is en het betrekking heeft

op gebeurtenissen die volledig zouden voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorige

verzoeken uiteenzette (wat u ook bevestigde, zie supra) en die door het CGVS werden afgewezen.

Bovendien blijven uw verklaringen beperkt tot speculatieve beweringen van uwentwege die geen

objectieve grond hebben. Overigens blijkt uit het administratieve dossier dat u op 28/7/2017 uw

Liberiaanse paspoort hernieuwde [bij het ministerie van buitenlandse zaken].

Het feit dat u bij deze vertegenwoordiging van de Liberiaanse autoriteiten een verlenging van uw

Liberiaans paspoort aanvroeg én verkreeg, toont aan dat de door u ingeroepen ‘vrees voor vervolging’
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ten aanzien van deze autoriteiten niet aan de realiteit beantwoord. Bovendien leverde de Liberiaanse

autoriteiten u dit document af, wat ze logischerwijze niet zou doen indien u daadwerkelijk gezocht werd.

Verder dient te worden vastgesteld dat u dit zesde verzoek om internationale bescherming erg

laattijdig indiende. Van iemand die zijn land ontvluchtte 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 en die een concrete vrees heeft bij terugkeer, kan

men verwachten dat hij ook onmiddellijk een (volgend) verzoek om internationale bescherming indient

indien er nieuwe elementen zijn. Het feit dat u dit niet deed en wachtte om een zesde verzoek om

internationale bescherming in te dienen – en dit zelfs pas zes jaar nadat de RvV uw beroep tegen de

beslissing in het kader van uw vorige verzoek verwierp (op 16 december 2014), ruim twee weken na uw

verblijf in het gesloten centrum CIM Merksplas én nadat u duidelijk gemaakt werd dat u op 2 februari

2020 zou worden gerepatrieerd naar Liberia –, toont aan dat de geloofwaardigheid van uw vrees voor

vervolging of van het risico op het lijden van ernstige schade in twijfel getrokken kan worden.

Uit het administratieve dossier blijkt verder dat u op 11 januari 2020 gecontroleerd werd door de

Belgische autoriteiten en werd vastgesteld dat u zich illegaal op het Belgische grondgebied bevond.

Toen u op 11/1/2020 door de Federale Politie van PZ Gent gevraagd werd of u iets wil kenbaar maken

betreffende de rechtmatigheid van uw verblijf, familie- en gezinsleven, gaf u aan dat u geen familie heeft

in België. U gaf verder aan dat er geen elementen zijn die een onmiddellijke terugkeer in de weg staan

en herhaalde dat u Liberia ontvluchtte wegens de oorlog en u in een vluchtelingenkamp te Ghana

verbleef (zie administratief dossier). Uit uw bijlage 13 septies CR (dd. 12/1/2020) blijkt dat u verklaarde

dat u hier een vrouw heeft, maar u niet weet waar ze verblijft (zie administratief dossier). Dat het enige

nieuwe element in het kader van uw huidige verzoek het feit dat uw vrouw nu in België is en ze een

verzoek om internationale bescherming indiende is dan ook opmerkelijk, temeer daar uit de door u

toegevoegde kopie van een bewijs van aanmelding voor een eerste verzoek van uw vrouw B.M.S.(…)

blijkt dat deze aanmelding pas op 31/1/2020 gebeurde, dezelfde dag dat u uw huidige verzoek

indiende. Bovendien blijkt uit de kopie van een bewijs van aanmelding voor een eerste verzoek van uw

vrouw B.M.S.(…) dat ze wel een verzoek om internationale bescherming deed, maar ze het verzoek nog

niet indiende.

Betreffende uw verklaring dat uw vrouw nu in België is en ze een verzoek om internationale

bescherming indiende, dient verder te worden opgemerkt dat u op geen enkel moment aanhaalde dat dit

verzoek iets met uw vrees bij terugkeer naar uw land van herkomst te maken zou hebben. Er dient

verder op gewezen te worden dat het doel van de procedure naar aanleiding van een verzoek om

internationale bescherming er niet in ligt om het recht op eerbiediging van het gezinsleven te zien

bevestigen, doch wel om na te gaan of de betrokkene bescherming nodig heeft tegen mogelijke

vervolgingen in het land van herkomst of gewoonlijk verblijf omwille van de in het Verdrag van Genève

vermelde gronden of ingevolge het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in geval van een terugkeer ernaartoe. Het principe

van “eenheid van familie” staat niet ingeschreven in het Vluchtelingenverdrag, noch in de criteria voor

het bekomen van de vluchtelingstatus of de subsidiaire beschermingsstatus vervat in de artikelen 48/3

en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Elk verzoek om internationale bescherming moet individueel worden

onderzocht, waarbij onder andere rekening moet worden gehouden met de persoon van de verzoeker

en de specifieke gegevens eigen aan elk dossier. De Vreemdelingenwet voorziet bovendien in de

mogelijkheid tot gezinshereniging en in de mogelijkheid om langer dan drie maanden op het

grondgebied te verblijven omwille van humanitaire redenen. U dient zich desgevallend dan ook tot de

geëigende procedure te wenden om uw verblijf in België in regel te stellen op grond van uw huidige

gezinssituatie. De door u neergelegde kopie van uw huwelijksakte van uw huwelijk met B.M.S.(…) en

een foto van u en uw vrouw B.M.S.(…) in trouwkleding doen geen afbreuk aan bovenstaande

vaststellingen.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen of feiten aan die de kans aanzienlijk

groter maken dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over

dergelijke elementen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet.
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Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een niet schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 2e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing.

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing ( artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de

Vreemdelingenwet samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet).

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om

internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het nonrefoulementbeginsel zou schenden in het licht van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3, 48/4, 57/6/2, § 1, eerste lid

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 de materiële motiveringsplicht; van de artikelen 2

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

van de zorgvuldigheidsplicht; en van het redelijkheidsbeginsel.

Verzoeker is de mening toegedaan dat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (hierna ‘het CGVS’) niet op basis van een correcte feitenvinding tot haar conclusie is

gekomen. Hij stelt dat de door hem nieuw aangebrachte elementen voldoende doorwegen om zijn

vermeende ongeloofwaardigheid uit het verleden te herstellen.

Verzoeker argumenteert als volgt:

“- 4 3.1.

Aangaande de nieuwe elementen van verzoekende partij

Het CGVS oordeelt in zijn bestreden beslissing dat verzoekende partij geen nieuwe elementen zoals

omschreven in artikel 57/6/2 § 1 Vw aanhaalt in het kader van zijn huidig verzoek om internationale

bescherming.

Zij stelt dat verzoekende partij louter verwijst naar de aanwezigheid van zijn vrouw in België, als nieuw

element en dat dit niet voldoende is.

Verzoeker is ernstig gegriefd door deze beslissing.

- 4 3.2.

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat het CGVS dermate rekening houdt met het feit dat verzoekers

vrouw actueel in België verblijft én dat zij een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend.

De vrouw van verzoeker wordt pas uitgenodigd om haar eerste gehoor af te leggen op 27/03/2020.

De problemen van de vrouw zijn gelieerd aan die van verzoeker. Een gedegen onderzoek dient hierover

nog te gebeuren.
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Gelet op het feit dat beide verzoeken samenhangend zijn, had het CGVS minstens het dossier van de

vrouw van verzoeker dienen af te wachten, vooraleer te oordelen dat er geen nieuwe elementen

aanwezig zijn in het dossier van verzoeker.

De vrouw van verzoeker had nieuwe elementen kunnen aanhalen, die ook betrekking zouden kunnen

hebben op verzoeker.

Uit het huidig verzoek om internationale bescherming blijkt duidelijk dat verzoekende partij zich

voornamelijk baseert op het verzoek van zijn echtgenote.

Een zorgvuldig onderzoek gebiedt dat met alle elementen rekening dient te worden gehouden. Gelet op

het feit dat de vrouw van verzoeker pas op 27/03/2020 haar eerste gehoor krijgt, had minstens hierop

gewacht dienen te worden.

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel dringt zich op.

- 43.3.

Aangaande de veiligheidssituatie in Liberia

Verzoekende partij merkt op dat de bestreden beslissing geen enkel onderzoek heeft gevoerd naar de

nood aan subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel 48/4 Vw.

Artikel 48/4 Vw luidt: […]

Verzoeker is ernstig gegriefd hierdoor.

- 4 3.3.1.

Het Commissariaat- Generaal is gehouden om met alle feitelijkheden en elementen rekening te houden

bij het nemen van een beslissing overeenkomstig de nood aan subsidiaire beschermingsstatus.

Nergens uit de bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij een onderzoek heeft gevoerd naar de

actuele veiligheidssituatie in Liberia.

Nochtans is verwerende partij hiertoe gehouden, overeenkomstig het zorgvuldigheidsbeginsel.

- 43.3.2.

Het Commissariaat- Generaal kan niet dienstig motiveren dat een gedegen onderzoek naar de nood

aan subsidiaire bescherming niet noodzakelijk is, mede gelet op het feit dat verzoekende partij dit zelf

aanhaalde tijdens zijn hoorrecht dd. 13/01/2020 in het CIM: […] (zie hoorrecht verslag dd. 13/01/2020,

vraag 6- zie bijlage, stuk 2)

Verzoekende partij heeft zelf aangehaald dat de situatie in Liberia onveranderd is gebleven sinds zijn

vertrek.

Dat hier duidelijk uit blijkt dat verzoekende partij hier ook verwijst naar de actuele veiligheidssituatie in

Liberia.

Het Commissariaat- Generaal is gehouden om een onderzoek te voeren naar de actuele

veiligheidssituatie in het land van herkomst, om een beoordeling te maken omtrent de nood aan

subsidiaire beschermingsstatus.

In casu dergelijk onderzoek compleet ontbreekt.

- 4 3.3.3.

De actuele veiligheidssituatie in Liberia is ook volatiel.
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Zo verwijst verzoekende partij naar een recent persartikel, verschenen in de krant Al Jazeera, omtrent

de onrustige situatie in Liberia: […] (zie bijlage, stuk 3)

Deze situatie is aan het escaleren en het blijkt duidelijk dat de politieke instabiliteit in het land al geruime

tijd instabiel is: […] (zie bijlage, stuk 4)

Verzoekende partij toont wel degelijk elementen aan die onderzocht dienen te worden door het

Commissariaat- Generaal.

Gelet ook op het feit dat de vrouw van verzoeker recentelijk uit Liberia is vertrokken, dient de actuele

veiligheidssituatie onder de loep te worden genomen.

Het CGVS schendt hier zijn onderzoeksplicht, waartoe zij nopens artikel 57/6/2, § 1 Vw verplicht is.

Dat verzoekende partij niet enkel in zijn verklaringen, doch ook in zijn verslag hoorrecht dd. 13/01/2020

heeft aangehaald dat de veiligheidssituatie in Liberia niet veranderd is sinds zijn vertrek.

Dat het CGVS de plicht heeft om dit te onderzoeken en te staven indien er geen nood zou zijn aan een

subsidiaire beschermingsstatus.

Een loutere verwijzing naar artikel 48/4 Vw zonder enige staving, is niet conform het

zorgvuldigheidsbeginsel.

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel dringt zich op.

De bestreden beslissing dient vernietigd te worden.”

Verzoeker vraagt hem te erkennen als vluchteling, in ondergeschikte orde hem de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen, en in uiterst ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te

vernietigen.

2.2. Stukken en nieuwe elementen

Verzoeker voegt volgende stavingstukken aan zijn verzoekschrift toe:

1. Beslissing tot niet ontvankelijk verzoek (volgend verzoek) van 24/02/2020 en ter kennis
gegeven aan verzoeker op 24/02/2020 (stuk 1);

2. verslag hoorrecht d.d. 13 januari 2020 (stuk 2);
3. Al Jazeera, “Liberian police fire tear gas, water cannon to clear protesters”, 6 januari 2020 (stuk 3);
4. Global Risk Insights, Liberia: Mounting Political Tensions in a Fragile Context, 12 juli 2019 (stuk 4);
5. bijlage 26 verzoekers vrouw (stuk 5).

2.3. Juridisch kader voor het onderzoek van de gegrondheid van het beroep

2.3.1. De bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft inzake beslissingen van de commissaris-generaal de

volheid van bevoegdheid. Het geschil wordt in zijn geheel met alle juridische en feitelijke vragen

aanhangig gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingsdossier. 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, p. 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. Hij dient niet op elk argument aangevoerd door de partijen

in te gaan.

De Raad is als enige rechtscollege bevoegd om kennis te nemen van de beroepen tegen de

beslissingen van de commissaris-generaal. In overeenstemming met de verplichting van EU lidstaten

om te voorzien in een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie zoals voorzien in artikel

46 van de Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende

gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming
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(herschikking) (hierna ‘Asielprocedure richtlijn’), is de Raad gehouden, in geval van een beroep

ingediend op basis van artikel 39/2 § 1 van de Vreemdelingenwet, een volledig en ex nunc onderzoek te

voeren conform artikel 46 § 3 van de Asielprocedure richtlijn.

2.3.2. De bewijslast en de samenwerkingsplicht

Krachtens artikel 48/6 § 1 van de Vreemdelingenwet rust op de verzoeker om internationale

bescherming de verplichting om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek zo spoedig mogelijk

aan te brengen. De met het onderzoek belaste instanties hebben, krachtens diezelfde bepaling, tot taak

om de relevante elementen van het verzoek in samenwerking met de verzoeker te beoordelen.

Deze bepaling is de omzetting van de samenwerkingsplicht tussen de asielinstanties en verzoekers om

internationale bescherming zoals vastgelegd in artikel 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU van het

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna ‘Kwalificatie

richtlijn’) en artikel 13, lid 1 van de Asielprocedure richtlijn.

In de zaak M.M. tegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General heeft het

Hof van Justitie een voor de EU Lidstaten bindende interpretatie gegeven van artikel 4, lid 1 van de

Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale

bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, waarvan de formulering identiek is

aan artikel 4, lid 1 van de Kwalificatierichtlijn. Het Hof onderscheidt in de door dit artikel omschreven

beoordeling van de feiten en omstandigheden van het verzoek om internationale bescherming twee

fasen. De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot

staving van het verzoek kunnen vormen, terwijl de tweede fase de beoordeling in rechte van deze

gegevens betreft, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan

aan de materiële voorwaarden van de Kwalificatierichtlijn voor de toekenning van internationale

bescherming. Volgens artikel 4, lid 1, van die richtlijn dient normalerwijs de verzoeker alle elementen tot

staving van zijn verzoek in te dienen, wat volgens het Hof niet wegneemt dat de betrokken lidstaat voor

de bepaling van de relevante elementen van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken.

Daaruit volgt dat deze op de lidstaat rustende samenwerkingsplicht dus inhoudt dat, “indien de door de

verzoeker om internationale bescherming aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig,

actueel of relevant zijn, de betrokken lidstaat in deze fase van de procedure actief met de verzoeker

moet samenwerken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Bovendien heeft

een lidstaat mogelijkerwijze gemakkelijker toegang tot bepaalde soorten documenten dan de verzoeker”

(HvJ, C-277/11, M.M. tegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General 22

november 2012, punt 66).

De samenwerkingsplicht zoals neergelegd in artikel 4, lid 1 van de Kwalificatierichtlijn heeft dus alleen

betrekking op de eerste fase, i.e. de vaststelling van de feiten en omstandigheden die als

bewijselementen tot staving van het asielverzoek kunnen dienen. De tweede fase van de beoordeling

van de feiten en omstandigheden, met name het onderzoek van de gegrondheid van het verzoek om

internationale bescherming en de juridische kwalificatie van de in de eerste fase vastgestelde feiten en

bewijselementen in het licht van de beschermingsgronden in artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de met het onderzoek belaste instanties.

De samenwerkingsplicht heeft dus geen betrekking op deze tweede fase van de beoordeling van feiten

en omstandigheden (HvJ, MM, punten 63-65, 67-70).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele basis

en hierbij moet 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 verzoek om internationale

bescherming 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.
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Het moet dan evenwel gaan over die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen

rechtvaardigen.

Tenslotte bepaalt artikel 48/6 § 4 van de Vreemdelingenwet dat wanneer de verzoeker bepaalde

aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, deze aspecten geen

bevestiging behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan”.

2.3.3. Artikel 57/6/2, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, in toepassing waarvan de bestreden

beslissing werd genomen, luidt als volgt:

“Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden

op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die

de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel

48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan

dergelijke elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het

voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°,

2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek

ontvankelijk.”

Om een volgend verzoek om internationale bescherming ontvankelijk te kunnen verklaren, moeten er

derhalve nieuwe elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker om

internationale bescherming in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.

De parlementaire voorbereiding van de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, verduidelijkt dat deze kans onder meer aanzienlijk

groter wordt wanneer de verzoeker om internationale bescherming pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de

individuele omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming en anderszins evenmin

aantonen dat de algemene situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer,

2012-2013, nr. 53 2555/001, 23-24).

De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming, heeft geen enkele

impact op de ratio legis die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 door de wet van 8 mei 2013,

noch op de draagwijdte van het onderzoek van de commissaris-generaal (Parl.St. Kamer, 2016-2017,

nr. 54 2548/001, 116).

2.4. Beoordeling van de zaak



RvV X - Pagina 10

2.4.1. De Raad benadrukt dat de bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel 57/6/2, § 1,

eerste lid van de Vreemdelingenwet, dat aan de commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om een

volgend verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk te verklaren indien door de verzoeker

om internationale bescherming geen nieuwe elementen worden voorgelegd die de kans aanzienlijk

groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in aanmerking komt. De aangevoerde

schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet mist dan ook juridische grondslag.

2.4.2. Uit de bestreden beslissing blijkt dat het verzoek om internationale bescherming van verzoeker

wordt geweigerd omdat (i) verzoeker geen elementen aanbrengt die de gedane beoordelingen in het

kader van zijn vorige verzoeken in een ander daglicht stellen nu hij louter en alleen vasthoudt aan zijn

eerder aangehaalde motieven, namelijk dat hij politieke vervolging vreest door de mensen die zijn land

leiden; (ii) verzoeker van de Liberiaanse autoriteiten een verlenging van zijn Liberiaans paspoort

verkreeg, wat aantoont dat de door hem ingeroepen vrees voor vervolging ten aanzien van deze

autoriteiten niet aan de realiteit beantwoordt; (iii) verzoeker zijn huidig zesde verzoek om internationale

bescherming zeer laattijdig indiende; (iv) verzoeker betreffende het enige nieuwe element in het kader

van zijn huidige verzoek, namelijk het feit dat zijn vrouw nu in België is en ze een verzoek om

internationale bescherming indiende, aanvankelijk voor de federale politie van PZ Gent op 11 januari

2020 verklaarde dat hij geen familie had in België en uit zijn bijlage 13septies d.d. 12 januari 2020 blijkt

dat hij verklaarde dat hij hier een vrouw heeft, maar hij niet weet waar zij verblijft; (v) uit de door

verzoeker toegevoegde kopie van een bewijs van aanmelding voor een eerste verzoek van zijn vrouw

B.M.S. blijkt dat deze aanmelding pas op 31 januari 2020 gebeurde, dezelfde dag dat hij zijn huidige

verzoek indiende; (vi) verzoeker op geen enkel moment aanhaalde dat het verzoek van zijn vrouw iets

met zijn vrees bij terugkeer naar zijn land zou te maken hebben, en (vii) elk verzoek om internationale

bescherming bovendien individueel moet worden onderzocht.

De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover

hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht,

zoals voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, voldaan. Verzoeker

maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen zodat dat niet

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt

uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek) van 24 februari 2020,

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. Het middel zal dan ook

onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.4.3. Hierboven is reeds gebleken dat de commissaris-generaal verzoekers verzoek om internationale

bescherming op individuele wijze heeft onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven heeft

uiteengezet waarop hij zijn beslissing baseert. De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend

verzoekschrift geen ernstige poging onderneemt om de motieven van de bestreden beslissing te

weerleggen of te ontkrachten.

Zo houdt verzoeker voor dat de problemen van zijn vrouw gelieerd zijn aan die van hem en dat duidelijk

blijkt dat hij zich voornamelijk baseert op het verzoek van zijn echtgenote.

Uit de gegevens vervat in het administratief dossier blijkt echter dat toen verzoeker gevraagd werd een

overzicht te geven van alle nieuwe elementen die zijn verzoek ondersteunen, hij louter aangaf dat hij bij

zijn eerste verzoek reeds aangaf een vrouw en zoon te hebben, dat zijn vrouw nu in België is en zij een

verzoek om internationale bescherming indiende. Later herhaalde verzoeker dat hij alle informatie over

zijn vrouw reeds gaf in het kader van zijn eerste verzoek in 2010 (administratief dossier, stuk 5, written

declaration plural application, 31 januari 2020, vraag 1). Verzoeker vermeldde verder geen nieuwe

elementen noch gaf verzoeker aan dat het verzoek van zijn vrouw iets met zijn vrees bij terugkeer naar

zijn land van herkomst te maken zou hebben.
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Toen verzoeker gevraagd werd wat hij vreest bij terugkeer, gaf verzoeker aan dat ‘voormalige warlords’

hem zullen arresteren en doden (administratief dossier, written declaration plural application, 31 januari

2020, vraag 5). Uit de vragenlijst die verzoeker bij de interventiedienst van de politiezone Gent invulde,

haalde hij aan dat hij “politieke vervolging vreest door de mensen die zijn land leiden” (administratief

dossier, stuk 8, questionnaire 11 januari 2020). Tijdens zijn hoorrecht op 13 januari 2020 in het centrum

voor illegalen in Merksplas (CIM) verklaarde verzoeker “Ik ben bang voor mensen die mij willen

vermoorden. De situatie in Liberia is nog niet veranderd sinds dat ik gevlucht ben” en had, behalve dat

hij echt niet terug wilde naar Liberia daar hij hier al 10 jaar is en graag zou willen blijven, voor de rest

niets toe te voegen (administratief dossier stuk 8 en verzoekschrift stuk 2, verslag hoorrecht 13 januari

2020, vraag 6 en 14, stuk 2).

Gelet op het voorgaande kan verzoeker in zijn verzoekschrift dan ook niet ernstig voorhouden dat de

problemen van zijn vrouw gelieerd zijn aan die van hem en dat hij zich voornamelijk baseert op het

verzoek van zijn echtgenote. Uit de verklaringen van verzoeker kan niet blijken dat het verzoek van zijn

vrouw iets met zijn vrees bij terugkeer naar zijn land van herkomst te maken zou hebben, noch wordt in

het verzoekschrift uiteengezet op welke wijze de elementen die zijn vrouw in het kader van haar verzoek

om internationale bescherming zou aanhalen, weerslag heeft op de gedane vaststellingen ten aanzien

van verzoeker in het kader van zijn huidig zesde verzoek om internationale bescherming.

Bovendien, voor zover de elementen door zijn vrouw aangehaald zouden leiden tot een toekenning van

de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus in haar hoofde, wordt in de bestreden

beslissing op correcte wijze opgemerkt dat het doel van de procedure naar aanleiding van een verzoek

om internationale bescherming er niet in ligt om het recht op eerbiediging van het gezinsleven te zien

bevestigen, maar wel om na te gaan of de betrokkene bescherming nodig heeft tegen mogelijke

vervolging in het land van herkomst of gewoonlijk verblijf omwille van de in het Verdrag van Genève

vermelde gronden of omwille van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming in geval van een terugkeer ernaartoe. Elk verzoek om

internationale bescherming moet individueel worden onderzocht, waarbij onder andere rekening moet

worden gehouden met de persoon van de verzoeker en de specifieke omstandigheden.

Wat betreft verzoekers aangevoerde vrees voor vervolging door de voormalige warlords, stelt de

commissaris-generaal verder op goede gronden vast dat het geen nieuw element is en het betrekking

heeft op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het - ongeloofwaardig bevonden - asielrelaas

dat verzoeker in het kader van zijn vorige verzoeken uiteenzette. In dit verband dient te worden

benadrukt dat in het kader van verzoekers eerste en derde verzoek om internationale bescherming door

het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus werd genomen omdat verzoeker zijn vrees voor vervolging in Liberia door de

mensen / rebellen die zijn ouders tijdens de burgeroorlog in 1992 meenamen, niet concreet kon maken,

en niet kon aantonen dat deze personen hem zouden viseren. Bijgevolg kan evenmin geloof gehecht

worden aan de huidige door verzoeker aangevoerde vrees voor vervolging door de ‘voormalige

warlords’. De beslissing van het CGVS in het kader van verzoekers eerste verzoek om internationale

bescherming werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd in arrest nr. 61 026 van 6

mei 2011. Voor wat betreft verzoekers derde verzoek om internationale bescherming werd in het kader

van zijn beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen de weigeringsbeslissing

van het CGVS de afstand van het geding vastgesteld. In het kader van verzoekers tweede verzoek om

internationale bescherming werd door de DVZ een beslissing van weigering tot inoverwegingname van

zijn verzoek om internationale bescherming genomen en in het kader van zijn vierde en vijfde verzoek

om internationale bescherming werd door het CGVS een beslissing tot weigering van

inoverwegingname van zijn verzoek om internationale bescherming genomen. Verzoekers beroep tegen

deze laatste beslissing van het CGVS werd op 16 december 2014 door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen verworpen in arrest nr. 135 125.

De Raad is niet bevoegd om naar aanleiding van de beoordeling van een volgend verzoek om

internationale bescherming, de beslissingen met betrekking tot de eerdere verzoeken nogmaals te

beoordelen in beroep. De Raad heeft immers niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over

elementen die reeds in beslissingen met betrekking tot eerdere verzoeken werden beoordeeld en die,

gelet op het feit dat de desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk bepaalde termijn werden

aangevochten of een beroep ertegen werd verworpen, als vaststaand moeten worden beschouwd,

behoudens wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te

tonen dat die eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan

sprake ten tijde van die eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen.
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Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-generaal dat

de door verzoeker aangebrachte nieuwe elementen niet vermogen te tornen aan de vaststellingen

gedaan naar aanleiding van zijn vorige verzoeken om internationale bescherming op grond waarvan

werd besloten dat hij geen gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin, noch een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

aannemelijk maakt. De Raad merkt hierbij op dat het louter vasthouden aan eerder aangehaalde en

ongeloofwaardig bevonden vluchtmotieven, onvoldoende is om de eerder gedane beoordeling

dienaangaande te wijzigen.

Verzoeker gaat verder niet in het minst in op de overige overwegingen in de bestreden beslissing die als

volgt luiden:

“Bovendien blijven uw verklaringen beperkt tot speculatieve beweringen van uwentwege die geen

objectieve grond hebben. Overigens blijkt uit het administratieve dossier dat u op 28/7/2017 uw

Liberiaanse paspoort hernieuwde [bij het ministerie van buitenlandse zaken]. Het feit dat u bij deze

vertegenwoordiging van de Liberiaanse autoriteiten een verlenging van uw Liberiaans paspoort

aanvroeg én verkreeg, toont aan dat de door u ingeroepen ‘vrees voor vervolging’ ten aanzien van deze

autoriteiten niet aan de realiteit beantwoord. Bovendien leverde de Liberiaanse autoriteiten u dit

document af, wat ze logischerwijze niet zou doen indien u daadwerkelijk gezocht werd.

Verder dient te worden vastgesteld dat u dit zesde verzoek om internationale bescherming erg

laattijdig indiende. Van iemand die zijn land ontvluchtte 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 en die een concrete vrees heeft bij terugkeer, kan

men verwachten dat hij ook onmiddellijk een (volgend) verzoek om internationale bescherming indient

indien er nieuwe elementen zijn. Het feit dat u dit niet deed en wachtte om een zesde verzoek om

internationale bescherming in te dienen – en dit zelfs pas zes jaar nadat de RvV uw beroep tegen de

beslissing in het kader van uw vorige verzoek verwierp (op 16 december 2014), ruim twee weken na uw

verblijf in het gesloten centrum CIM Merksplas én nadat u duidelijk gemaakt werd dat u op 2 februari

2020 zou worden gerepatrieerd naar Liberia –, toont aan dat de geloofwaardigheid van uw vrees voor

vervolging of van het risico op het lijden van ernstige schade in twijfel getrokken kan worden.

Uit het administratieve dossier blijkt verder dat u op 11 januari 2020 gecontroleerd werd door de

Belgische autoriteiten en werd vastgesteld dat u zich illegaal op het Belgische grondgebied bevond.

Toen u op 11/1/2020 door de Federale Politie van PZ Gent gevraagd werd of u iets wil kenbaar maken

betreffende de rechtmatigheid van uw verblijf, familie- en gezinsleven, gaf u aan dat u geen familie heeft

in België. U gaf verder aan dat er geen elementen zijn die een onmiddellijke terugkeer in de weg staan

en herhaalde dat u Liberia ontvluchtte wegens de oorlog en u in een vluchtelingenkamp te Ghana

verbleef (zie administratief dossier). Uit uw bijlage 13 septies CR (dd. 12/1/2020) blijkt dat u verklaarde

dat u hier een vrouw heeft, maar u niet weet waar ze verblijft (zie administratief dossier). Dat het enige

nieuwe element in het kader van uw huidige verzoek het feit dat uw vrouw nu in België is en ze een

verzoek om internationale bescherming indiende is dan ook opmerkelijk, temeer daar uit de door u

toegevoegde kopie van een bewijs van aanmelding voor een eerste verzoek van uw vrouw B.M.S.(…)

blijkt dat deze aanmelding pas op 31/1/2020 gebeurde, dezelfde dag dat u uw huidige verzoek

indiende. Bovendien blijkt uit de kopie van een bewijs van aanmelding voor een eerste verzoek van uw

vrouw B.M.S.(…) dat ze wel een verzoek om internationale bescherming deed, maar ze het verzoek nog

niet indiende.

(…)

De door u neergelegde kopie van uw huwelijksakte van uw huwelijk met B.M.S.(…) en een foto van u en

uw vrouw B.M.S.(…) in trouwkleding doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen.”

Verzoeker laat deze motieven in de bestreden beslissing geheel ongemoeid. Er wordt in voorliggend

verzoekschrift geen concreet verweer tegen gevoerd. De Raad stelt vast dat deze motieven pertinent en

correct zijn en steun vinden in het administratief dossier en neemt deze over.

2.4.4. Waar verzoeker aanvoert dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat de commissaris-generaal

onderzoek heeft gevoerd naar de actuele veiligheidssituatie in Liberia en de nood aan subsidiaire

bescherming overeenkomstig artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet terwijl verzoeker zelf heeft

aangehaald dat de situatie in Liberia onveranderd is gebleven sinds zijn vertrek, stelt de Raad het

volgende vast.
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De Raad heeft hierboven reeds vastgesteld dat de door verzoeker aangebrachte nieuwe elementen die

betrekking hebben op zijn persoonlijke situatie, met name de vrees voor vervolging door de warlords

volledig in het verlengde liggen van zijn eerdere verzoeken om internationale bescherming en waarin

werd vastgesteld dat de geuite vrees niet aannemelijk was. Daarmee is ook vastgesteld dat verzoeker

geen nieuwe elementen of feiten heeft voorgelegd die de kans aanzienlijk groter maken dat verzoeker in

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2, a en b) van de

Vreemdelingenwet.

De Raad wijst er voorts op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn arrest van 30 januari

2014 heeft bepaald dat de uitdrukking “binnenlands gewapend conflict” betrekking heeft op een situatie

waarin de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met een of meer gewapende

groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden. Het Hof bracht ook in

herinnering dat een gewapend conflict slechts kan leiden tot toekenning van de subsidiaire bescherming

als de mate van willekeurig geweld zo hoog is dat de verzoeker, louter door zijn aanwezigheid op het

betrokken grondgebied, een reëel risico op ernstige en individuele bedreiging van zijn leven of zijn

persoon zou lopen (HvJ C-285/12, Diakité t. Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen, arrest van 30 januari 2014).

Artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie

dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in dit artikel bedoelde ernstige bedreiging, wat hier niet

het geval is. De informatie waarnaar in het verzoekschrift verwezen wordt met betrekking tot hardhandig

politieoptreden bij protestacties waarbij traangas en waterkanonnen worden ingezet om demonstranten

te verdrijven en aangaande politieke spanningen in Liberia, vermag geen toestand van een binnenlands

gewapend conflict in Liberia aan te tonen. Verzoeker toont derhalve niet aan dat de situatie waarnaar hij

verwijst, zou kunnen vallen onder artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.5. Gelet op het geheel van wat voorafgaat besluit de Raad dat er geen nieuwe elementen of feiten aan

de orde zijn, of door verzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking komt.

2.6. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal

gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier en dat verzoeker de kans kreeg om

zijn nieuwe elementen uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-

generaal heeft het verzoek om internationale bescherming van verzoeker op een individuele wijze

beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de

zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.

Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

2.7. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de

grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een

substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°

van de Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te zenden naar de verwerende partij.

Het door verzoeker aangevoerde middel is ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf maart tweeduizend twintig door:

dhr. K. POLLET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. POLLET


