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nr. 237 649 van 30 juni 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM

Violetstraat 48

2060 ANTWERPEN

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 3 februari 2020

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

staatlozen van 24 december 2019.

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 20 mei 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 juni 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Liberiaanse nationaliteit te bezitten en tot de etnische groep Lorma te behoren. U

verklaarde geboren te zijn in de stad Monrovia, op 24 januari 1997. Uw vader was een rebellenleider

tijdens de burgeroorlog in Liberia. Hij vermoordde uw moeder wanneer u nog zeer jong was. Nadien

ging u bij uw tante aan vaderszijde wonen, genaamd M., in het stad Buchanan, Grand Bassa County. U

ging er naar school tot uw veertien jaar. Uw halfzus K., geboren uit een andere moeder, woonde

eveneens in bij uw tante M.. Uw vader en uw tante verboden om K. te besnijden. Wanneer u ongeveer

veertien à vijftien jaar was, stierf uw tante M..
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Haar echtgenoot, genaamd B., liet toe dat uw zus werd meegenomen naar de bush om er te worden

besneden. U was op dat moment op de landbouwvelden. Wanneer u dit bij terugkomst ontdekte, ging u

uw zus opzoeken, maar vond haar reeds overleden in de bush. U werd woedend en vernietigde de

omgeving. U zag de duivel, die poeder over u heeft geblazen. Een jager vond u, en nam u mee naar zijn

huis. Na twee dagen, bracht de jager u over naar het huis van zijn zus in de stad Monrovia. Na een

verblijf van één à twee maanden werd u een eerste keer aangevallen. Dit gebeurde in het jaar 2013. U

werd bestolen en verwond, en er werd beslist u over te brengen naar een vriendin van de zus van de

jager in Nimba County. Toen u in Nimba County verbleef, werd uw tante aan moederszijde

gelokaliseerd, en u verbleef sindsdien bij haar in Monrovia. Zij zorgde ervoor dat u naar school

kon gaan. Wanneer u reeds twee à drie maanden naar school ging, werd u op een dag aangesproken

door een vrouw. Zij bedreigde u, en u reageerde terug met beledigingen, waarna u naar huis ging. Na

een aantal maanden werd u opnieuw aangevallen wanneer u van school naar huis liep. Het was toen 10

oktober. Een aantal mannen braken uw been en tanden, en zeiden dat u niet zou kunnen ontsnappen. U

werd in het ziekenhuis opgenomen, en de politie werd gewaarschuwd. Zij arresteerden drie personen.

Er werd hen nooit gezegd wat er gebeurd was in de bush en de redenen van uw verblijf in Monrovia. Uw

tante volgde de zaak op, maar kort daarop stierf ze in een autoongeluk. Via de kerk werd beslist dat u

het land moest verlaten, en u werd in contact gesteld met een priester in Sierra Leone. In het jaar 2014

vertrok u uit Liberia. U verbleef eerst een tijd in Freetown, in Sierra Leone, bij de priester waarmee u in

contact was gekomen. Daarna reisde u verder, en via Libië kwam u in Italië terecht. U werd er geholpen

door een Italiaanse, genaamd Laura. U herinnert zich echter niet dat u er internationale bescherming

heeft aangevraagd. U reisde daarna door naar België, alwaar u internationale bescherming aanvroeg op

28 mei 2018.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, werden aan u

specifieke steunmaatregelen verleend tijdens het persoonlijk onderhoud op 24 juli 2019. U heeft die dag

een psychologisch attest afgeleverd (dd.11/10/2018) waarin vermeld staat dat u psychologisch wordt

opgevolgd vanwege uw angstige gevoelens, psychologische vermoeidheid en piekeren. Naar aanleiding

van dit attest, werd u gevraagd of u zich sterk genoeg voelde om het persoonlijk onderhoud te laten

doorgaan (zie notities CGVS 2, p.11), werd u voldoende tijd gegeven om na te denken over uw

antwoorden, en werd aangegeven dat u altijd zelf mag aansturen op een pauze. Derhalve kan worden

aangenomen dat uw rechten gerespecteerd werden en dat u in de gegeven omstandigheden heeft

kunnen voldoen aan uw verplichtingen.

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.

Vooreerst, dient opgemerkt, dat u grote delen van uw relaas, delen die de kernelementen van

uw vluchtmotieven bevatten, niet heeft vermeld bij uw eerste interview op de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ). Daarenboven, zijn verschillende verklaringen die u aflegde tijdens

het persoonlijk onderhoud gewoonweg strijdig met uw verklaringen afgelegd tijdens uw

interview op de DVZ.

Wanneer tijdens het persoonlijk onderhoud werd gesproken over uw zus, genaamd K., vertelde u over

de besnijdenis van uw zus, en de daaropvolgende gebeurtenissen in de bush van de stad Bunachan

(zie notities CGVS 2, p.5). U kreeg daarop de kans om in vrij relaas deze gebeurtenissen uiteen te

zetten, en zodoende vertelde u dat uw zus overleed aan verwondingen, toegebracht door een

besnijdenis, en dat u haar dood in de bush had aangetroffen. U ontstak daarop in woede, waarna u zich

misdroeg en de plek vernietigde (zie notities CGVS 2, p.5 en p.8). U werd er gevonden door een jager,

die u twee dagen verborgen hield voor de inwoners van het dorp, en u daarna naar zijn zus in de

hoofdstad Monrovia heeft gebracht (zie notities CGVS 2, p.5-6). Hij stelde dat u niet naar uw dorp kon

terugkeren omdat u een groot probleem had veroorzaakt (zie notities CGVS 2, p.6). Uw daaropvolgende

problemen in de stad Monrovia, bleken dan ook een gevolg van deze gebeurtenissen in de bush van

Buchanan (zie notities CGVS 2, p.1 en p.5-6). Uw plotse verklaringen tijdens het

persoonlijk onderhoud voor het CGVS zijn dan ook ten zeerste verbazend, gezien u over dit alles

geen woord repte tijdens uw interview op de DVZ. Tijdens uw interview met een medewerker van de

DVZ, had u immers verklaard te zijn aangevallen door een groep mensen die van mening waren dat uw

vader hun oom had vermoord (zie Vragenlijst DVZ, punt 3, punt 5). U verklaarde bij DVZ ook een

tweede maal te zijn aangevallen, waarbij u gewond werd.
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Gezien u dacht dat uw leven in gevaar was [in Liberia] besloot u te vluchten, met behulp van de kerk

van uw tante. Nergens tijdens uw interview op de DVZ heeft u ook maar iets verklaard over

de besnijdenis en dood van uw zus, en de daaropvolgende gebeurtenissen in de bush. Nochtans,

blijken deze gegevens – tijdens het persoonlijk onderhoud voor het CGVS – de kern van uw

vluchtmotieven te omvatten, aangezien zij aan de basis lagen van de aanvallen die u onderging

in de stad Monrovia, en uw daaropvolgende vlucht uit uw land van herkomst, namelijk Liberia

(zie notities CGVS 2, p.6-7). Dat u deze kernelementen niet zou aanhalen tijdens uw interview op

de DVZ, is dan ook danig weinig aannemelijk, en zodoende wordt afbreuk gedaan aan de door u

geopperde problemen die zich in Liberia zouden hebben voorgedaan. U werd dan ook

geconfronteerd met deze vaststellingen. Zo werd u gevraagd om welke redenen u dit verhaal niet heeft

verteld tijdens het interview op de DVZ (zie notities CGVS, p.17). U antwoordde dat u getraumatiseerd

was [wanneer het interview op de DVZ doorging]. U stelde dat het niet lukte om details te geven, en dat

uw hersenen niet goed waren. Daarop legde u uit dat de politie een onderzoek heeft gedaan naar de

laatste aanval die u heeft meegemaakt, en dat zij veel mogelijkheden [voor de aanval] overwogen

hadden. Zo dachten ze dat de aanval misschien uit wraak was van familieleden van slachtoffers van uw

vader. Uw vader was immers een rebellenleider geweest [voor zijn dood in het jaar 2003]. Uw tante

heeft de politie niet verteld over de gebeurtenissen in de bush, omdat ze meende dat de bush boven

jullie en hen stond. Maar naar uw mening, was de aanval een gevolg van wat er gebeurd was in de

bush. Deze antwoorden zijn op zich reeds zeer merkwaardig. U had tijdens uw interview op de

DVZ immers duidelijk gezegd dat u uw aanvallers hoorde zeggen dat uw vader hun oom zou

hebben vermoord (zie Vragenlijst DVZ, punt 3, punt 5). Bovendien, komt nergens tijdens het

interview op de DVZ, of uit het administratieve dossier, naar voor dat u op het moment van het

interview [op de DVZ] niet in staat zou zijn geweest om duidelijk aan te geven wat de reden is

voor uw vlucht uit Liberia. Er dient dan ook opgemerkt dat u op geen enkele manier heeft

gesproken over de bush tijdens uw interview op de DVZ. Opnieuw werd u met deze vaststellingen

geconfronteerd, en werd u gevraagd om welke redenen u niets over de gebeurtenissen in de bush heeft

verteld tijdens uw interview op de DVZ (zie notities CGVS 2, p.17). U antwoordde – weinig ernstig – dat

het een klein interview was, en dat u er niet diep op wilde ingaan. U wilde wachten tot het grote

interview. Echter, maken de elementen die u heeft weggelaten in uw interview voor de DVZ de

kern uit van uw asielmotieven. Dat u deze problemen, die de belangrijkste redenen zijn voor het

verlaten van uw land van herkomst – Liberia – niet zou vermelden bij uw eerste interview in het

kader van uw verzoek tot internationale bescherming, is dan ook geenszins geloofwaardig.

Bovendien, manifesteren er zich nog andere merkwaardige tegenstrijdigheden tussen uw

verklaringen afgelegd tijdens het interview op de DVZ en uw verklaringen afgelegd tijdens het

persoonlijk onderhoud voor het CGVS. Ten eerste, bleek u op de DVZ te hebben verklaard dat u uw

hele leven in de stad Monrovia heeft gewoond (zie Verklaring DVZ, p.5, punt 10). U verklaarde er te zijn

geboren, en tot uw vertrek uit Liberia, in het jaar 2014, te hebben verbleven in de wijk Gardnersville. Het

is dan ook danig verbazend wanneer u tijdens het persoonlijk onderhoud aangeeft op jonge leeftijd

reeds te zijn verhuisd naar de stad Buchanan in Grand Bassa County, nadat uw vader uw moeder had

vermoord, en aldaar te hebben ingewoond bij uw tante [aan vaderszijde] (zie notities CGVS 2, p.2-3). U

stelde in Klubo town volwassen te zijn geworden. Het is dan ook danig merkwaardig dat u deze

verblijfplaats op geen enkele manier zou hebben vermeld tijdens uw interview voor de DVZ., en u

werd dan ook met deze merkwaardigheden geconfronteerd. Echter, stelde u opnieuw dat u

waarschijnlijk getraumatiseerd was, en dat uw brein niet in orde was. U stelde zich op het moment van

het persoonlijk onderhoud wel comfortabel te voelen, en daarom over de stad Buchanan te vertellen, en

het dorp, maar u herhaalde dat het eerste interview werd afgelegd onder stress. Opnieuw, dient

opgemerkt, dat uw verklaringen danig weinig ernstig zijn. Ten eerste, zoals hierboven reeds

vermeld, valt nergens uit uw verklaringen tijdens het interview op de DVZ, of uit het

administratieve dossier, af te leiden, dat u op het moment van het interview op de DVZ

gestresseerd of getraumatiseerd zou zijn. Ten tweede, dient opgemerkt, dat uw verhuis naar de

stad Buchanan een kernelement van uw vluchtverhaal uitmaakt, gezien het de plaats is waar zich

de gebeurtenissen hebben voltrokken die u hebben genoodzaakt uw land van herkomst, Liberia,

te verlaten. Dat u dergelijke belangrijke elementen niet zou vermelden tijdens uw initiële

interview op de DVZ, is dan ook danig weinig aannemelijk, en ondergraaft enkel de

geloofwaardigheid van de door u opgeworpen gebeurtenissen die zich in Liberia zouden

hebben voorgedaan. Een even belangrijk element uit uw relaas, namelijk de dood van uw zus omwille

van haar besnijdenis, heeft u absoluut niet vermeld tijdens het interview op de DVZ (zie Vragenlijst DVZ,

punt3, punt 5), en sterker nog, u verklaarde tijdens het interview op de DVZ geen zussen of broers te

hebben (zie Verklaring DVZ, p.8, punt 17).
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Nochtans, staat in de verklaring duidelijk vermeld dat u alle broers en zussen moet vermelde, inclusief

de halfbroers en –zussen, de geadopteerde broers en zussen, en de overleden broers en zussen. U

heeft echter absoluut geen melding gemaakt van uw zus K., die reeds overleden zou zijn.

Voorts, bleek u doorheen het persoonlijk onderhoud op geen enkel moment een duidelijke,

specifieke actor van vervolging te kunnen omschrijven. Zodoende kan niet worden ingezien wie

u vreest, en wat u zou overkomen indien u naar Liberia zou terugkeren.

U verklaarde dat u – nadat u de bush had vernietigd, door een jager was gevonden (zie notities CGVS

2, p.5). Deze jager stelde dat u vanaf dan uit de buurt [van het dorp] diende te blijven, omdat u een groot

probleem had veroorzaakt in het dorp (zie notities CGVS 2, p.6). Hij vroeg u of uw oom [B. – de

echtgenoot van uw overleden tante aan vaderszijde, M.] nog steeds in het dorp aanwezig was, en u

antwoordde bevestigend. U werd in de stad Monrovia ondergebracht bij de zus van de jager, en later bij

uw tante aan moederszijde, genaamd V.. U werd in Monrovia twee maal aangevallen, en één maal

bedreigd door een vrouw, ten gevolge van de gebeurtenissen in de bush. Echter, kan u absoluut niet

met duidelijkheid aangeven wie u zou vervolgen, en bleek u over uw rechtstreekse aanvallers

geen enkele informatie te hebben, hetgeen de geloofwaardigheid van uw vermeende vrees niet

ten goede komt. Gevraagd wat u denkt dat er zou gebeuren wanneer u naar Liberia zou terugkeren,

antwoordde u dat u een serieus probleem heeft gemaakt door hetgeen u deed [het vernietigen van de

bush], dat alles draait om traditie en cultuur, en dat niemand u kan redden (zie notities CGVS 2, p.9). U

kan ook niet in [de stad] Monrovia blijven gezien mensen u daar zouden kunnen identificeren. Gevraagd

of er dan een specifiek persoon is die u zou vervolgen in Liberia, antwoordde u dat Liberia slechts een

klein land is, en [de stad] Monrovia evenzo, en dat uw gezicht niet zal veranderen, zelfs al zou u lang in

België verblijven. Zelfs na twintig à dertig jaar zouden ze zich herinneren wat u deed. Nogmaals

gevraagd of u dan een specifiek persoon vreest, bijvoorbeeld iemand die u kent, antwoordde u dat u de

groep vreest, geen individuele personen, en geen [persoon] in het bijzonder (zie notities CGVS 2, p.10).

U stelde dat er in het dorp mensen wonen, en dat er een kans is op een aanval van een groep van

mensen. Gezien u herhaalde een vrees te hebben voor het dorp in het algemeen, werd u gevraagd of u

nog contact had met inwoners van het dorp, nadat u de bush vernietigde [en naar Monrovia vertrok] (zie

notities CGVS 2, p.14). U antwoordde echter – verbazend genoeg – ontkennend. Gevraagd of u dan

nog contact had met uw oom [B.] nadat u vertrok – gezien u reeds eerder had aangegeven dat de

aanwezigheid van uw oom in het dorp voor u problematisch was - antwoordde u opnieuw ontkennend.

U stelde dat u het contact heeft verloren, en dat er reeds voorheen weinig contact was. U kon ook in

Libië geen contact opnemen. Een derde maal gevraagd of u dan contact had met anderen [wanneer u

in Libië was], antwoordde u dat u enkel contact had met de priester uit Sierra Leone, maar dat u geen

contact had met uw oom B. (zie notities CGVS 2, p.15). Een vierde maal gevraagd of u nog contact had

opgenomen met uw oom B. nadat u uw zus dood had aangetroffen, antwoordde u opnieuw

ontkennend, en stelde u geen contact meer te hebben gehad met hem. Gevraagd of iemand [van het

dorp] ú heeft proberen contacteren [nadat u uit het dorp was verdwenen], antwoordde u ontkennend en

zei u dat er geen communicatie en contact was. Het enige wat gebeurd was is de jager die u naar zijn

zus heeft gebracht, waarna u naar uw tante werd gebracht. Het dient dan ook opgemerkt dat uit uw

verklaringen bezwaarlijk kan worden afgeleid dat u enige vrees voor vervolging dient te

koesteren vanwege een individueel of door u gekend persoon. In die zin, vreest u enkel een

vermoedelijke vervolger, gezien u niet eens zeker weet wat er gebeurde in het dorp nadat u er

bent vertrokken, en op geen enkele manier ook maar iemand in het dorp heeft gecontacteerd

omtrent de gebeurtenissen die er zich hebben voorgedaan. U weet dan ook absoluut niet zeker of

u wel degelijk door deze personen wordt vervolgd [zie verder]. Immers, het enige wat u kon

aangeven is dat u de inwoners van het dorp vreesde, alwaar u de bush had vernietigd. U had echter,

nadat u de bush had vernietigd, geen enkel contact meer gehad met inwoners van dit dorp, noch met

uw oom B., die [waarschijnlijk] nog steeds in het dorp resideert. Bovendien, heeft ook geen enkele

inwoner van het dorp geprobeerd om met u contact op te nemen. Verder, stelde u dat de

gebeurtenissen in de bush dateren van het jaar 2013 (zie notities CGVS 2, p.6). Het dient dan ook

opgemerkt dat u geenszins in staat bent een concrete of specifieke actor van vervolging te

omschrijven. Het enige dat u kan herhalen is dat u een groep mensen vreest, namelijk de

inwoners van het dorp. Echter, blijken deze inwoners op geen enkele manier geprobeerd te

hebben om u te bereiken, noch heeft u met hen nog contact gehad. Hetzelfde geldt voor uw oom

B., die [naar alle waarschijnlijkheid] nog in het dorp resideert. Dat u een vrees zou koesteren

voor een [niet nader genoemde] vervolger, omwille van feiten die u reeds zes à zeven jaar

geleden heeft gepleegd, zonder dat u nog enig contact heeft gehad met de personen waarvan

u meent dat zij u zouden willen vervolgen, is danig weinig aannemelijk, en doet dan ook ernstig

afbreuk aan de ernst van de door u voorgehouden vrees bij terugkeer naar Liberia.
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In dit opzicht, dient eveneens te worden opgemerkt, dat u tergend weinig informatie kan geven over de

aanvallen op uw persoon, die zich voordeden in de stad Monrovia, en die u toeschrijft aan uw

vervolgers. Redelijkerwijs kan echter worden verwacht dat – indien u werkelijk een vrees koestert voor

vervolgers uit uw dorp – u alles in het mogelijke zou doen om meer informatie over deze aanvallers te

vergaren, en het conflict met de dorpsbewoners – gezien u vreest om door hen uw hele leven te worden

achtervolgd (zie notities CGVS 2, p.9) – op te lossen. U bleek echter geen van dit alles te hebben

gedaan. Zo stelde u dat u een eerste keer werd aangevallen in Monrovia toen u op de markt was (zie

notities CGVS, p.6). U situeerde deze aanval in het jaar 2013. Niet veel later tijdens het

persoonlijk onderhoud, stelde u over deze zelfde aanval – tegenstrijdig aan uw eerdere verklaringen –

dat u voetbal was gaan spelen met een vriend (zie notities CGVS, p.12). U werd aangevallen en al uw

bezittingen werden afgenomen. U stelde geen bewijs te hebben gehad over de identiteit van uw

aanvallers, omdat ze achteraf ontsnapt zijn. U – en de zus van de jager - vermoedden enkel dat het

te maken had met de gebeurtenissen in de bush , en niet om een geval van diefstal, gezien iets

dergelijks nooit eerder was gebeurd. Er dient dan ook opgemerkt dat er weinig geloof of ernst kan

worden gehecht aan uw verklaringen over deze eerste aanval, gezien ze tegenstrijdig zijn

doorheen het persoonlijk onderhoud, en u niet eens blijkt te weten wie u heeft aangevallen, laat

staan dat deze aanval te maken zou hebben met de gebeurtenissen in de bush. Wat betreft de

bedreigingen die u kreeg van een vrouw uit het dorp die u had gezien in Monrovia, maar die u zelf niet

kende (zie notities CGVS 2, p.6), dient opgemerkt dat ook deze verklaringen geen hout snijden. U

verklaarde te denken dat deze vrouw de aanvallers van de tweede aanval heeft gezonden, omdat u

haar beledigd had (zie notities CGVS, p.7). U herhaalde dat u niet zeker was. Later tijdens het

persoonlijk onderhoud zei u opnieuw te denken dat deze vrouw de Chief of de bewoners van het dorp

had gemobiliseerd, gezien ze had gezegd ”u zal wel zien” (zie notities CGVS 2, p.9). U kent echter de

naam niet van deze vrouw – waarvan u vermoedt dat zij de aanvallers heeft gemobiliseerd – noch bent

u geïnteresseerd in haar naam en identiteit, gezien hierboven reeds werd gesteld dat u op geen enkele

manier contact heeft gezocht met de dorpsbewoners nadat u het dorp heeft verlaten. Het dient dan ook

opgemerkt dat deze verklaringen opnieuw absoluut afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van

uw verhaal. Wat betreft de aanvallers van de tweede aanval, dient andermaal opgemerkt dat u – in lijn

met uw eerdere weinig geloofwaardige verklaringen - niets over hen weet te vertellen. Zo stelde u –

danig weinig ernstig – dat de personen die gearresteerd waren in het kader van de [tweede] aanval –

waarbij uw been werd gebroken en waarbij u uw tanden heeft verloren (zie notities CGVS 2, p.6) -

gewoon verdachten waren, die werden geïdentificeerd, maar waarvan u de naam niet kent (zie notities

CGVS 2, p.7). Het dient dan ook opgemerkt dat het gebrek aan ernst in uw verklaringen

buitengewoon verbijsterend is. Het gaat immers om aanvallers waarvan u vermoedt dat zij een

aanslag wilden plegen op uw leven (zie notities CGVS 2, p.6), en waarvan u vermoedt dat zij werden

gezonden door de dorpsbewoners (zie notities CGVS 2, p.7), die u ervan verdenkt u uw hele leven te

willen achtervolgen (zie notities CGVS 2, p.9). Doch, zoals hierboven gesteld, heeft u op geen enkele

manier contact gemaakt met de door u gevreesde dorpsbewoners, of uw oom B., noch heeft u op één of

andere manier geprobeerd om u te verzoenen met de dorpsgemeenschap (zie notities CGVS 2, p.15),

door contact op te nemen met de Chief, omdat u stelde dat de enige oplossing verplaatsing was. Het

geheel aan bovenstaande vaststellingen doet enkel concluderen dat er geenszins geloof

kan worden gehecht aan uw verklaringen te worden vervolgd in uw land van herkomst, namelijk

Liberia. Uw verklaringen doorheen het persoonlijk onderhoud zijn dan ook bitter weinig ernstig,

gezien u absoluut geen eenduidige verklaringen kan geven, of enige specifieke informatie kan

geven, over de actor[en] van uw vervolging, noch blijkt u geïnteresseerd in hun identiteit of

verblijfplaats. Uw verklaringen doen dan ook enkel afbreuk aan de ernst van de door u

voorgehouden vrees bij terugkeer naar Liberia.

Ten slotte, opnieuw in lijn met de hierboven gedane conclusies, dient opgemerkt, dat u absoluut

heeft nagelaten uw situatie in Liberia enigszins op te volgen, zowel wanneer u nog steeds in

Liberia was, als nadat u reeds uit Liberia was vertrokken. Gewoonweg verbijsterend is reeds het feit

dat u niet weet wat er met het lichaam van uw zus gebeurde, nadat u haar in de bush dood had

aangetroffen (zie notities CGVS, p.16). Haar dood was de oorzaak van uw woede en het feit dat u zich

misdroeg, de bush vernietigde en de duivel zag (zie notities CGVS 2, p.5-6 en p.8), echter bleek u niet

geïnteresseerd in haar begrafenis, of wat achteraf met haar lichaam gebeurde. Deze verklaringen op

zich kunnen op zijn minst vreemd worden genoemd. Daarenboven, bleek u ook niet geïnteresseerd

in uw situatie nadat u Liberia heeft verlaten. U stelde dat de politie werd gewaarschuwd nadat u een

tweede keer werd aangevallen, en dat zij arrestaties verrichten (zie notities CGVS 2, p.7). Zoals

hierboven reeds vastgesteld, weet u – tot op heden – niets over deze arrestanten, stelde u dat zij

gewoon verdachten zijn, weet u niet waar zij vandaan komen, en kent u geen andere details (zie notities

CGVS 2, p.7-8).
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Als verschoning voor uw onwetendheid, stelde u dat uw tante alles opvolgde, en de zaak overnam

(zie notities CGVS 2, p.8). Echter, houdt dit argument tot verschoning op heden allerminst stand.

Gesteld dat u na uw behandeling in het ziekenhuis toch contact kon opnemen met de politie in Liberia

met de vraag naar meer informatie over de verdachten en de redenen van de aanval, antwoordde u

enkel de priester [uit Sierra Leone] te hebben gebeld, die u vertelde dat de zaak vergeten was, gezien

de enige die uw zaak opvolgde uw tante was, maar dat zij was gestorven (zie notities CGVS 2, p.8). Hij

zei dat u het erbij moest laten. Opnieuw gevraagd of u dan niet aan de gevangenis of de politie zelf

inlichtingen kon vragen omtrent uw zaak, zei u – danig weinig serieus – dat u minderjarig was, en dat u

daarom uw zaak niet kon behartigen, maar dat uw tante – die volwassen was – alles heeft opgevolgd.

Gesteld dat u nu toch meerderjarig bent en dat u vanuit België toch contact kan opnemen om uw zaak

op te volgen en te weten wat er zal gebeuren met de gearresteerden, antwoordde u dat een vrouw in

Italië dat voor u had gedaan, maar dat u enkel het nummer had van de priester [uit Sierra Leone],

waarna u uitweidde over de gebeurtenissen in Italië. Het dient dan ook opgemerkt dat u geen enkele

moeite deed – of doet – om uw zaak in Liberia op te volgen, hetgeen wijst op een dergelijk

verregaande desinteresse in uw eigen wedervaren, dat opnieuw afbreuk wordt gedaan aan de

reeds ernstig wankele geloofwaardigheid van uw verklaringen over de door u opgeworpen

vervolgingsfeiten in Liberia.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, dient dan ook geconcludeerd dat u

niet aannemelijk heeft weten te maken dat er in uwen hoofde een ‘gegronde vrees voor

vervolging’ zoals bepaald in de Conventie van Genève, in aanmerking kan worden genomen, of

dat u een reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming, zou lopen.

Wat betreft de door u, in het kader van uw verzoek tot internationale bescherming, neergelegde kopie

van uw geboortecertificaat, kan enkel worden vastgesteld dat u een Liberiaans staatsburger bent. Wat

betreft de foto’s van uw vader, kan hoogstens worden vastgesteld dat uw vader deel uitmaakte van een

Liberiaanse gevechtsgroepering, hetzij een rebellengroep, hetzij de Liberiaanse strijdkrachten. U uitte in

verband met uw vader overigens geen vrees bij terugkeer naar Liberia.

Wat betreft het door u neergelegde bewijs van opname in de Helthon Community Clinic, kan enkel

worden vastgesteld dat u met een gebroken been en verwijderde tanden werd opgenomen in dit

hospitaal, op 10 oktober 2013. Deze verwondingen waren – volgens deze brief – ten gevolge van slagen

door onbekende mannen. Deze brief ter bevestiging van uw opname in het hospitaal in Liberia, heeft

echter geen enkele bewijswaarde. Deze brief vermeldt immers nergens de oorzaak van de aanval door

onbekende mannen – namelijk de gebeurtenissen in de bush die door u werden opgeworpen, maar in

bovenstaande vaststellingen niet geloofwaardig worden geacht. Deze brief heeft enkel bewijswaarde

zolang het gepaard gaat met geloofwaardige verklaringen, hetgeen in casu allerminst het geval is.

Hetzelfde geldt voor het door u neergelegde bewijs van politieonderzoek. Opnieuw, dient opgemerkt,

dat dit bewijs nergens aangeeft wat de oorzaak is van de door u ondergane aanval. Het stelt enkel dat

er sprake is van mub violence (sic.) [geweld door een groep] en aggravated assault [zware

aanranding]. Verder, herhaalt deze brief enkel uw eigen, door het CGVS allerminst geloofwaardig

geachte, verklaringen. Er dient dan ook vastgesteld dat aan deze brief geen waarde kan worden

gehecht. Volledigheidshalve dient opgemerkt, dat in deze brief ook schrijffouten voorkomen, hetgeen de

authenticiteit van deze brief in het gedrang brengt.

Wat betreft het door u, in het kader van uw verzoek tot internationale bescherming, neergelegde artikel

“Three Men Charge With Aggravated Asault”, dient opgemerkt, dat dit artikel bovenstaande

vaststellingen niet weet te wijzigen. Zo herhaalt het artikel opnieuw enkel de door u gedane

verklaringen, en verhaalt het niets over de oorzaken van de aanval, hetgeen de kern vormt van uw

relaas, maar in bovenstaande vaststellingen niet geloofwaardig wordt geacht. Zodoende, heeft dit artikel

absoluut geen bewijswaarde. Bovendien, dient ernstig te worden getwijfeld aan de authenticiteit van dit

artikel, gezien ze tegenstrijdigheden bevat met het door u neergelegde bewijs van politieonderzoek. Zo

stelt het artikel dat u was aangevallen op 12 oktober 2013, terwijl het bewijs van politieonderzoek, en het

bewijs van opname in het hospitaal, stelt dat de aanval gebeurde op 10 oktober 2010. Ook volgens uw

eigen verklaringen, gebeurde de aanval op 10 oktober 2013 (zie notities CGVS 2, p.6). Danig verbazend

is voorts het feit dat u absoluut niet op de hoogte bleek van de inhoud van dit artikel dat u zélf had

neergelegd (zie notities CGVS 2, p.12). Er werd u tot twee maal toe gevraagd te vertellen wat er in dit

artikel, en het andere artikel “Torture In Prison”, dat u eveneens neerlegde, vermeld staat, maar u

diende een antwoord schuldig te blijven. U stelde – weinig ernstig – het niet te weten omdat u in het

ziekenhuis lag (zie notities CGVS 2, p.12).



RvV X - Pagina 7

U stelde de details van dit artikel niet te weten, en dat het misschien spreekt over hoe u was

aangevallen en gemolesteerd. Uw verklaringen in dit verband zijn echter allerminst ernstig. U bleek zelfs

niet eens te weten om welke redenen u deze beide artikels heeft neergelegd, u verklaarde enkel dat

het artikel “Torture in Prison” misschien gewoon de voorpagina is van de krant waarin het artikel “Three

Men Charge With Aggravated Asault” is verschenen (zie notities CGVS 2, p.12). Gezien uw complete

onwetendheid over deze artikels die u zélf heeft neergelegd, dient opgemerkt, dat deze artikels absoluut

niet in staat zijn om de door u opgeworpen problemen die u in Liberia zou hebben ondervonden te

staven.

Wat betreft het door u neergelegde psychologische attest (dd.11/10/2018), dat stelt dat u zou lijden

aan angstige gevoelens, psychologische vermoeidheid en piekeren, dient opgemerkt, dat dit rapport

geenszins bovenstaande vaststellingen weet te wijzigen. Dergelijke psychologische attesten vormen

dan ook geen sluitend bewijs voor de oorzaak en omstandigheden van de vastgestelde psychologische

problemen. Bovendien, werden u tijdens het persoonlijk onderhoud specifieke steunmaatregelen

verleend, waardoor kan worden aangenomen dat er voldoende rekening werd gehouden met uw

psychologische kwetsbaarheid.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker verwijst naar de vluchtelingendefinitie en stelt dat het redelijkheidsbeginsel en het

zorgvuldigheidsbeginsel werden geschonden.

Aangaande het relaas stelt verzoeker:

“Verzoeker baseert zijn relaas op de gevolgen na de besnijdenis van zijn zus en haar overlijden.

Verzoeker heeft op jonge leeftijd zijn moeder verloren en dit door toedoen van zijn vader. Na het

overlijden werd hij bij zijn tante ondergebracht dit samen met zijn halfzus K.. Besnijdenis is een

gruwelijke traditie in Liberia, doch zijn vader en zijn tante hebben dit steeds verboden om dit uit te

voeren op K..

Wanneer zijn tante overleed, heeft haar echtgenoot het heft in eigen handen genomen en voerde hij de

besnijdenis uit op K..

Verzoeker ontdekte dit na zijn terugkomst van de landbouwvelden. Hij is naar haar toegegaan, doch zij

was reeds overleden aan de gevolgen van zwaar bloedverlies. Verzoeker vernielde de volledige

omgeving uit razernij.

Verzoeker kan omwille van deze vernieling en het feit dat hij geen respect had voor de traditie en cultuur

door deze vernieling, niet terugkeren naar Liberia.

Er werd hem verweten dat hij geen moeite deed om te achterhalen wat er in Liberia gebeurde, zeker

nadat hij er meerdere keren aangevallen werd, ook één van de redenen waarom hij uit Liberia vluchtte.

Verzoeker deed dit echter wel, doch via tussenpersonen. Hij vreesde gevolgen indien hij zelf zijn zaak

zou opvolgen of contact zou nemen met de instanties in Liberia. Hij was nl. gevlucht.

Niemand wist waar verzoeker zich bevond.

Eerst volgde zijn tante de zaak i.v.m. de bedreigingen en verwondingen op en nadat verzoeker zelf

Europa, meer bepaald Italië, bereikte, liet hij een vriendin van hem contact nemen.

Er wordt hem verweten geen moeite te doen of een desinteresse te tonen in zijn zaak in Liberia, doch

verzoeker heeft alles gedaan wat mogelijk was om dit te achterhalen.

Dat de gegronde vrees in hoofde van verzoeker onderzocht dient te worden!

De besnijdenis of vrouwelijke verminking is nog steeds een groot probleem in Liberia. Er werd in 2018

een verbod opgelegd, doch dit werd intussen reeds opgeheven. Dit zit ingebakken in de cultuur en

tradities van de bevolking. De vrees van verzoeker is dan ook oprecht, gezien hij deze traditie besmeurd

heeft door de omgeving te vernielen nadat hij zijn zus dood had gevonden.”

Inzake de vluchtelingenstatus stelt verzoeker:

“a) Gegronde vrees voor vervolging

De situatie in Liberia is zeer ernstig. De vrouwelijke verminking is nog steeds onderdeel van hun cultuur.

De gevolgen zullen groot zijn indien verzoeker dient terug te keren.
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Indien verzoeker terug dient te keren naar zijn land van herkomst, zal art 3 EVRM geschonden worden.

Artikel 3 van het EVRM omvat het volgende: […]

Verzoeker werd reeds meermaals aangevallen en bedreigd.

b) Persoonlijke vervolging

Het verdrag van Genève verklaart dat er een gegronde vrees voor vervolging moet bestaan wegens het

ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of het hebben van een

politieke overtuiging.

Dat verzoeker volledig aan deze voorwaarde voldoet.

Hij vormt immers het doelwit omwille van de vernieling die hij aanrichtte nadat hij zijn zus dood

teruggevonden had. Hij staat niet achter de traditie van besnijdenis en heeft zich hierover uitgelaten.

Dat het dus duidelijk mag zijn dat er inderdaad een werkelijk gevaar dreigt voor verzoeker, indien hij

terug dient te keren naar zijn land van herkomst.

Dat het duidelijk mag blijken dat een persoonlijke vrees voor vervolging bestaat in hoofde van verzoeker

en dat hij de vluchtelingenstatus absoluut nodig heeft.

c) Onmogelijkheid om de bescherming van zijn land in te roepen

Ook dit criterium is zonder enige twijfel vervuld in hoofde van verzoeker.

Het is juist omdat hij de bescherming van zijn eigen land/ overheid niet kan inroepen. Dat hij zich niet

kan wenden tot de politie. Hij werd reeds aangevallen en brak hierdoor zijn been. Hij heeft deze feiten

reeds aangegeven bij de politie Dat verzoeker zich dus niet naar de overheid kan richten. Dat het

duidelijk is dat verzoeker de bescherming van zijn land niet kan inroepen.

Dat het CGVS dan ook zwaar in gebreke blijft door niet afdoende te onderzoeken of verzoeker terug kan

keren naar zijn land van herkomst.

De beslissing zoals ze genomen werd door het CGVS is dan ook een flagrante schending van alle

beginselen van behoorlijk bestuur.

Op dit ogenblik, gezien de omstandigheden, en het gebrek aan zekerheid is het dus onmogelijk om

terug te keren naar Liberia.”

Omtrent de subsidiaire beschermingsstatus stelt verzoeker:

“Dat de materiële motiveringsverplichting geschonden werd door het Commissariaat Generaal

aangezien men verzoeker tevens afwijst om het subsidiaire beschermingsstatuut toe te kennen zonder

enige gegronde uitleg of wettige motivatie of zonder daarbij zijn echte individuele redenen na te gaan.

Dit is niet correct.

Dat het CGVS afdoende dient te motiveren in zijn beslissing waarom verzoeker ook niet in aanmerking

komt voor het subsidiaire beschermingsstatuut

Bezwaarlijk kan men stellen dat wordt gemotiveerd waarom verzoeker eveneens het subsidiaire

beschermingsstatuut wordt geweigerd, dat dit minstens niet afdoende wordt onderzocht en hij op basis

van de actuele situatie ook minstens nood heeft aan de subsidiaire beschermingsstatus.

[…]”.

Beoordeling

2.2.1. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7

van de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel

13, lid 1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen

gelezen te worden.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

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

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1

van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de verzoeker

om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek, zoals

vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen.

Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand van

verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.
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De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

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

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook 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. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat 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.”

2.2.2. De Raad dient inzake het verzoek om internationale bescherming een arrest te vellen dat op

afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een verzoeker om internationale

bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.3. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 van het EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 van het EVRM een risico op

vervolging omwille van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève

omvat (UNHCR, Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights,

Regional Bureau For Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus

2006, deel 2.1, nr. 3.7).

Artikel 3 van het EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet

van 15 december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009,

http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4,

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in

uitzonderlijke omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is

dat eenieder die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel

risico loopt op ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en

11449/07, 28 juni 2011, § 226).

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM is dan ook niet aan de orde.
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2.2.4. Aan verzoeker werd de vluchtelingenstatus geweigerd omwille van de onsamenhangende en niet-

aannemelijke verklaringen ingevolge dewelke zijn aangevoerd relaas inzake de vermeende

vervolgingsfeiten elke geloofwaardigheid ontbeert.

De bestreden beslissing motiveert hieromtrent als volgt:

- verzoeker heeft tijdens het interview op de DVZ niets verklaard over de besnijdenis en dood van zijn

zus, en de daaropvolgende gebeurtenissen in de bush, hoewel dit de kern van zijn vluchtmotieven

betreft;

- er zijn belangrijke tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen afgelegd tijdens het interview op de DVZ

en de verklaringen afgelegd tijdens het persoonlijk onderhoud voor het CGVS, met name inzake zijn

verblijfplaats, de verhuis naar de stad Buchanan, de onvermelde dood van verzoekers zus omwille van

haar besnijdenis, hetgeen des te meer klemt omdat hij verklaarde tijdens het interview op de DVZ geen

zussen of broers te hebben;

- verzoeker kon doorheen het persoonlijk onderhoud op geen enkel moment een duidelijke,

specifieke actor van vervolging omschrijven zodat niet kan worden ingezien wie of wat hij vreest bij een

terugkeer naar Liberia;

- verzoeker kan geen dienstige informatie geven over de vermeende aanvallen op zijn persoon in

Monrovia,

- verzoeker heeft nagelaten zijn vermeende situatie in Liberia op te volgen, zowel voor als na zijn vertrek

uit Liberia was; zo weet hij onder meer niet wat er met het lichaam van zijn zus gebeurde nadat hij haar

in de bush dood had aangetroffen en deed hij geen enkele moeite om zijn zaak in Liberia op te volgen;

- de bijgebrachte documenten (geboortecertificaat, foto’s van zijn vader, bewijs van opname in de

Helthon Community Clinic, het bewijs van politieonderzoek, artikel “Three Men Charge With Aggravated

Asault”, artikel “Torture In Prison”) hebben in casu geen bewijswaarde;

- het psychologisch attest vormt geen bewijs voor de oorzaak en omstandigheden van de vastgestelde

psychologische problemen.

In het verzoekschrift wordt geen poging ondernomen om de manifeste vaststellingen inzake de

ongeloofwaardigheid van verzoekers relaas te ontkrachten. De herhaling en vergoelijking van zijn

verklaringen kan niet aangenomen worden als een nuttige betwisting van de voormelde vaststellingen

die omstandig zijn gemotiveerd, steun vinden in het dossier en pertinent zijn. De motivering inzake de

weigering van de vluchtelingenstatus blijft derhalve onverminderd overeind.

Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor

vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat hij niet voldoet aan de

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.5. De bewering als zou de bestreden beslissing niet motiveren waarom de subsidiaire

beschermingsstatus wordt geweigerd mist feitelijke grondslag. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk

dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de beslissing heeft besloten

tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent

niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou

zijn.

Behoudens de elementen van zijn ongeloofwaardig vluchtelingenrelaas brengt verzoeker geen specifiek

element aan inzake de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig juni tweeduizend twintig door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


