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nr. 117 385 van 21 januari 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op

26 september 2013 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 27 augustus 2013.

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 6 november 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

5 december 2013.

Gelet op de beschikking van 18 november 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 januari

2014 in plaats van 5 december 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. HASOYAN 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 Sierra Leoonse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 6 augustus 1983

te Shengi. U bent etnisch Mende, en u liep school tot het vijfde jaar secundair onderwijs. U heeft

een dochter, (A.S.), geboren op 17 juni 2007. Uw vader was lid van het Wunde-genootschap,

alsook chief van Shengi-dorp. Op 25 april 2012 werd u door vier mannen uit de klas gehaald en naar

huis gebracht. Daar vernam u dat uw vader die dag overleden was, en dat u lid moest worden van

het Wunde-genootschap, waar u de positie van uw vader als lawa diende over te nemen. Er was
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een vergadering van verschillende leden van het genootschap bij u thuis, en uw moeder zei dat u het

moest doen, daar u anders de familie ten schande zou brengen. U wilde niet, maar u werd onder

dwang meegenomen naar de brousse. Bij het binnengaan van de brousse werd u door een zestal

mannen geslagen. In de brousse poogden ze u te overtuigen om uw verzet te laten varen, en u deed

alsof u het aan u opgedrongen lidmaatschap, aanvaardde. U diende een eed af te leggen, en een

mengsel van water met uw eigen bloed op te drinken. Er werd u uitgelegd dat u alles wat u in de

brousse zou zien, geheim diende te houden, dat u zes maanden lang in de brousse zou moeten blijven,

en u uw dochter, dan wel uw geslachtsdeel, zou moeten offeren. Gezien u hen gezegd had dat u lid zou

worden en ze niet dachten dat u zou ontsnappen, lieten ze u alleen. Men lette niet meer op u wanneer

ze bezig waren met de begrafenisrituelen van uw vader, en u wist weg te lopen op 27 april 2012. U liep

door de brousse, bracht er een nacht door, en ging dan naar de kant van de weg, waar u iemand

tegenkwam die bereid was om u naar Freetown te brengen. Eens aangekomen te Freetown, ging u naar

de heer (S.) – een oude vriend van uw vader, die nog grond had gekregen van uw vader. U legde hem

uw problemen uit, en u dook onder bij hem. (S.) organiseerde daarop uw vlucht uit Sierra Leone, en

bracht u naar een schip, waar u aan een zekere (A.) werd overhandigd, die u verstopte in het schip. U

verliet Sierra Leone op 4 mei 2012, en u kwam aan te België op 29 mei 2012. U vroeg asiel aan bij de

Belgische asielinstanties op 30 mei 2012.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees

voor vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden

van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet

aannemelijk heeft gemaakt.

Er dient immers te worden vastgesteld dat u meerdere tegenstrijdige, incoherente,

geenszins aannemelijke, en uiterst vage verklaringen aflegde met betrekking tot meerdere

kernelementen van het door u geopperde asielrelaas, dat er geen geloof gehecht kan worden aan

het door u geopperde asielrelaas.

U verklaarde dat u op school opgehaald werd door vier mannen en naar uw huis gebracht werd, waar

er daarna een vergadering plaatsvond tussen leden van de Wunde-gemeenschap (waaronder neven

van uw vader), uw moeder en uw stiefmoeder – betreffende uw lidmaatschap, en opvolging van uw

vader als lawa (zie gehoorverslag CGVS, p.12 en 14). U verklaarde dat u aan allen die aanwezig

waren op de vergadering, zei dat u niet geïnteresseerd was, en een aanwezige op de vergadering

u, als reactie daarop, zei dat u zo’n dingen niet mocht zeggen en het deel uitmaakt van de cultuur

(zie gehoorverslag CGVS, p.13). U voegde eraan toe dat die persoon u een schouderklop gaf om

u moed te geven, en uw moeder u dan zei dat u geen schande mocht brengen over de familie.

Later tijdens het gehoor op het CGVS gevraagd wat u zei aan de mensen die aanwezig waren op

de vergadering, antwoordde u dat u met uw moeder praatte, en zij niet op u letten (zie

gehoorverslag CGVS, p.19). Gevraagd of u hen dan duidelijk maakte op die vergadering dat u geen lid

wilde worden, antwoordde u dat u in uzelf aan het denken was, en u niet met hen praatte. Gevraagd

of u toen, op gelijk welk moment, het lidmaatschap weigerde tegenover hen, antwoordde u dat u niet

zei dat u geen lid wilde worden en u het enkel in uzelf zei. U verklaarde voorts dat u het aan uw

moeder zei, maar u genegeerd werd door de anderen, dat u het enkel in zichzelf en aan uw

moeder zei, en u niet weet of zij [de anderen die op de vergadering aanwezig waren], het gehoord

hadden. Deze tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen – dat u nu eens wel, dan weer niet, het

u opgedrongen lidmaatschap geweigerd zou hebben tegenover de personen die op de

vergadering aanwezig waren – doet reeds afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door u

afgelegde verklaringen in het kader van uw asielrelaas.

U verklaarde onder dwang naar de brousse te zijn gebracht, waar u door zes mannen op uw rug

en hoofd geslagen werd, en u begon te wenen (zie gehoorverslag CGVS, p.12 en 22). Er werd u

uitgelegd dat alles wat u in de brousse ziet, diende geheim te houden en dat u anders door een

slang gebeten zou worden, en u zou sterven. U werd in uw arm gesneden, u moest een eed

afleggen, en een mengsel van water en uw eigen bloed drinken (zie gehoorverslag CGVS, p.12). U

werd er ook gezegd dat u gedurende zes maanden in de brousse zou moeten blijven, en u ofwel

uw eigen dochter haar leven zou moeten opofferen, dan wel uw eigen penis. Verder verklaarde u

dat ze u bij aankomst in de brousse poogden te overtuigen om lid te worden daar u rijk en machtig zou

zijn, en u dan (hoewel u dit niet meende), toestemde (zie gehoorverslag CGVS, p.15, 22 en 23).

Gevraagd of ze dan meteen geloofden dat u oprecht was, gezien u ervoor steevast weigerde,

antwoordde u, zonder meer, dat dat makkelijk was, ze wisten dat u kalm was, en u het

aanvaardde (zie gehoorverslag CGVS, p.15). U verklaarde verder dat ze u dan vertrouwen en de

volgende dag geen tijd voor u hadden, en dat ze u één per één alleen lieten omdat ze niet dachten dat u

zou ontsnappen.(zie gehoorverslag CGVS, p.12 en 23). Het dient opgemerkt dat bovenstaande
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verklaringen allesbehalve aannemelijk zijn, en niet weten te overtuigen. Het is immers volstrekt

niet aannemelijk dat ze u eerst onder dwang meenemen naar de brousse nadat u reeds

duidelijk gemaakt had dat u geen deel wou uitmaken van het Wunde-genootschap, u daar

geslagen werd, in uw arm gesneden, gezegd dat u 6 maanden in de brousse zou moeten blijven

en u ofwel uw eigen dochter, dan wel uw geslachtsdeel zou moeten offeren, en dat ze u dan,

nadat u amper één nacht in de brousse had verbleven, niet meer zouden bewaken, en u

ongemoeid zouden laten daar ‘ze niet dachten dat u zou weglopen’. Gevraagd wat er zou gebeuren

met de opvolging van u, indien u zou sterven – gezien ze u zeiden uw dochter, dan wel uw

geslachtsdeel te offeren, antwoordde u weinig verhelderend dat u niet zou weten wie u zou moeten

opvolgen (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Gevraagd waarom men van een lawa zou verlangen dat

deze zijn geslachtsdeel opoffert, antwoordde u het niet te weten (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Het

dient opgemerkt dat uw verklaring dat u uw geslachtsdeel, dan wel uw kind, diende te offeren, en

uw onwetendheid omtrent de reden hiervan, bijzonder opmerkelijk wordt bevonden, gezien uw

verklaringen dat enkel u uw vader kon opvolgen daar u zijn enige zoon was, en er in de brief van

de leden van het Wunde-genootschap aan de chief (die u ter ondersteuning van het door u

geopperde asielrelaas neerlegde), vermeld wordt dat ze u zoeken omwille van twee redenen,

waaronder het breken van de traditie van opvolging. Dat deze zelfde personen u dan zouden

dwingen uw kind dan wel uw geslachtsdeel te offeren, is geenszins aannemelijk – gezien het

belang van de traditie van opvolging waar u zelf meermaals, alsook de brief die u neerlegde, naar

verwees.

Gevraagd wanneer u door de leden van het Wunde-genootschap voor het eerst gevraagd werd lid

te worden, antwoordde u vaagweg ‘mijn familie, wanneer de vergadering er was’ (zie gehoorverslag

CGVS, p.18). Gevraagd wie dat dan precies waren, antwoordde u dat het ‘de leden’ waren, niet één

individu maar een collectief, en dat het geen specifieke personen waren. Gevraagd of u namen van

dezen kunt geven, antwoordde u ontkennend. Gevraagd wat een lawa [de positie van uw vader die u

diende over te nemen] doet, en wat zijn functies zijn, antwoordde u dat u het niet weet, en u geen lid

was van de gemeenschap (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Gevraagd of uw vader dan nooit vertelde

over de Wunde-gemeenschap, en wat hij er allemaal deed, antwoordde u ontkennend, en

verklaarde u dat ze niets uitleggen als je geen lid bent. Gevraagd wat u weet te vertellen over het

Wunde-genootschap – welk soort genootschap het is, waarom het bestaat, en wat ze allemaal doen –

antwoordde u dat u er echt niets van weet, en dat u enkel weet dat uw vader er lid van was (zie

gehoorverslag CGVS, p.16). Gevraagd hoe u wist dat uw vader lid was, antwoordde u dat u, door

de positie die uw vader had, u wist dat het Wunde-mensen waren, wanneer er festiviteiten waren,

en wanneer ze verzamelden. Gevraagd welke festiviteiten u bedoelt, antwoordde u dat er

initiaties waren wanneer er nieuwe leden waren, en voegde u eraan toe dat er ‘grote mensen van

de overheid’ waren die geïnitieerd wilden worden. Gevraagd of u die initiaties dan zag, antwoordde u

evenwel ontkennend. Gevraagd wie de personen uit de overheid waren, die wilden geïnitieerd worden,

antwoordde u dat u die namen niet kent. Gevraagd hoe u dat dan eigenlijk weet, antwoordde u dat uw

vader u zei dat, als iemand een bepaalde positie [in de overheid] wilt, deze lid dient te zijn van het

Wunde-genootschap, en dezen dan eerst geïnitieerd dienen te worden. Gevraagd of uw vader dan wel

over de Wunde-gemeenschap sprak, antwoordde u vaagweg dat hij niet over de geheimen sprak.

Gevraagd wat uw vader u nog over de Wunde-gemeenschap vertelde, antwoordde u, de vraag

ontwijkend en weinig overtuigend, dat ze er normaal helemaal niet over spreken. Gevraagd of uw

vader vrijwillig lid werd, dan wel of hij ook gedwongen werd, antwoordde u dat hij vrijwillig lid werd (zie

gehoorverslag CGVS, p.18). Gevraagd hoe u dat weet, antwoordde u dat hij er gelukkig mee was, en

uw vader van de gemeenschap hield, wanneer hij erover praatte. Gevraagd op welke leeftijd men

doorgaans lid wordt van het Wunde-genootschap, antwoordde u vaagweg dat je op z’n minst volwassen

moet zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.17). Gevraagd of u nooit eerder verwacht had dat u wel eens zou

worden gevraagd om lid te worden van het Wunde-genootschap, antwoordde u daar nooit aan te

hebben gedacht, en dat niet verwacht te hebben. U geconfronteerd met de vaststelling dat uw vader

lawa was, en u opnieuw gevraagd of u dan niet had verwacht dat u wel eens lid zou moeten worden, en

uw vader opvolgen, antwoordde u dan weer, vaagweg en tegenstrijdig aan uw vorig antwoord, dat

u er wél aan gedacht had, maar u het toen niet verwachtte. U geconfronteerd met uw verklaringen

dat zowel uw vader als grootvader een lawa waren in het Wunde-genootschap, en gevraagd of u dan

niet verwachtte dat u het ook zou moeten worden, antwoordde u dan weer dat u het wel wist, maar

u geen lawa wou worden. Gevraagd of uw vader u nooit poogde op te leiden, opdat u op een dag

zijn positie zou overnemen, antwoordde u dat hij zoiets nooit deed. Gevraagd of u weet wat een lawa

is, antwoordde u ontkennend. Gevraagd of u dat niet wou weten, gezien u blijkbaar wel wist dat u het

op een dag zou moeten worden, antwoordde u dat het u niet interesseerde en ze het u toch niet

zouden zeggen als u het vroeg. Gevraagd waarom er zolang gewacht werd om u lid te maken van
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het Wunde-genootschap, gezien u al bijna dertig jaar oud was wanneer ze u vroegen lid te

worden, antwoordde u vaag en weinig overtuigend dat dat de volwassen leeftijd is.

Gevraagd welke functies er nog allemaal bestaan in het Wunde-genootschap, naast de positie van

lawa, antwoordde u het niet te weten (zie gehoorverslag CGVS, p.20). Gevraagd of u namen kent

van personen die lid waren van het Wunde-genootschap, waarvan u onder dwang lid moest

worden, antwoordde u de namen niet te kennen (zie gehoorverslag CGVS, p.21). Gevraagd of u dan

geen enkele naam kent, antwoordde u vaagweg ‘Ma Brima’, maar u weet niet wat zijn functie is.

Gevraagd of u namen kent van personen die de brief aan de chief ondertekenden die u

ter ondersteuning van uw asielrelaas neerlegde – die ondertekend werd door 45 leden van

het Wunde-genootschap te Shengi, het genootschap dat u oppert te vrezen – antwoordde u ze

niet te kennen.

Bovenstaande verklaringen doen verder ernstig afbreuk aan de reeds

aangetaste geloofwaardigheid van uw verklaringen in het kader van uw asielrelaas. Immers, dat

u geen enkele naam weet te noemen van de personen die u zou hebben meegedeeld dat u lid

zou moeten worden van het Wunde-genootschap, u slechts één naam kent van een persoon die

lid zou zijn, en u voorts geen enkele naam weet te noemen van de 45 personen die de brief aan

de chief, die u ter ondersteuning van het door u geopperde asielrelaas neerlegde, ondertekenden

– allen leden van het Wunde-genootschap dat u zou vrezen – is danig ongeloofwaardig, en

schaadt dan ook verder de geloofwaardigheid van uw verklaringen. Daarnaast dient vastgesteld

dat de danig vage en incoherente verklaringen die u aflegde, wat betreft uw voorbestemming om

de positie van lawa in te nemen in het Wunde-genootschap (‘daar nooit aan te hebben gedacht,

en dat niet verwacht te hebben’, ‘er wél aan gedacht te hebben, maar het toen niet verwacht

te hebben’ en ‘dat u het wel wist, maar u geen lawa wou worden’), alsook uw weinig

coherente verklaringen wat betreft de zaken die uw vader wel en niet over het Wunde-

genootschap zou hebben verteld, verder afbreuk doet aan de reeds ernstig aangetaste

geloofwaardigheid van de door u, in het kader van uw asielrelaas, afgelegde verklaringen. Uw

verklaringen dat ze u nooit eerder vroegen lid te worden, en dat uw vader nooit een poging

ondernam om u op enigerlei wijze voor te bereiden op uw latere positie van lawa in het Wunde

genootschap, worden bovendien evenmin aannemelijk bevonden. Het is immers allerminst

onredelijk te verwachten dat uw vader, die net als u zijn vader moest opvolgen als lawa, op zijn

minst zou praten over uw latere verantwoordelijkheden, en u zou vragen lid te worden, alsook

dat hij op zijn minst een poging zou ondernemen u enigszins voor te bereiden op de positie die u

zou moeten overnemen – gezien het belang van de traditie van opvolging waar u zelfs meermaals

naar verwees, en de verantwoordelijke positie binnen het genootschap die u zou dienen in te

nemen.

U verklaarde dat u, wanneer u in de brousse was, wou weglopen, u niet wist waarheen te gaan, en

u dan dacht aan de man die vaak op bezoek kwam bij uw vader thuis (zie gehoorverslag CGVS,

p.15). Gevraagd of u de visie van meneer (S.) – de persoon naar wie u vluchtte nadat u wist

te ontsnappen uit de brousse – op de Wunde-gemeenschap kende, vooraleer u naar hem

toeging, antwoordde u ontkennend, en voegde u eraan toe dat u wel wist dat hij geen lid was (zie

gehoorverslag CGVS, p.24). Gevraagd hoe u wist dat hij geen lid was, verklaarde u dat u dat aan zijn

handelingen zag, en hij slecht sprak over het Wunde-genootschap, wanneer u bij hem was in Freetown.

Gevraagd of u wist of meneer (S.) al dan niet lid was van het Wunde-genootschap, voordat u aankwam

bij (S.) te Freetown, antwoordde u, zonder meer, dat u wist dat hij geen lid was. Gevraagd hoe u

dat wist, antwoordde u opnieuw, ontwijkend, dat u het aan zijn handelingen zag. U nogmaals gevraagd

hoe u wist dat hij geen lid was voordat u in Freetown aankwam, antwoordde u, wederom ontwijkend, dat

hij een zakenman is en niet de zoon van een chief is. U erop gewezen dat het een vriend van uw

vader was, antwoordde u dat dat zaken betrof. U nogmaals gevraagd hoe u wist dat meneer (S.) geen

lid was, antwoordde u, wederom de u gestelde vraag ontwijkend (namelijk hoe u wist dat hij geen lid

was, voor u bij hem aankwam in Freetown), dat u discussies met hem had, hij kritisch was ten aanzien

van het Wunde-genootschap, en hij dus geen lid is. Tot slot nogmaals gevraagd hoe u wist of (S.)

lid was of niet, voordat u bij hem te Freetown was, antwoordde u uiteindelijk dat u niet wist of hij lid

was of niet, daar u er voorheen nooit over had gesproken met hem. Gevraagd of u dan niet bang was

dat meneer (S.) u eveneens zou dwingen om lid te worden, antwoordde u dat u eerst bang was en

u dacht dat u misschien niet veilig zou zijn bij hem (zie gehoorverslag CGVS, p.25).

Gevraagd waarom u dan naar hem toeging, gezien u zo alles op het spel zette, en u misschien wel

teruggestuurd zou worden, antwoordde u, weinig overtuigend, ‘dat u de moed vond’, en hij de enige was

die u kende. Het dient opgemerkt dat uw verklaringen, namelijk dat u er reeds aan dacht naar

meneer (S.) te gaan wanneer u nog vastgehouden werd in de brousse, zonder dat u wist of (S.) al

dan niet lid was van het Wunde-genootschap, en zonder zijn mening over dit genootschap te

kennen, niet weten te overtuigen en de hierboven reeds vastgestelde ongeloofwaardigheid van
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uw verklaringen met betrekking tot het door u geopperde asielrelaas, enkel bevestigen. Immers,

dat u een dergelijk roekeloos risicogedrag zou stellen – u verklaarde immers dat uw vader

bevriend was met (S.), en (S.) nog grond gekregen had van uw vader (zie gehoorverslag CGVS,

p.8 en 25) – en uw eigen vrijheid zomaar op het spel zou zetten nadat u aan de initiatie in de

brousse van het Wunde-genootschap wist te ontsnappen, weet niet te overtuigen.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, kan er geen geloof gehecht worden aan

de door u geopperde vervolgingsfeiten en vrees voor toekomstige vervolging. U heeft dan ook

niet aannemelijk kunnen maken dat in uwen hoofde een ‘gegronde vrees voor vervolging’,

zoals bedoeld in de Conventie van Genève, in aanmerking genomen kan worden, of dat u, bij

een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong, een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, zou lopen.

De door u neergelegde documenten in het kader van uw asielaanvraag, wijzigen

bovenstaande vaststellingen niet.

Wat betreft de door u neergelegde brief van leden het Wunde-genootschap aan de district-chief

van Shengi-stad (zie gehoorverslag CGVS, p.10), die u op het internet vond, dienen volgende

opmerkingen gemaakt te worden. Gevraagd wanneer u deze brief op het internet terugvond,

antwoordde u het niet meer te weten (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Gevraagd wie dit op het internet

plaatste, antwoordde u het evenmin te weten (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Gevraagd waar dit

document vandaan komt, antwoordde u weinig verhelderend en de vraag ontwijkend, dat u het afdrukte.

Gevraagd hoe het komt dat deze brief op het internet staat, antwoordde u, wederom de vraag

ontwijkend, dat u uw naam zag staan en het over u gaat. Nogmaals gevraagd of u er enig idee van heeft

wie dit op het internet plaatste, antwoordde u er geen idee van te hebben – hetgeen uiterst opmerkelijk

wordt bevonden daar er te lezen valt dat het gepost werd door een zekere (M.J.). Gevraagd hoe u dit

tegenkwam op het internet, antwoordde u dat u aan het surfen was, en u het plots tegenkwam.

Gevraagd of u poogde te weten te komen wie dit op het internet plaatste, antwoordde u ontkennend.

Gevraagd of u dan geen contact poogde te zoeken met de persoon die dit online plaatste, dan wel met

het (in het commentaar bij de brief foutief geschreven) ‘Sierra Leone Human Right Crime Report Office’,

antwoordde u ontkennend, en voegde u er, weinig overtuigend, aan toe dat u niet zou weten hoe dat te

doen. Gevraagd of u weet wat het ‘Sierra Leone Human Right Crime Report Office’ is, antwoordde u ze

niet te kennen. Gevraagd of u dan niet poogde met hen in contact te komen, daar ze uw verhaal blijken

te kennen en in het bezit zijn van een document dat over u handelt, antwoordde u zonder meer

ontkennend. Gevraagd waarom deze brief op een Belgische website werd gepost, gezien het van Sierra

Leone komt, antwoordde u, nadat u de vraag een tweede keer werd gesteld, dat u het niet weet (zie

gehoorverslag CGVS, p.11).

Het dient vastgesteld dat, gegeven uw hierboven reeds vermeldde frappante

onwetendheid betreffende de 45 personen die de brief – die u zelf neerlegde ter ondersteuning

van de door u geopperde vrees voor vervolging – ondertekenden, uw weinig aannemelijke

verklaring dat u het ‘plots op internet vond’, en de complete desinteresse uwentwege om nog

maar een poging te ondernemen om te weten te komen waar deze brief vandaan komt, wie ze

online plaatste, en hoe ze eraan kwamen, doet volledig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

verklaringen hieromtrent. Het is immers allerminst onredelijk te verwachten van iemand die uit

vrees voor vervolging zijn land diende te ontvluchten, dat deze op zijn minst een poging zou

ondernemen meer te weten te komen wanneer deze dergelijke documenten op internet

terugvindt. Dat u overigens geen enkele verklaring heeft voor de uiterst bevreemdende

vaststelling dat dit document toevallig op een Belgische blogsite werd geplaatst, sterkt enkel het

vermoeden dat de door u neergelegde brief van de leden van het Wunde-genootschap aan de

district chief van Shengi-stad, volkomen frauduleus is. Er kan derhalve geen enkel geloof

gehecht worden aan de authenticiteit van deze brief. De geboorteakte die u voorlegt, bevat geen

enkel objectief element (foto voorzien van een stempel, vingerafdrukken, handtekening, biometrische

gegevens) waarmee bewezen kan worden dat u wel degelijk de persoon bent die door dit document

wordt bedoeld. Dit is dus geen bewijs van uw identiteit, het vormt hoogstens een zwakke aanwijzing.

Aangezien uw relaas over het geheel genomen niet geloofwaardig bevonden werd, kan het

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

en dit document. Wat betreft de documenten met betrekking tot het ziekenhuis in België waar u wordt

behandeld, kan enkel worden vastgesteld dat deze geen enkele relevantie bezitten met betrekking tot

het door u geopperde asielrelaas.

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert, in wat zich aandient als een enig middel, de schending aan van de

zorgvuldigheidsplicht, juncto de motiveringsplicht, juncto artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28

juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen.

Hij geeft een algemene uiteenzetting inzake de bewijslast in en de beoordeling van asielaanvragen en

betoogt zijn relaas aannemelijk te hebben gemaakt door een geloofwaardig relaas en diverse objectieve

stukken.

Verzoeker benadrukt herhaaldelijk te kennen te hebben gegeven dat hij niet geïnteresseerd was in de

functie en rol van zijn vader in de Wunde gemeenschap. Hij werd derhalve nooit voorbereid of opgeleid

om diens functie over te nemen.

Verzoeker verwijst naar de neergelegde brief van de Wunde gemeenschap. Het is evident dat hij – gelet

op zijn desinteresse in deze gemeenschap – de leden die de brief ondertekenden niet bij naam kent en

geen van de door verweerder gevraagde informatie kon verstrekken. Verweerder betwist de

authenticiteit van de brief niet doch tracht dit stuk te neutraliseren door het argument dat verzoeker

hierover geen informatie kon verstrekken. Verzoeker acht zijn relaas bewezen door voormelde brief en

door de overlijdensakte van zijn vader. Verweerder catalogiseert de stukken gemakkelijk als

ongeloofwaardig en vals, zonder de motieven op adequate wijze kenbaar te maken.

Bij de beoordeling van de geloofwaardigheid moet rekening worden gehouden met de onmogelijkheid

om zich alle gegevens of minder belangrijke gegevens te herinneren. Verzoeker kon zich niet al deze

gegevens herinneren wegens de trauma’s die hij heeft meegemaakt.

Verweerder baseert zich volgens verzoeker op onbelangrijke tegenstrijdigheden, vaagheden en

onjuistheden zodat de bestreden motivering niet afdoende, draagkrachtig en deugdelijk is.

Verweerder toetst het feitenrelaas niet aan algemene informatie omtrent de Wunde gemeenschap en

hanteert irrelevante tegenstrijdigheden om het relaas af te wijzen.

Verzoeker geeft een algemene uiteenzetting inzake de motiveringsplicht. De bestreden beslissing geeft

volgens hem niet de feitelijke en juridische overwegingen. Aldus acht verzoeker artikel 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen geschonden

en komt de beslissing tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van

“de Minister van Binnenlandse Zaken” en er werd “door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek

geleverd naar de situatie van verzoekers”.

Verzoeker vraagt derhalve om hem de vluchtelingenstatus toe te kennen of hem minstens de subsidiaire

beschermingsstatus te verlenen overeenkomstig artikel 48/4 van de voormelde wet van 15 december

1980 (vreemdelingenwet).

2.1.2. Ter staving van zijn betoog legt verzoeker, benevens de reeds neergelegde internetafdruk met

een brief van de Wunde gemeenschap (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlagen 2 en 4), de

overlijdensakte van zijn vader neer (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 3).

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli

1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen,

dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het

recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige

wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent

en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in

casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op

motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter

verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.



RvV X - Pagina 7

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

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

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden

toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

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

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

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4. De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende

wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikel

48/3 en 48/4. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.4. Voor zover verzoeker op algemene wijze beweert dat hij zich niet alle gegevens kan herinneren

wegens de trauma’s die hij heeft meegemaakt, dient te worden vastgesteld dat dit de concrete motieven

van de bestreden beslissing niet kan ontkrachten. Vooreerst dient te worden vastgesteld dat hij geen

medisch attest bijbrengt waaruit het bestaan van een trauma in zijn hoofde kan worden afgeleid.

Bijgevolg toont hij niet aan getraumatiseerd te zijn; laat staan dat hij aantoont dat hij ingevolge hiervan

aan geheugenproblemen zou lijden of niet in staat was om tijdens het gehoor volwaardige verklaringen

af te leggen. Voorts formuleerde verzoeker noch de advocaat die hem bijstond enig bezwaar tegen het

plaatsvinden van het gehoor bij het CGVS, blijkt uit het gehoorverslag dat het gehoor op normale wijze

is geschied en kunnen hieruit geen problemen worden afgeleid. Verzoeker laat bovendien na in

concreto aan te tonen dat, waar of op welke wijze het beweerde trauma zijn verklaringen zou hebben

beïnvloed. Evenmin toont hij aan dat of op welke wijze dit van invloed zou zijn geweest op de bestreden

motivering en beslissing.

In de bestreden beslissing wordt met recht opgemerkt dat het, gelet op het belang van de traditie van

opvolging zoals herhaaldelijk benadrukt door verzoeker en gelet op de verantwoordelijke positie die hij

binnen de Wunde gemeenschap zou dienen in te nemen, geenszins aannemelijk is dat men verzoeker,

die reeds geruime tijd volwassen was, nooit eerder zou hebben gevraagd om lid te worden en nooit ook

maar enigszins zou hebben voorbereid op zijn latere positie binnen deze gemeenschap. Dat verzoeker

zich hiervoor zelf nooit interesseerde vormt geen afdoende verklaring voor het gegeven dat men vanuit

de Wunde gemeenschap nooit stappen zou hebben ondernomen om hem lid te maken of op te leiden.

Integendeel kan worden aangenomen dat men hem, net omwille van een gebrek aan interesse ter zake,

hierover eerder zou hebben aangesproken of zou hebben getracht zijn interesse te wekken.

Daarenboven blijkt uit verzoekers verklaringen, zoals terecht aangehaald in de bestreden beslissing, dat

hij incoherente verklaringen aflegde omtrent zowel hetgeen zijn vader wel en niet over de Wunde

gemeenschap zou hebben verteld als zijn eigen visie op en bedenkingen inzake zijn voorbestemming

om zijn vader op te volgen. Verzoeker tracht dit ten onrechte af te doen als irrelevant of onbelangrijk nu

deze voorbestemming bepalend was of kon zijn voor zijn verdere leven.

Verzoeker legde, zoals genoegzaam blijkt uit de verklaringen die in dit kader terecht worden aangehaald

in de bestreden beslissing, bovendien kennelijk tegenstrijdige verklaringen af omtrent de essentie van

zijn asielrelaas, meer bepaald inzake het kernmoment waarop hij, tijdens een vergadering met leden

van de Wunde gemeenschap en zijn familie en met zijn lidmaatschap en de opvolging van zijn vader als

voorwerp, zou hebben vernomen dat hij zijn vader diende op te volgen. Dat deze frappante

tegenstrijdigheid irrelevant of onbelangrijk zou zijn, kan bezwaarlijk ernstig worden genomen daar deze
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betrekking heeft op een moment in verzoekers asielrelaas dat van cruciaal belang is en bepalend zou

zijn geweest voor zijn vertrek uit zijn land en zijn verdere leven.

Daarenboven is de door verzoeker geschetste verdere gang van zaken, zoals deze blijkt uit zijn in de

bestreden beslissing weergegeven gezegden, in het geheel niet geloofwaardig. Het is namelijk

allesbehalve aannemelijk dat men verzoeker, nadat deze aanvankelijk steevast duidelijk maakte dat hij

geen deel wou uitmaken van de Wunde gemeenschap, onder dwang werd meegenomen naar de

brousse, er werd geslagen, er in zijn arm werd gesneden, er de mededeling kreeg dat hij zes maanden

in de brousse zou moeten blijven en ervan op de hoogte werd gebracht dat hij zijn dochter of zijn

geslachtsorgaan diende te offeren, vervolgens nadat hij amper één nacht in de brousse had verbleven

niet meer zou bewaken, hem ongemoeid zou laten en daarbij ervan zou uitgaan dat hij niet zou

weglopen of ontsnappen.

Evenmin is het plausibel dat verzoeker, die blijkens zijn verklaringen zoals aangehaald in de bestreden

beslissing niet wist of S. al dan niet lid was van de Wunde gemeenschap en zonder diens mening over

deze gemeenschap te kennen, na te zijn ontsnapt aan zijn initiatie in deze gemeenschap naar S. zou

gaan, en dit ondanks dat hij wist dat deze persoon bevriend was met zijn vader en van zijn vader grond

had gekregen en ondanks dat hij dacht dat hij bij S. misschien niet veilig zou zijn.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoekers vermeende asielmotieven.

De neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij de teloorgegane geloofwaardigheid van

verzoekers relaas kunnen herstellen.

De geboorteakte van verzoeker en de overlijdensakte van zijn vader (rechtsplegingsdossier, stuk 1,

bijlage 3; administratief dossier, stuk 20: documenten) bevatten, nog daargelaten dat zij geen objectieve

elementen bevatten aan de hand waarvan kan worden nagegaan dat verzoeker en diens vader

daadwerkelijk de hierin vermelde personen zijn, geen elementen die afbreuk zouden kunnen doen aan

de voormelde, concrete vaststellingen.

Wat betreft de internetafdruk met een brief van de Wunde gemeenschap, dient te worden opgemerkt dat

de commissaris-generaal en de Raad niet moeten bewijzen dat dit stuk niet-authentiek of vals zou zijn

om hieraan bewijswaarde te ontzeggen. Dat verzoeker manifest onwetend bleek omtrent de 45

personen die de brief, die hij nochtans zelf neerlegt ter staving van zijn relaas, ondertekenden is, in

tegenstelling met wat hij voorhoudt, geenszins evident en doet wel degelijk op frappante wijze afbreuk

aan de ernst en de geloofwaardigheid van de inhoud van dit stuk. Redelijkerwijze kan worden verwacht

dat verzoeker op de hoogte is van de inhoud van de stukken die hij zelf neerlegt en dat hij toch enige

interesse zou vertonen omtrent de actoren van zijn vervolging, van wie de brief uit zou gaan. Bovendien

laat verzoeker de pertinente en terechte vaststellingen ongemoeid dat hij (i) vage verklaringen aflegde

over het ogenblik en de wijze waarop hij dit stuk bekwam; (ii) onwetend bleek over de herkomst van dit

stuk, de persoon die dit op het internet plaatste en de wijze waarop dit op het internet terecht kwam; (iii)

zelfs niet bleek te hebben getracht meer te weten te komen over of contact op te nemen met de persoon

en organisatie die het op het internet plaatsten. Dat verzoeker een dermate verregaand gebrek aan

interesse vertoonde omtrent de internetafdruk met de brief van de Wunde gemeenschap maakt dat aan

dit stuk geen bewijswaarde kan worden gehecht en getuigt in het geheel niet van een ernstige en

geloofwaardige vrees voor vervolging.

Wat betreft de documenten inzake verzoekers medische behandeling in België (administratief dossier,

stuk 20: documenten), kan nog worden opgemerkt dat deze niet volstaan om aan te tonen dat

verzoekers medische problemen, zoals hij voorhoudt (administratief dossier, stuk 3, p.26) te wijten

zouden zijn aan zijn beweerde problemen. Een medisch attest vormt immers geen sluitend bewijs voor

de omstandigheden waarin de hierin vastgestelde verwondingen werden opgelopen. De arts doet

vaststellingen betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt en rekening

houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen

verwondingen. Een arts kan echter nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden

schetsen waarin de verwondingen werden opgelopen. Gelet op vastgestelde ongeloofwaardigheid van

zijn vermeende problemen, kan niet worden aangenomen dat verzoekers medische problemen zouden

zijn opgelopen in de omstandigheden zoals door hem geschetst.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.
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2.2.5. Verzoeker voert geen specifieke argumentatie inzake de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn beweerde

asielrelaas, toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in zijn

hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van

herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig januari tweeduizend veertien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


