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 nr. 123 326 van 29 april 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 16 januari 2014 

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

staatlozen van 13 december 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 10 maart 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 april 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat H. 

CILINGIR en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

U verklaart een Sierraleoons staatsburger te zijn van Temne origine afkomstig uit Koidu. U heeft uw 

land van herkomst verlaten uit vrees voor een gedwongen initiatie bij de poro-gemeenschap. U hebt 

Sierra Leone verlaten en u reisde via Guinee naar Griekenland en daarna naar België. U hebt op 26 

augustus 2010 in België asiel gevraagd. Op 24 februari 2011 nam het Commissariaat-generaal een 

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

op basis van het feit dat u niet aannemelijk maakt dat u zich niet kon onttrekken aan een gedwongen 

initiatie bij de porogemeenschap. Daarbij legt u vage verklaringen over de activiteiten die u had bij de 

organisatie Move Salone. U tekende beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die op 7 

juni 2011 (bij arrest 62768) de weigeringsbeslissing bevestigde. U tekende op 19 juli 2011 beroep aan 

bij de Raad van State, die uw beroep heeft verworpen.  
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U hebt een tweede maal asiel gevraagd in België op 27 juli 2011. U verklaart niet te zijn 

teruggekeerd naar Sierra Leone. Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u volgende documenten 

neer: een gecertificeerde kopie van uw geboorteakte (n°26172 afgegeven te Freetown dd.21.7.2006), 

een lidkaart van de organisatie Move Salone (n° MSL-012 geldig van jan 2007 tot dec 2014), een 

studentenkaart en een rapport van Marampa Islamic Secondary School, een krantenartikel ‘Move 

Salone cries for missing colleague’ in The New Citizen dd.23.3.2011 en een krantenartikel ‘Over Poro 

Society Scare… Chiefdom Headquarter Becomes Ghost Town’ in The New Storm dd.22.3.2011. U 

vernam dat uw moeder en broers niet langer in uw dorp wonen, nadat uw moeder werd benaderd door 

de porogemeenschap omwille van uw problemen.  

 

B. Motivering  

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens 

of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde 

vrees voor vervolging’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel 

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

bescherming of dat u zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele 

terugkeer naar uw land.  

Er dient benadrukt te worden dat uw eerste asielaanvraag door het Commissariaat-generaal 

werd afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing en beoordeling werd door de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd en uw beroep hiertegen bij de Raad van State werd 

verworpen. Zo dient te worden opgemerkt dat de Raad eveneens stelt dat: 'Verzoeker beperkt zich 

inzake zijn gedwongen initiatie bij de porogemeenschap en zijn lidmaatschap van Move Salone tot het 

louter verwijzen naar en herhalen van zij verklaringen zoals afgelegd bij het CGVS. Hij doet hiermee 

geen afbreuk aan de terechte vaststellingen van de commissaris-generaal dat hij (i) incoherente 

verklaringen heeft afgelegd aangaande de mogelijkheden om aan de gedwongen initiatie bij de 

porogemeenschap te ontsnappen; (ii) vage verklaringen heeft afgelegd omtrent de concrete activiteiten 

van Move Salone.' Het beroep bij de Raad van State werd verworpen en aldus resten er u geen 

beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw vorige asielaanvraag en staat de beoordeling hiervan 

vast.  

Uit het administratieve dossier en uw verklaringen blijkt dat u in het kader van uw tweede 

asielaanvraag verwijst naar dezelfde feiten en elementen aangehaald in uw eerste asielaanvraag. Uit 

uw verklaringen blijkt dat u bijkomende documenten hebt ter staving van uw eerder in uw eerste 

asielaanvraag aangehaalde problemen. Uit uw verklaringen blijkt tevens dat u niet bent teruggekeerd 

naar uw land van herkomst.  

Met betrekking tot de neergelegde documenten ter staving van uw tweede asielaanvraag dient 

het volgende te worden opgemerkt. De gecertificeerde kopie van uw geboorteakte (n°26172 afgegeven 

te Freetown dd.21.7.2006) betreft een aanwijzing van uw identiteit, wat hier niet ter discussie staat. 

De studentenkaart en een rapport van Marampa Islamic Secondary School betreffen de door u 

gedane studies wat eveneens niet ter discussie staat. Met betrekking tot de lidkaart van Move Salone 

dient te worden opgemerkt dat een document op zich niet de geloofwaardigheid van uw verklaringen 

kan herstellen. Men dient in dat opzicht er nogmaals op te wijzen dat een document, om bewijskrachtig 

te zijn, een verhaal moet ondersteunen dat ook samenhangend en geloofwaardig is en dat u in het 

kader van uw eerste asielaanvraag uw activiteiten voor Move Salone niet aannemelijk wist te maken.  

Verder dienen volgende bedenkingen te worden geformuleerd bij het door u neergelegde 

krantenartikel ‘Move Salone cries for missing colleague’ in The New Citizen dd.23.3.2011. Hierbij is het 

merkwaardig dat in het artikel een datum werd gecorrigeerd. In de zin waarin wordt vermeld dat u niet 

gevonden kon worden, werd het jaartal 2009 duidelijk aangepast. Wanneer u om uitleg wordt gevraagd, 

blijkt u niet te weten wie het heeft gedaan en stelt dat u de krant zo heeft ontvangen (zie gehoor CGVS, 

p.5). Op de vraag hoe u dit document ontvangen hebt, antwoordt u dat u via uw vriend (L.) dit werd 

opgestuurd. Uw vriend had de krant op straat gekocht, het gelezen en hij had u de krant opgestuurd (zie 

gehoor CGVS, p.4). U geeft aan dat uw vriend (L.) informatie had gegeven over de organisatie en 

de organisatie de journalist had uitgenodigd, maar de naam van de journalist is u niet bekend (zie 

gehoor CGVS, p.4). Daarbij is het weinig aannemelijk dat de organisatie waarvan u beweert lid te zijn en 

die volgens uw verklaringen en het krantenartikel ongerust is over uw verdwijning echter twee jaar 

zou wachten alvorens enig initiatief of mediacontact te maken. Wanneer u tijdens het gehoor op 

het tijdsverloop wordt gewezen, antwoordt u dat de communicatie in Afrika heel moeilijk is en dat u er 

niets over weet, omdat u er zelf niet bent (zie gehoor CGVS, p.5). Ook op de vraag naar de zaak bij 

de politiek, waarvan melding wordt gemaakt in het artikel, blijft u erg op de vlakte (zie gehoor CGVS, 

p.5). Zo reageert u kortweg op de vraag of de collega’s naar de politie gingen, dat u denkt dat ze het in 

de krant hebben vermeld dat ze naar de politie gingen, maar dat u er niet bent en het niet goed 
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kan begrijpen (zie gehoor CGVS, p.5). U bent verder niet in staat enige details of verdere informatie 

hierover te geven (zie gehoor CGVS, p.5). Deze vaststellingen tasten de bewijswaarde van dit artikel, 

waardoor dit artikel eerder gefabriceerd overkomt.  

Het krantenartikel ‘Over Poro Society Scare… Chiefdom Headquarter Becomes Ghost Town’ in 

The New Storm dd.22.3.2011 maakt melding van de Porogemeenschap, maar legt geen verband met 

uw persoonlijke situatie of voorgehouden moeilijkheden. Evenmin bevatten deze artikels indicaties 

die afbreuk doen aan de vaststellingen die aan de basis liggen van uw eerdere weigeringsbeslissing.  

Aldus doen de elementen in het kader van uw tweede asielaanvraag geen afbreuk aan 

de essentie van de eerdere beoordeling, waarbij werd vastgesteld dat u bezwaarlijk kan stellen 

dat u uw land uit ‘vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève 

heeft verlaten 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.  

 

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 voert in een eerste en enig middel de schending aan van artikel 3 EVRM, van artikel 2, 

c), 9, eerste lid en 10, eerste lid, b) van Richtlijn 2004/83/EG, van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 48/3, 48/4 en 62 

van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet) en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Hij benadrukt dat hij zijn geboorteakte voorlegde en dat er geen twijfel kan bestaan over zijn identiteit. 

Verder legde hij een krantenartikel neer. Dat hierin een datum is veranderd, wijzigt de inhoud niet. 

Verzoeker deelde ook mee dat zijn collega’s naar de politie gingen en heeft een email ontvangen 

waaruit blijkt dat zijn collega’s op 20 maart 2011 naar de politie gingen om hem als vermist op te geven. 

Het origineel is onderweg en zal ter terechtzitting worden neergelegd.  

 

Verzoeker citeert artikel 3 EVRM en verwijst naar rechtspraak van het EHRM inzake de bewijslast in het 

kader van dit artikel.  

 

Hij benadrukt dat hij lid was van ‘Move Salone’ en kinderen op school aansprak om geen lid te worden 

van de Poro gemeenschap, hen vertelde wat zij in de Poro moesten doen en hen waarschuwde. Gezien 

de Poro een geheim genootschap is, wordt hierover publiek niet veel gesproken.  

 

2.2.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het 

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel 

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoeker preciseert niet hoe het 

zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden, zodat deze schending niet dienstig wordt aangevoerd. 

 

2.2.2. Verzoeker preciseert evenmin op welke wijze de aangehaalde artikelen uit Richtlijn 2004/83/EG 

zouden zijn geschonden. Dient bovendien te worden opgemerkt dat richtlijnen geen directe werking 

hebben. Een richtlijn kan wel directe werking hebben in de Belgische rechtsorde wanneer de 

omzettingstermijn voor de betrokken richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke 

bepalingen bevat die geen verdere substantiële interne uitvoeringsmaatregel door de communautaire of 

nationale overheden behoeven om het gewild effect op nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn 

van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 verstreek blijkens artikel 38 van deze 

richtlijn op 10 oktober 2006, datum waarop deze ook effectief in Belgisch recht werd omgezet. 

 

2.2.3. Verzoeker beperkt zich inzake de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM tot het citeren van 

dit artikel en het verwijzen naar een aantal principes die het EHRM omtrent de bewijslast in het kader 

van dit artikel heeft gesteld. Hij betrekt deze echter niet op zijn concrete situatie en laat na aan te tonen 

dat of op welke wijze hieraan niet zou zijn voldaan door de bestreden beslissing.  

 

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 
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EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 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, 3.7).  

 

Artikel 3 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).  

 

De toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire 

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek 

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.  

 

2.2.4. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en 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 kent en aan inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel 

van de formele motiveringsplicht 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. 

 

2.2.5. 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. 

 

2.2.6. 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.  

 

2.2.7. Verzoeker baseert zich in het kader van onderhavige tweede asielaanvraag op dezelfde feiten en 

vrees zoals aangevoerd in het kader van zijn eerste asielaanvraag, met name een vrees voor een 

gedwongen inlijving in de Poro-gemeenschap. Tevens haalt hij opnieuw aan lid te zijn geweest van en 

activiteiten te hebben gevoerd voor de beweging Move Salone.  

 

Bij arrest nr. 62 768 van 7 juni 2011 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd inzake 

verzoekers eerste asielaanvraag geoordeeld dat geen geloof kon worden gehecht aan zijn asielrelaas 

omdat hij incoherente verklaringen aflegde over de mogelijkheden om aan een gedwongen initiatie bij 

de Poro-gemeenschap te ontsnappen en vage verklaringen aflegde over de concrete activiteiten die hij 

voor Move Salone zou hebben gevoerd. Het beroep tegen dit arrest werd door de Raad van State niet-

toelaatbaar verklaard bij beschikking nr. 7214 van 8 juli 2011. Aldus geniet dit arrest kracht van 

gewijsde.  

 

Eens de Raad een beslissing over een bepaalde asielaanvraag heeft genomen, heeft de Raad wat die 

aanvraag betreft, zijn rechtsmacht uitgeput. Bij een beoordeling van een latere asielaanvraag mag hij 

derhalve niet opnieuw  uitspraak doen over de eerdere asielaanvraag. Dit neemt echter niet weg dat de 

http://curia.europa.eu/
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Raad bij de beoordeling van een latere asielaanvraag rekening mag houden met alle feitelijke 

elementen, ook met de elementen die resulteren uit verklaringen die gedurende de behandeling van een 

eerdere asielaanvraag zijn afgelegd. De Raad kan zich dus op geheel het administratief dossier steunen 

en bijvoorbeeld ook een vergelijking maken tussen verklaringen die in de opeenvolgende 

asielprocedures zijn afgelegd (RvS 19 juli 2011, nr. 214.704).  

 

Daar waar tijdens verzoekers eerste asielaanvraag werd vastgesteld dat geen geloof kan worden 

gehecht aan verzoekers asielrelaas en vrees, dient te worden opgemerkt dat de geloofwaardigheid 

hiervan nog op fundamentele wijze verder wordt ondermijnd doordat hij tijdens de huidige, tweede 

asielaanvraag frappant tegenstrijdige verklaringen aflegde omtrent de gevolgen die zijn problemen 

zouden hebben gehad voor zijn familie. Bij de DVZ verklaarde verzoeker dat zijn moeder in zijn dorp zou 

zijn lastiggevallen door de Poro-gemeenschap en vervolgde hij: “Ongeveer 3 maanden geleden is zij 

omwille van die problemen naar Guinee gevlucht. Al mijn familie is uit ons dorp gevlucht”. Aldus zouden 

zijn moeder en familie ongeveer in mei 2011 het dorp hebben verlaten en zou zijn moeder naar Guinee 

zijn vertrokken (administratief dossier, stuk 9, nr.37). Bij het CGVS beweerde verzoeker echter dat hij 

reeds sedert 2010 zou hebben geweten dat zijn moeder en familie zijn dorp hebben verlaten. Bovendien 

beweerde hij geen nieuws meer te hebben van zijn moeder sedert hij haar in het dorp achterliet en gaf 

hij aan niet te weten waar zij naartoe ging (administratief dossier, stuk 4, p.2-3).   

 

De door verzoeker neergelegde documenten vermogen niet de teloorgegane geloofwaardigheid van zijn 

relaas te herstellen.  

 

De geboorteakte en de documenten inzake zijn scholing bevatten geen gegevens die betrekking hebben 

op zijn asielrelaas en kunnen hoogstens zijn identiteit en scholing aantonen (administratief dossier, stuk 

12: documenten). 

 

De lidkaart van Move Salone kan op zich niet volstaan om de teloorgegane geloofwaardigheid van het 

relaas te herstellen (ibid.). Getuigschriften en lidkaarten van een beweging kunnen weliswaar een 

bijkomend bewijs zijn van de aangehaalde feiten doch kunnen op zich niet volstaan om het gebrek aan 

geloofwaardigheid van het asielrelaas te herstellen. Zij hebben noch een officieel karakter, noch officiële 

bewijswaarde. Aangezien de lidkaart, in acht genomen dat verzoeker zijn activiteiten voor de beweging 

niet aannemelijk heeft gemaakt, niet wordt neergelegd in het kader van geloofwaardige verklaringen, 

kan hieraan bijgevolg geen bewijswaarde worden gehecht. Hoe dan ook kan uit deze kaart hoogstens 

worden afgeleid dat verzoeker lid was van voornoemde beweging, doch niet dat hij daadwerkelijk 

activiteiten zou hebben gevoerd voor de beweging, laat staan dat hij daarom problemen zou riskeren.  

 

Het krantenartikel in The New Storm van 22 maart 2011 is van louter algemene aard, heeft geen 

betrekking op verzoeker en vertoont geen verband met zijn persoonlijke situatie of moeilijkheden (ibid.). 

Dit artikel bevat geen elementen die afbreuk zouden kunnen doen aan het voorgaande.  

 

Aan het krantenartikel in The New Citizen van 23 maart 2011 kan geen bewijswaarde worden gehecht 

(ibid.). Zo blijkt vooreerst dat de inhoud van dit artikel wel degelijk werd gemanipuleerd. In de zin waarin 

vermeld wordt dat verzoeker niet gevonden kon worden, werd het jaartal immers duidelijk aangepast. Uit 

verzoekers gezegden, zoals terecht aangehaald in de bestreden beslissing, blijkt dat hij hiervoor geen 

uitleg kon geven, niet wist wie deze aanpassing deed en beweerde de krant zo te hebben ontvangen. 

Verzoeker laat vaststellingen die in de bestreden beslissing omtrent het krantenartikel worden gedaan 

voor het overige geheel ongemoeid. Deze zijn pertinent en terecht en volstaan om te besluiten dat niet 

de minste bewijswaarde kan worden gehecht aan het artikel, dat gefabriceerd overkomt. Ten overvloed 

kan in dit kader worden opgemerkt dat de loutere publicatie van een krantenartikel geenszins een bewijs 

vormt voor (de waarachtigheid van) de inhoud van dit artikel.    

 

Ook aan het stuk dat verzoeker bij het verzoekschrift voegt kan niet de minste bewijswaarde worden 

gehecht (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 3). Vooreerst mist dit interne coherentie. Op dit stuk 

wordt herhaaldelijk en opvallend gesteld dat het een confidentieel stuk betreft. Gelet op deze vermelding 

is het uiterst bevreemdend dat het aanvangt met de woorden “TO WHOM IT MAY CONCERN” en zich 

bijgevolg richt tot eenieder die het aanbelangt. Gelet op de confidentiële aard van het document is het 

verder bevreemdend dat verzoeker het kon bekomen. Verzoeker geeft zelf niet de minste uitleg over 

hoe hij het bekwam. Tevens wordt op het document de naam van de beweging waarvan verzoeker lid 

zou zijn en die hem als vermist zou hebben opgegeven onvolledig weergegeven als Salone in plaats 

van Move Salone. Bovendien is dit document, hoewel het zou uitgaan van de Sierra Leoonse overheid, 

opgesteld in bijzonder slecht Engels en komen hierop een veelheid aan taalfouten voor. Daar waar 
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verzoeker dit document neerlegt ter staving van het feit dat zijn collega’s naar de politie gingen, blijkt uit 

zijn terecht aangehaalde gezegden in de bestreden beslissing daarenboven dat hij over de zaak bij de 

politie erg op de vlakte bleef en niet in staat bleek om hierover enig detail of verdere informatie te 

verstrekken.  

 

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. 

 

2.2.8. Gelet op de sub 2.2.7. vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas, toont verzoeker, 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. 

 

2.2.9. Het enig middel is ongegrond. 

 

 

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 negenentwintig april tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN   W. MULS 

 


