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nr. 125 324 van 10 juni 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 IVE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 28 maart 2014

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

staatlozen van 26 februari 2014.

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 22 april 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 mei 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

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

SOENEN en van attaché S. BOTTU, 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 Sierra Leoons staatsburger van Fulla origine te zijn afkomstig van Freetown. U

verklaart geboren te zijn op 18 december 1997. U hebt uw moeder nooit gekend en u groeide op bij uw

vader en uw twee stiefmoeders in Kissi, Freetown. Uw vader is imam in de moskee en u groeide op als

moslim. Ongeveer een maand voor uw vertrek naar Europa, in augustus 2013, zat u samen met uw

vrienden en pastoor (J.) sprak jullie aan over het christengeloof. Hierna keerde u naar huis en u meldde

uw vader dat u graag christen wilde worden. Uw vader werd boos en hij gaf u geen eten meer. U stapte

naar pastoor (J.), die u eten en onderdak gaf. U verbleef bij Pastoor (J.) nabij Ferry Junction. U

hebt Sierra Leone verlaten in september 2013 samen met Pastoor (J.). U kwam op 17 september
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2013 aan op de luchthaven van Zaventem. Pastoor (J.) liet u achter in de transitzone en u werd er door

de politie aangesproken. U hebt diezelfde dag op 17 september 2013 asiel gevraagd (zie verslag

Federale Politie van Zaventem PA/301/GC en BN/3596/13 dd.17.9.2013). U was niet in het bezit van

enig reis- of identiteitsdocument.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen 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

niet aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten uit vrees voor vervolging omwille van uw

religieuze overtuiging en het feit dat uw vader niet akkoord ging met uw wil om zich te bekeren, maar

volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u verklaart enkel problemen te kennen met uw vader in

Sierra Leone (zie gehoor CGVS, p.8) en u een andere plaats zocht nadat uw vader u een dag geen eten

had gegeven. Uit uw verklaringen blijkt dat u verder geen ernstige problemen kende in Sierra Leone.

Verder dient te worden opgemerkt dat u vage en weinig overtuigende verklaringen aflegt over

uw ontmoeting met pastor (J.) en over uw religieuze overtuiging waardoor sterk getwijfeld kan

worden aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Zo verklaart u dat pastoor (J.) ontmoette toen u samen met uw vrienden zat (zie gehoor CGVS,

p.6). Gevraagd wie er bij u was toen u door pastoor (J.) werd aangesproken, reageert u met ‘ik en

mijn vrienden’ (zie gehoor CGVS, p.6). Op de vraag ‘welke vrienden?’, antwoordt u dat u er met velen

zat en u de namen niet kan herinneren (zie gehoor CGVS, p.6). Na aandringen stelt u dat u er met 7 of

8 vrienden samenzat, maar u blijkt slechts twee vrienden bij naam te kunnen noemen, namelijk JC

en (S.) (zie gehoor CGVS, p.6). Het is weinig aannemelijk dat u zich dit moment met uw vrienden,

waarna u de volgende dag volgens uw verklaringen naar pastoor (J.) trok, niet meer zou herinneren

noch de namen van de personen met wie u samenzat.

Op de vraag wat pastoor (J.) u vertelde, geeft u kortweg aan dat hij sprak over het christengeloof

(zie gehoor CGVS, p.6). Op de vraag of u meer precies kan uitleggen waarover hij het had, stelt u dat

hij dingen uitlegde, maar u het niet begreep (zie gehoor CGVS, p.6). U voegt toe dat hij de bijbel las,

maar dat u de bijbel niet heeft begrepen, hoewel hij volgens uw verklaring wel de bijbel in Krio las (zie

gehoor CGVS, p.6). Hierna werd u gevraagd wat u dan van idee deed veranderen of besluiten dat u

christen wilde worden, waarop u nogmaals kort antwoordde dat de pastoor zei dat het het juiste geloof

is. U blijkt echter niet in staat dit te kunnen uitleggen, verduidelijken of motiveren. U herhaalt enkel dat

de pastoor u had uitgelegd dat het het juiste geloof is (zie gehoor CGVS, p.6). Het is merkwaardig dat u

zich niet meer vragen stelde, noch meer informatie over het christengeloof zou kunnen geven en u

alleen verklaart dat u thuis vijf keer per dag moest bidden en christenen enkel op woensdag en zondag

naar de kerk gaan en u daarom wilde veranderen (zie gehoor CGVS, p.6). Het is ongeloofwaardig dat u

die als moslim opgroeide bij een vader die imam is, onmiddellijk uw vader zou aanspreken dat u christen

wilde worden, enkel omdat u dacht dat u dan minder moest bidden (zie gehoor CGVS, p.6).

Daarbij dient te worden opgemerkt dat u tijdens het gehoor zelf aangeeft niet te kunnen antwoorden

op de vraag ‘wat is je religie nu?’ (zie gehoor CGVS, p.7). U verklaart dat de pastoor u niet veel leerde in

de periode dat u bij hem verbleef en hij u in Europa zou leren (zie gehoor CGVS, p.7). U beweert dat u

niet meer vijf maal per dag bidt, maar u uw gebed nog op de moslimmanier doet (zie gehoor CGVS,

p.7). Van iemand die beweert zich te willen bekeren, kan men toch enigszins meer interesse verwachten

in de religie. Het is bovendien weinig aannemelijk dat u uw vader vertelde dat u christen wilde worden,

u hierna bij de pastoor verbleef, maar deze pastoor u niets over het geloof zou hebben uitgelegd

(zie gehoor CGVS, p.7). Verder dient te worden opgemerkt dat u verklaart dat uw vader boos was en

jullie elkaar niet meer zouden zien als u zich zou bekeren (zie gehoor CGVS, p.7). Op de vraag wat u

vreest als u uw vader zou zien, antwoordt u dat hij u iets kwaad zou aandoen en dat het voor hem

niet toegelaten is om zich te bekeren (zie gehoor CGVS, p.7). Het is ongeloofwaardig dat u, die beweert

te zijn opgegroeid in een praktiserende moslimfamilie, niet zou weten wat het moslimgeloof of de

koran precies stelt over bekering (zie gehoor CGVS, p.7).

Bovenstaande vaststellingen tasten de geloofwaardigheid van uw beweerde vrees voor

vervolging omwille van uw religieuze overtuiging grondig aan.

Uit al het voorgaande blijkt 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.

U bent niet in het bezit van enig reis- of identiteitsdocument dat uw asielrelaas zou kunnen staven.
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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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat u

minderjarig bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989,

geratificeerd door België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/3 en

48/4 van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van de materiële

motiveringsverplichting en van de zorgvuldigheidsverplichting.

Verzoeker wijst erop dat zijn vader een imam is en dus een uiterst religieuze moslim. Door de felle

reactie van zijn vader op zijn mededeling dat hij zich aangesproken voelt door het christelijk geloof,

vreest verzoeker dat zijn vader hem kwaad zal berokkenen. Zijn vader heeft als imam veel macht en

invloed, waardoor verzoeker sowieso een ernstige straf uitgaande van zijn vader riskeert bij terugkeer

naar Sierra Leone.

Dat hij zich niet meer herinnert welke vrienden bij hem waren toen pastoor (J.) hen aansprak over het

christelijk geloof, kan hem niet verweten worden aangezien hij talloze keren met vrienden samenzat

waardoor het moeilijk is om zich te herinneren met welke vrienden hij precies samenzat op het moment

dat pastoor (J.) hem aansprak. Verzoeker vermeldde JC en (S.) omdat deze vrienden er quasi altijd bij

waren.

Verder wijst verzoeker erop dat hij zich zelf nooit echt aangesproken voelde door de islam. De zaken die

pastoor (J.) vertelde waren voldoende om zijn geloof (of de geloofsovertuiging van zijn vader), de islam,

in twijfel te trekken en de intentie te hebben om zich te verdiepen in het christendom. Tot op heden heeft

hij echter nog niet de kans gehad om zich effectief te verdiepen in het christendom. Hij werd op de

luchthaven achtergelaten door pastoor (J.). In België is verzoeker nog niet in de mogelijkheid geweest

om zich aan te sluiten bij een kerkgemeenschap. Verzoeker heeft interesse in het christendom en heeft

de intentie om zich erin te verdiepen en zich eventueel naderhand te bekeren. Het is dan ook niet

verbazingwekkend dat hij op heden niet kan antwoorden op de vraag wat zijn religie nu is. Het geloof

dat verzoeker heden praktiseert is een combinatie van de islam en het christendom.

Vervolgens meent verzoeker dat de commissaris-generaal geen rekening hield met zijn jonge leeftijd. Hij

is als minderjarige zijn land ontvlucht en tot voor kort (en volgens zijn beleving nog steeds) was hij

minderjarig. De ingrijpende gebeurtenissen hebben verzoeker getekend. Onder verwijzing naar de “note

on burden of proof”, de “Guide des Procédures et Critères” en de “Principes directeurs sur la protection

international No. 8: Les demandes d’asile d’enfants dans le cadre de l’article 1A(2) et de l’article 1(F) de

la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugiés” van UNHCR stelt

verzoeker dat de bewijslast in zijn hoofde, als minderjarige, milder is en dat hem het voordeel van de

twijfel dient te worden gegund. In de bestreden beslissing, noch in het administratief dossier wordt

informatie aangehaald dan wel toegevoegd waaruit blijkt dat de commissaris-generaal heeft geverifieerd

of verzoekers relaas overeenstemt met algemeen gekende feiten en wat bijgevolg het reële risico voor

verzoeker zou zijn.

Met betrekking tot de subsidiaire bescherming meent verzoeker dat de bestreden beslissing in wezen

geen motivering bevat die hierop betrekking heeft. De nood aan subsidiaire bescherming dient

afzonderlijk beoordeeld te worden.

2.2. 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.

2.3.1. De Raad merkt op dat verzoeker geen enkel document ter staving van zijn asielrelaas bijbrengt,

noch op het CGVS, noch bij onderhavig verzoekschrift, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor de

algehele geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

Verzoeker brengt evenmin een begin van bewijs bij ter staving van zijn voorgehouden identiteit en

herkomst en evenmin aangaande zijn voorgehouden reisweg per vliegtuig naar België, hetgeen een
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bijkomende negatieve indicatie vormt voor de algehele geloofwaardigheid van zijn asielrelaas. Gelet op

het gestelde door de Dienst Voogdij inzake het door verzoeker ondergane medisch onderzoek

aangaande verzoekers leeftijd (administratief dossier, stuk 9), kan de kopie van het paspoort dat

verzoeker voorlegde op 17 september 2013 niet worden aangenomen als een bewijs van zijn identiteit

en herkomst.

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt verder dat wel degelijk en afdoende rekening werd

gehouden met verzoekers jeugdige leeftijd en hieruit kan niet kan worden afgeleid dat de commissaris-

generaal onzorgvuldig zou zijn geweest bij de beoordeling van onderhavige asielaanvraag. Aan

verzoeker werd een voogd toegewezen, die hem van meet af aan heeft bijgestaan in het doorlopen van

de asielprocedure. Wanneer verzoeker werd gehoord op het CGVS werd hij bijgestaan door zijn voogd

en raadsman en zij kregen daarbij, zoals in alle stadia van de procedure, de mogelijkheid om

bijkomende stukken neer te leggen en/of (aanvullende) opmerkingen te formuleren. Daarenboven wordt

de Staatssecretaris er in de bestreden beslissing uitdrukkelijk op gewezen dat verzoeker minderjarig is

en dat bijgevolg het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989 op

hem van toepassing is. Verzoeker toont verder niet in concreto aan waar de bestreden beslissing

volgens hem onvoldoende rekening zou hebben gehouden met zijn minderjarigheid – of minstens met

zijn minderjarigheid op het moment van zijn gehoor op het CGVS, aangezien verzoeker heden geen

minderjarige meer is (zie administratief dossier, stuk 9).

Waar verzoeker verder stelt dat hij zich nooit aangetrokken voelde tot de islam dan wel de

geloofsovertuiging van zijn vader en dat hij zich eventueel tot het christendom wil bekeren nadat hij zich

in het christelijk geloof verdiept heeft, maar dat hij tot heden de kans niet had om zich hierin te

verdiepen, dient opgemerkt dat verzoeker verklaarde dat hij voor zijn vertrek gedurende drie weken bij

pastoor (J.) verbleven heeft (gehoorverslag CGVS, p. 6 en 7 en administratief dossier, stuk 11).

Aangezien verzoeker naar pastoor (J.) verhuisde omdat zijn vader kwaad werd wegens zijn intentie zich

tot het christendom te bekeren, is het niet aannemelijk dat verzoeker gedurende deze drie weken geen

verdere informatie over het christendom heeft gevraagd of gekregen via pastoor (J.). Hierbij is het

bovendien opmerkelijk dat verzoeker stelt dat pastoor (J.) hem voorstelde om naar Europa te vluchten,

maar door pastoor (J.) vervolgens wordt achtergelaten bij aankomst op de luchthaven in België

(gehoorverslag CGVS, p. 4-5 en 8 en administratief dossier, stuk 11).

Verder dient opgemerkt dat, gelet op de verregaande impact van de ontmoeting met pastoor (J.) op

verzoekers leven, redelijkerwijze verwacht kan worden dat verzoeker zich de omstandigheden van deze

ontmoeting goed kan herinneren. Dat verzoeker enkel kan verklaren dat er 7 à 8 vrienden aanwezig

waren en slechts van twee van hen – JC en (S.) – de naam kan geven, doet dan ook afbreuk aan de

geloofwaardigheid van deze ontmoeting. Bovendien is het niet aannemelijk dat verzoeker, die zijn vader

in onderhavig verzoekschrift omschrijft als een imam en dus een streng religieus moslim, zijn vader

meteen op de hoogte zou stellen van zijn intentie zich te bekeren tot het christendom zonder zich vooraf

beter te informeren omtrent de grondslagen van het christelijk geloof en louter af te gaan op de woorden

van pastoor (J.) dat het christelijk geloof het juiste geloof is (gehoorverslag CGVS, p. 6). Buiten het feit

dat zijn vader kwaad op hem zou zijn, hetgeen een intra-familiaal probleem betreft, haalt verzoeker

verder geen ernstige problemen aan in Sierra Leone (gehoorverslag CGVS, p. 8). Verzoeker kon

daarenboven bij pastoor (J.) verblijven teneinde aan de dreiging van zijn vader te ontsnappen.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld te worden dat verzoekers asielrelaas niet voldoet aan de

cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.3.2. Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het

dossier toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij een reëel risico loopt 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 vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien juni tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


