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nr. 144 896 van 5 mei 2015

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

11 november 2014 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 14 oktober 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 februari 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 maart 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. RODRIGUEZ loco advocaat F.

GELEYN en van attaché L. DECROOS, 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 te zijn, behorende tot de Temne ethnie. U werd geboren op

X 1988 te Freetown. U woonde samen met uw ouders, broer en zussen te Freetown. In 1999, wanneer

de rebellen Freetown binnenvielen, werd jullie huis afgebrand en werden uw ouders vermoord. Uw broer

en uzelf konden wegvluchten. Uw zussen verbleven op dat moment bij jullie oma. Jullie werden door de

rebellengroep ‘West Side Boys’ opgepakt en jullie moesten met hen mee. Jullie vielen onder de ‘Small

Boy Unit’ en verbleven op Okra Hill.
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Uw broer werd na 10 maand bij de ‘West Side Boys’ gedwongen om seks te hebben met ‘Burn Them

All’, een rebel bij de ‘West Side Boys’ die jullie zagen als jullie leider. De eerste keer liet uw broer Burn

Them All begaan maar toen uw broer de tweede keer weigerde, doodde ‘Burn Them All’ hem.

Toen u één jaar en twee maand bij de ‘West Side Boys’ verbleef, viel u op een avond in het kampvuur.

U had veel gedronken en was gedrogeerd. ‘Burn Them All’ nam u hierop mee naar Makeni om u er te

laten verzorgen. Jullie bleven sindsdien in Makeni wonen.

‘Burn Them All’ begon u te misbruiken toen u ongeveer twaalf of dertien jaar was. U liet hem begaan.

Toen u ongeveer vijftien jaar was, begon u aan een opleiding bij een schrijnwerker, samen met andere

leerjongens.

Toen u tweeëntwintig jaar was ging u naar Freetown om ‘Burn Them All’ te ontvluchten en om uw oma

en zusjes te zoeken. U werd op straat herkend als rebel en in elkaar geslagen. U belandde in het

ziekenhuis. Toen u in het ziekenhuis werd gezegd dat u de kosten moest betalen, belde u ‘Burn Them

All’ omdat u niemand anders had die u kon helpen. Jullie keerden samen terug naar Makeni.

Op een dag, in februari 2014 huilde u op uw werk. Bomba, die zaken deed met de schrijnwerkerij waar u

werkte, merkte dit op en vroeg wat er was. Nadat u uw verhaal deed, stelde hij voor om u te helpen

indien u hiervoor de nodige financiële middelen had. U gaf hem gouden kettingen en ‘witte stenen’ die

van ‘Burn Them All’ waren. Hiermee zou hij zorgen dat u ver van Sierra Leone zou geraken. Eind maart

verlieten jullie Makeni. Hij dwong u om seks met hem te hebben, anders zou het plan niet doorgaan. U

aanvaardde uiteindelijk. Nadien gingen jullie enkele dagen naar Guinee, waarna jullie terugkeerden en

op 8 april 2014 het vliegtuig namen en jullie via een onbekend land in België arriveerden. U vroeg asiel

aan op 11 april 2014. Eenmaal in België had u seks met een man. U verklaart dat u niet weet of u zich

tot mannen of vrouwen voelt aangetrokken. U zou nog nooit iets met een vrouw hebben gehad en zou

mannen ‘gewoon’ zijn.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de

zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U vreest Burn Them All (verder BTA), de man die u misbruikte sinds u ongeveer twaalf jaar was en die

uw broer vermoordde omdat hij seks met BTA weigerde. U vreest daarnaast ook de mensen die u

tijdens uw periode bij de rebellengroep ‘West Side Boys’ (verder WSB) leed heeft berokkend (zie gehoor

CGVS, p 19-20 ).

U verklaart dat u bij BTA woonde in Makeni van midden 2000 tot wanneer u naar België vluchtte

in 2014.

U zegt dat hij u seksueel misbruikte van toen u ongeveer twaalf jaar was (zie gehoor CGVS, p 10). U

verklaarde dat u bij hem bleef omdat u niemand anders had ’ik besloot om bij hem te blijven na de

oorlog. Ik had nergens anders om naartoe te gaan. Ik had geen plek om te slapen.’ (zie gehoor CGVS, p

9). Verder blijkt dat BTA uw wonde verzorgde en zorgde dat u een beroep kon leren (zie gehoor CGVS,

p 16). Uit niets blijkt dat u gedwongen werd om bij BTA te blijven. U kon immers naar buiten, spelen met

uw vrienden, naar de cinema gaan en later werken in de schrijnwerkerij (zie gehoor CGVS, p 16). Het

feit dat u daarenboven verklaart dat u besloot om bij BTA te blijven, maakt dat u wel degelijk een keuze

had om al dan niet bij BTA te zijn. Wanneer de protection officer (verder PO) u nadrukkelijk vraagt

waarom u bij BTA bleef, zegt u ’Ik had nergens anders om naartoe te gaan. En het was niet mogelijk

voor mij om er weg te gaan. Hij wilde dat ik bij hem zou blijven. Ik was zoals een vrouw voor hem.’ (zie

gehoor CGVS, p 17). Echter, u slaagt er niet in om het dwingende karakter aannemelijk te maken

aangezien u genoot van de nodige vrijheid om een beroep uit te oefenen en vrienden te zien. U

slaagde er zelfs in om naar Freetown te gaan. Op uw tweeëntwintig jaar ging u immers naar de

hoofdstad ’om van BTA te ontsnappen.’ (zie gehoor CGVS, p 14). Wanneer de PO u vraagt of BTA wist

dat u in Freetown was, zegt u ‘Ik denk niet dat hij wist dat ik in Freetown was, behalve wanneer ik hem

belde.’ (zie gehoor CGVS, p 14). U was er dus in geslaagd om van BTA te ontsnappen zonder dat hij

hiervan op de hoogte was. U verklaarde dat wanneer u in het ziekenhuis was, u moest betalen. ’Ze

vroegen of ik familie had, ik zei ja. Daarom moest ik bellen naar Burn Them All. Hij kwam naar het

hospitaal en ik weet niet hoe ze het (nvdr. de betaling) hebben geregeld.’ (zie gehoor CGVS, p 14). Het

is niet aannemelijk dat u verklaart dat u wegliep omwille van BTA, maar dat u aan de mensen in het

ziekenhuis vertelde dat hij uw familie is en dat u hem daarenboven ook nog contacteert om u te komen

helpen met de betaling. Van iemand die werkelijk een vrees zou koesteren jegens BTA en omwille van

die reden zijn land van oorsprong verlaat en asiel aanvraagt, kan op zijn minst verwacht worden dat hij

ook in zijn land van oorsprong de nodige stappen onderneemt om zich van BTA los te wrikken . Zeker

gezien u reeds tot in Freetown was geraakt, zonder diens weten. Daarenboven verklaart u dat u uw oma

en zussen ging zoeken in Freetown (zie gehoor CGVS, p 10). Het is niet aannemelijk dat wanneer u

wordt gevraagd of u familie heeft, u niet refereert naar uw oma en zussen, de reden waarom u tevens

naar Freetown zou zijn getrokken (zie gehoor CGVS, p 10). Het feit dat u daarenboven nalaat om het
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ziekenhuis personeel te informeren over uw vermeende geschiedenis, ondermijnt nog verder uw vrees.

Wanneer de PO u vraagt of u het ziekenhuis op de hoogte heeft gebracht van de situatie waarin u zich

zou hebben bevonden, zegt u ’Neen, ik legde het niet uit. Ik zei dat de jongen schreeuwde en dat hij

alleen maar loog. Ik belde Burn Them All zodat ze kunnen zien dat hij mijn familie is. Als ik zou zeggen

dat ik ex-strijder ben, dan zouden ze me doden. Wat de rebellen deden in SL, dat was niet goed.’ (zie

gehoor CGVS, p 14). Het is niet aannemelijk dat u, als vermeend kindsoldaat, ruim 10 jaar na de feiten

en met de reconciliatiecommissie in het achterhoofd, niets vertelde over uw geschiedenis. Indien u

immers daadwerkelijk vreesde voor BTA, zou u in Freetown wel kunnen proberen om hulp te zoeken.

Bovendien vertelt u wel onmiddellijk aan Bomba, de man die u uit Sierra Leone hielp, uw volledige

verhaal (zie gehoor CGVS, p 18) waardoor het feit dat u niets aan de mensen in het ziekenhuis vertelde,

nog minder aannemelijk is.

Het is allerminst aannemelijk en ondermijnt volledig uw geloofwaardigheid met betrekking tot

uw vrees voor BTA dat u BTA contacteerde omdat u uw ziekenhuis kosten zou moeten betalen

en dat u in het ziekenhuis niemand op de hoogte bracht van uw problemen met BTA.

Verder is uw algemene kennis over de oorlog in Sierra Leone en de gevolgen ervan, niet

doorleefd waardoor u niet aannemelijk kan maken dat u tot 2014 in Sierra Leone zou hebben

gewoond. U verklaart dat RUF staat voor ‘Revolution unit front’ (zie gehoor CGVS, p 23). Volgens

informatie toegevoegd aan het administratief dossier gaat het echter om ‘Revolutionary United Front’.

Wanneer de PO u vraagt wat RUF is, zegt u ’Ik weet niet wat revolutie is, maar het is de betekenis.’.

Wanneer de PO peilt of het een organisatie is, zegt u ’Neen. Bij de rebellen noemden we het rebel unit

fighter.’ Wanneer de PO hierop vraagt of het RUF rebellen waren zegt u ’RUF? neen. Het is gewoon

een naam.’ Wanneer de PO nogmaals vraagt wat het RUF juist is, zegt u nogmaals ‘Revolution unit

front’. Wanneer de PO vraagt of het misschien een persoon is, of hoe u het RUF kent, zeg u ‘Foday

Sankoh is de leider, hij zei dit op de TV.’ Wanneer de PO vraagt of RUF dan een politieke partij ofzo is,

zegt u ’Ik weet niet of het een politieke partij is. Maar Foday Sankoh wilde heersen over SL.’ (zie

gehoor CGVS, p 23). Het is niet aannemelijk dat iemand die meevocht bij de WSB en daarna

samenwoonde met een rebellenleider niet op de hoogte is dat het RUF eveneens een rebellenbeweging

is. Daar u verklaart tot 2014 in Sierra Leone te hebben gewoond, is het niet plausibel dat u niet beter

kan schetsen wat RUF is, zeker wanneer u verklaart dat u TV keek en op die manier Foday Sankoh

heeft gezien. Het is haast niet aannemelijk dat u eerder tijdens het gehoor vertelde dat ’Hij (nvdr. Foday

Sankoh) is iemand die president wilde worden in Sierra Leone, hij wilde Tejan Kabbah omverwerpen. Hij

zei dat we moesten vechten voor onze vrijheid. Dat we vrijheidsstrijders waren.’ (zie gehoor CGVS, p 6).

Wanneer de PO op dat moment vroeg of Foday Sankoh het hoofd was van een rebellen groep, zegt u

’Ja’ (zie gehoor CGVS, p 6). Beide verklaringen geven een ingestudeerd karakter aangezien u op een

bepaald moment verklaart dat Sankoh aan het hoofd stond van de rebellengroep en langs de

andere kant, wanneer u er expliciet naar wordt gevraagd, of RUF, waar Sankoh naar uw verklaringen

leider van is, een rebellengroep is, zegt u neen. Uw kennis over de oorlog in Siera Leone en haar

gevolgen, is zeer beperkt en niet doorleefd waardoor er ernstige twijfels bestaan of u wel degelijk

in Sierra Leone was tot 2014. Indien u werkelijk in de Sierra Leoonse maatschappij zou hebben

geleefd tot 2014 en toegang had tot de TV, is het niet aannemelijk dat u niet beter op de hoogte bent

van de rebellenbeweging RUF die een grote impact op Sierra Leone had. Daarenboven wordt deze

veronderstelling versterkt daar u niet op de hoogte bent van organisaties, die in Makeni werkzaam

waren, die ex-strijders en kindsoldaten zouden hebben geholpen met hun rehabilitatie in de Sierra

Leoonse samenleving (zie gehoor CGSV, p 13). (zie informatie toegevoegd aan het

administratief dossier). Daar u op geen enkel moment aangeeft dat u niet vrijelijk kon bewegen en daar

u naar uw werk kon en uw vrienden (zie supra), is het zeer onwaarschijnlijk dat u dergelijke organisaties

niet zou hebben opgemerkt zeker gezien uw vermeende problemen. De vaststelling dat u recent niet

meer in Sierra Leone was, wordt nog versterkt door uw verklaring dat het vaak gebeurde dat ex-rebellen

herkend worden door de mensen en dat ze dan normaal gezien onmiddellijk gedood worden (zie gehoor

CGVS, p. 11). Uit de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt echter dat gewone ex-rebellen nog

wel lastig gevallen kunnen worden door burgers maar dat er over het algemeen geen vervolging is door

de autoriteiten of de gemeenschap. Ook blijkt dat donoren, NGO's en autoriteiten ex-kindsoldaten niet

meer als doelgroep zien aangezien deze gereïntegreerd zijn in de samenleving, dit in tegenstelling tot

uw verklaring dat ex-rebellen, ook ex-kinsoldaten zoals u, onmiddellijk zouden gedood worden eens ze

herkend worden. U blijkt bijgevolg niet echt op de hoogte van de huidige situatie voor ex-rebellen

in Sierra Leone, wat toelaat te concluderen dat geen geloof kan gehecht worden aan

uw verklaringen betreffende uw profiel van ex-kindsoldaat die Sierra Leone recent verliet omwille

van recente problemen met een ex-rebellencommandant.

Bovendien blijkt uit deze informatie trouwens dat ex-rebellen die toch zouden worden lastiggevallen

de mogelijkheid hebben zich elders in Sierra Leone te vestigen om aan de pesterijen te ontkomen en



RvV X - Pagina 4

dat er geen bewijs voorhanden is om aan te nemen dat de politie in Sierra Leone niet in staat zou zijn

hulp te bieden aan de slachtoffers van dergelijke pesterijen.

Gelet op voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een gegronde

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, worden

vastgesteld.

De door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande vaststelling niet wijzigen. U legt een

medisch attest voor, opgemaakt door Mevr. Mandel, psychologe waarin uw geestestoestand wordt

beschreven. In de mate dat u het medisch attest wil aangrijpen als bewijs van de problemen die u in uw

land van herkomst zouden zijn overkomen, dient erop gewezen dat het attest niet vermeldt welke

gebeurtenissen de oorzaak zouden zijn van uw mentale aandoening. De arts doet vaststellingen

betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt. Rekening houdend met zijn

bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen aandoeningen.

Desalniettemin moet worden opgemerkt dat hij nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke

omstandigheden kan schetsen waarbij de aandoeningen werden opgelopen. Het neergelegde attest is

dan ook geen bewijs van de aangehaalde feiten van vervolging.

U legt tevens foto’s voor van littekens die u heeft opgelopen. Deze sluiten echter de omstandigheden

waarin u deze zou hebben opgelopen niet uit.

U bent niet in het bezit van enig document ter staving van uw asielrelaas, identiteit of reisweg.

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

2.1.1. In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48,

48/3, 48/4 en 48/5 van de wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van artikel 2 en 3 van

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van “het

beginsel van behoorlijk bestuur van de zorgvuldigheid dat de administratie verplicht zorgvuldig te werk

te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische

aspecten van het dossier in acht worden genomen” en van “het algemeen beginsel van formele

motivering van bestuurshandelingen, en wegens kennelijke beoordelingsfout in hoofde van de

administratie”.

Verzoeker meent dat verweerders standpunt geen rekening houdt met het feit dat hij kindsoldaat was.

Hij stelt een zwaar psychologisch trauma te hebben overgehouden aan de moord op zijn ouders, de

moord op zijn broer en zijn verleden als kindsoldaat. Sinds zijn elfde stond hij onder het gezag van “Burn

Them All” (hierna: BTA), die voor hem een ware goeroe was. Volgens verzoeker kan de rebellengroep

“West Side Boys” als een sekte beschouwd worden. Verzoeker verwijst naar een aantal rapporten en

voert aan dat de hierin vervatte informatie tegenstrijdig is met de bestreden beslissing waar die stelt dat

kindsoldaten gere-integreerd zijn in de samenleving. Verzoeker verwijst naar een psychologisch attest

waarin staat dat hij wordt doorverwezen naar een gespecialiseerde psychotherapeut. Verder voert

verzoeker aan dat hij, wanneer hij in het ziekenhuis lag, nog steeds onder het charismatisch gezag van

BTA was.

Vervolgens stelt verzoeker dat hij nooit naar school is geweest en dat hij aangaf dat “RUF” “Revolution

Unit Front” betekent, terwijl dit eigenlijk “Revolutionary United Front” betekent. Hij weet dat Foday

Sankoh de leider van deze beweging is en dat hij wou heersen over Sierra Leone, hetgeen

overeenstemt met verweerders informatie. Volgens verzoeker gaat het om een detail. Verzoekers

ouders en broer werden vermoord en hij is zelf steeds de seksslaaf geweest van BTA. De bestreden

beslissing maakt geen melding van deze feiten, zodat zij niet betwist worden, aldus verzoeker.

Vervolgens stelt verzoeker als volgt in onderhavig verzoekschrift:

“Verzoeker is afkomstig van Sierra Leone.

In geval van terugkeer loopt verzoeker daarenboven een reëel risico het slachtoffer te worden van

onmenselijke of vernederende behandeling gelet op de uitbraak van de Ebola-epidemie.

Sinds maart 2014 heeft Liberia te kampen met een Ebola-epidemie, die volgens de “Centers for Disease

Control and Prevention” de grootste en meest complexe uitbraak van Ebola ooit betreft. Ook Guinee en

Sierra Leone zijn zwaar getroffen.
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Ebola is een zeer gevaarlijke en dodelijke ziekte, waarvoor er geen vaccin of specifieke medische

behandeling bestaat.

De kans op overlijden voor een persoon die besmet is met Ebola bedraagt meer dan 50 %.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde bevestigt dat dit “de ergste ebola-epidemie” tot nog toe is,

“gezien het hoge aantal ziekte- en sterfgevallen, maar ook omwille van de geografische spreiding. Er

zijn in de huidige uitbraak meer dan 1.500 mensen aan ebola overleden”.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie werden op 23 oktober in totaal reeds 10.141 mensen

besmet met het ebola-virus, hoofdzakelijk in Guinea, Sierra Leone en Liberia, waarvan 4.922 zijn

overleden.

De European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) bevestigt in het rapid risk assessment

van 29.09.2014 dat:

“It is unprecedented in size, in geographical distribution, and in affecting densely populated urban areas.

The outbreak has no yet reached its peak and its still evolving. WHO declared the outbreak a Public

Health Event of International Concern (PHEIC) on 8 August 2014 and confirmed on 22 September that

the 2014 Ebola outbreak in West Africa continued to constitute a Public Health Emergency of

International Concern.

At its meeting on 18 September, the United Nations Security Council recognized the EVD outbreak as a

‘threat to international peace and security’ and unanimously adopted a resolution (Resolution 2177

(2014)) on the establishment of an UN-wide initiative which focuses assets of all relevant UN agencies

to tackle the crisis. This was only the second disease in history that has reached the attention of the

Security Council.”

De ECDC stelt verder dat:

“It is expected that the rate of new cases will continue to rise in Sierra Leone and in Liberia in het

coming weeks and possibly months. The complexity of the outbreak, the weak public health systems in

the affected countries and the magnitude of this outbreak make it difficult to predict when the spread is

likely to peak and start to decelerate.

(…)

If the outbreak continues with the current dynamics, without effective measures in place, a potentially

explosive evolution is expected, with serious consequences for the region. Moreover, a significant rise in

the number of cases would increase the risk of spread to neighboring and other countries. (…) The

models also indicate that the peak of the outbreak has not been reached”.

Hieruit volgt dat de ebola-epidemie in de toekomst nog gaat verergeren.

Reizen naar Liberia, Sierra Leone en Guinee wordt voor iedereen afgeraden, tenzij het gaat om

medische hulpverleners.

De reisadviezen worden gegeven aan iedereen, niet alleen aan Belgen. Onderdanen van Sierra Leone

lopen evenveel risico op besmetting als anderen.

De VN hebben een resolutie aangenomen met betrekking tot Ebola: Resolution 2177 (2014)

aangenomen door de Veiligheidsraad op 18 september 2014 in dewelke de ernst van de situatie erkend

en de noodzaak om internationaal maatregelen te nemen.

Het objectief van deze resolutie is om de samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren om de

epidemie te bestrijden en om de verdere verspreiding op internationaal gebied zo goed mogelijk tegen

te gaan, en ten slotte om zoveel mogelijk levens te redden.

In deze filosofie, waarin zoveel mogelijk levens gespaard worden, dient de noodzaak tot het geven van

internationale bescherming aan mensen afkomstig van Sierra-Leone gezien te worden. Terugkeer naar

een land waar de epidemie zich met grote snelheid verspreid, en hele gemeenschappen uitroeit, waar

dus het leven van alle burgers in gevaar is, is een onmenselijke en vernederende behandeling.

De situatie is zeer ernstig en reizen naar de getroffen landen wordt ten stelligste afgeraden.

De FOD Buitenlandse zaken raadt elke reis af naar Sierra Leone, behalve voor medisch

hulpverleningspersoneel:

“Alle reizen naar Sierra Leone worden momenteel afgeraden, tenzij voor medisch personeel dat wordt

ingezet in de strijd tegen Ebola, omwille van mogelijke beperkingen in de bewegingsvrijheid van

reizigers die kunnen worden opgelegd door de lokale autoriteiten ter indijking van de verspreiding van

het Ebola-virus. Reizigers dienen zich ervan bewust te zijn dat de uitreismogelijkheden beperkt zijn en

een verdere afname van uitreismogelijkheden niet valt uit te sluiten.

Net zoals in de buurlanden Liberia en Guinée zijn er ook in zowat het hele land gevallen van Ebola

bevestigd, ook in Freetown. Dit aantal blijft nog toenemen.

Ten gevolge van de Ebola-uitbraak werd voor het gehele land de noodtoestand uitgeroepen. Een aantal

luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten op Freetown opgeschort. De meeste grensovergangen

werden gesloten. De maatregelen getroffen door de overheid ter indijking van een verdere verspreiding

van het Ebola-virus en de beslissing van meerdere luchtvaartmaatschappijen om hun vluchten op te

schorten, leiden ertoe dat de bewegingsvrijheid van de reiziger wordt beperkt en de
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uitreismogelijkheden blijven afnemen.

Verschillende districten en steden werden onder quarantaine geplaatst (waaronder Kenema, Kailahun,

Port Loko), en die maatregel kan mogelijk uitbreiding krijgen.

De medische faciliteiten ter plaatse staan momenteel onder grote druk ten gevolge van de Ebola-crisis.”

De gezondheidssituatie is erkend als gevaarlijk voor elke persoon die er naartoe reist, of het nu gaat om

een Belg of een onderdaan van het land.

De VN Veiligheidsraad verwijst in de Resolutie 2177 daarenboven op het feit dat de Ebola-epidemie

gevolgen heeft voor de stabiliteit van de getroffen landen:

“ Recognizing that the peacebuilding and development gains of the most affected countries concerned

could be reversed in light of the Ebola outbreak and underlining that the outbreak is undermining the

stability of the most affected countries concerned and, unless contained, may lead to further instances of

civil unrest, social tensions and a deterioration of the political and security climate”.

Het reisadvies geldt niet alleen vanwege een verhoogd risico op besmetting, maar omdat de

veiligheidssituatie voor de reiziger in het geding kan zijn. Hierbij kunt u denken aan: toegenomen sociale

onrust, binnenlandse reisbeperkingen, gesloten grensovergangen, geannuleerde vluchten en mogelijk

geen of een zeer beperkte toegang tot medische zorg.

Niet alleen de besmette mensen lopen risico door de epidemie. Ook andere burgers lopen gevaar,

omwille van de economische ontwrichting die de ziekte met zich meebrengt in de getroffen gebieden.

De economie in de getroffen landen is totaal ontwricht door de epidemie.

In de getroffen landen dreigt een voedselcrisis, nu de mobiliteit ernstig beperkt is. Bovendien is alle

medische zorg in beslag genomen door de Ebola-patiënten, met als gevolg dat mensen sterven van

ziektes die verzorgd hadden kunnen worden.

In Sierra Leona’s hoofdstad Freetown zijn alle private ziekenhuizen gesloten als gevolg van Ebola.

Hierdoor is de gezondheidszorg tot een laag pitje gereduceerd met heel wat sterfgevallen, te wijten aan

te behandelen aandoeningen, tot gevolg.

Gelet op de huidige Ebola-epidemie die in Sierra Leone woedt meent verzoeker dat hem de subsidiaire

beschermingsstatus dient te worden toegekend omdat hij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4, §2, b) Vreemdelingenwet gelet op het hoog risico besmet te geraken door het

Ebola-virus, het gebrek aan medische behandeling ervan en het hoge overlijdensrisico.

Het risico om besmet te raken met Ebola is ernstig en actueel.

Het risico dient uiteraard niet 100% zeker te zijn. Verzoeker verwijst naar het arrest Salah Seekh, van

het EHRM, waarin wordt gesteld dat “on the basis of the applicant’s account and the information about

the situation in the ‘relatively unsafe’ areas of Somalia for members of the Ashraf minority, it is

foreseeable that upon his return the applicant will be exposed to treatment in breach of Article 3.”

Dit blijkt tenslotte uit de verklaringen van de heer Roosemont op Radio 1, waarin hij in programma De

Ochtend heeft verklaard dat België geen mensen zal terugsturen naar Ebola-landen Guinee, Liberia en

Sierra Leone.

Levensbedreigende epidemie als grond voor subsidiaire bescherming:

Subsidiaire bescherming is de bescherming die subsidiair aan de vluchtelingenstatus kan gegeven

worden aan wie het risico loopt op ernstige schade in het land van herkomst.

Volgens artikel 2, sub e, van de kwalificatierichtlijn wordt verstaan onder:

„‚persoon die voor de subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking komt’: een onderdaan van een

derde land [...] die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt, doch ten aanzien van wie er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst[(4)] [...]

terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade als omschreven in artikel 15 [en] artikel 17,

leden 1 en 2, en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen”.

Het risico op ernstige schade, met name besmetting met Ebola, staat buiten kijf. Dit blijkt uit hetgeen

hierboven reeds is aangehaald.

Dit risico op ernstige schade geeft recht op subsidiaire bescherming.

Verzoeker verwijst naar het arrest Eljafaji t. Nederland, waarin met betrekking tot de subisidiaire

bescherming wordt gesteld:

Het in artikel 3 EVRM verankerde grondrecht maakt deel uit van de algemene beginselen van

gemeenschapsrecht waarvan het Hof de naleving waarborgt. Bovendien wordt bij de uitlegging van de

draagwijdte van dit recht in de communautaire rechtsorde rekening gehouden met de rechtspraak van

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het is echter artikel 15, sub b, van de richtlijn dat in

wezen overeenstemt met voormeld artikel 3. Artikel 15, sub c, van de richtlijn is daarentegen een

bepaling waarvan de inhoud verschilt van die van artikel 3 EVRM en waarvan de uitlegging dan ook

autonoom moet geschieden, maar met eerbiediging van de grondrechten zoals deze door het EVRM

worden gewaarborgd.

Een ruime interpretatie van de criteria voor het verkrijgen van subsidiaire bescherming is noodzakelijk,

om de bescherming die het EVRM biedt, te kunnen garanderen.
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Ernstige schade omwille van een dodelijke epidemie kan dan ook geenszins uitgesloten worden van het

recht op subsidiaire bescherming.

Iedere andere keuze zou een ongerechtvaardigde discriminatie tussen asielaanvragers invoeren met

betrekking tot de bescherming waarvoor zij in aanmerking zouden komen. Dit zou als absurd resultaat

hebben dat wie schade te lijden heeft veroorzaakt door oorlog en geweld wel, maar wie schade te lijden

heeft van een dodelijke epidemie geen bescherming kan krijgen.

Aangezien subsidiaire bescherming juist in het leven geroepen is om te beschermen tegen willekeurig

geweld en niet discriminatoire ernstige schade, is het niet logisch om hier opnieuw een “persoon”, deze

keer de actor en niet het slachtoffer, aan te willen toevoegen.

Dit zorgt ervoor dat er een nieuwe ‘protection gap’ wordt gecreëerd, waardoor mensen die wel ernstige

schade te vrezen hebben en omwille van het verbod op refoulement niet uitgewezen kunnen worden,

toch geen bescherming kunnen krijgen.

De bescherming zou met andere woorden afhangen van de vraag of de persoon al dan niet wordt

bedreigd door een persoon of groep, maar niet zou afhangen van de mate waarin hij of zij risico loopt op

ernstige schade.

Dit zou erop neerkomen te stellen dat de subsidiaire beschermingsstatus alleen strekt tot bescherming

van personen die ernstige schade te lijden hebben veroorzaakt door personen, maar niet de

bescherming tot doel heeft van andere slachtoffers van vergelijkbare, zelfs nog ergere, schade, indien

de veroorzaker ervan geen persoon zou zijn.

Er bestaat een discriminatie, tussen mensen die bij terugkeer naar hun land van herkomst een ernstige

vrees voor onmenselijke behandeling hebben, tussen de groep die ‘iemand’ vreest, en de mensen die

evenzeer de vrees hebben voor onmenselijke behandeling etc maar waarvan het risico wordt

veroorzaakt door een dodelijke epidemie.

Deze interpretatie is dus niet verzoenbaar met de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, en het

artikel 14 juncto 2 en 3 EVRM, omdat zij de bescherming die geboden wordt aan wie vreest voor een

vernederende of onmenselijke behandeling of zijn leven in een ander land anders behandeld wordt,

afhankelijk van wie deze vrees veroorzaakt.

Er bestaat een lacune in het Belgisch recht voor mensen die vrezen voor hun leven en fysieke integriteit

in een derde land, maar wiens vrees wordt veroorzaakt door een niet fysieke persoon, maar zoals in

casu door een ernstige en levensbedreigende epidemie.

Het Grondwettelijk Hof stelt:

« Etant donné que la lacune constatée réside dans le texte soumis à la Cour, il appartient au juge a quo

de mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée par la Cour, ce constat étant exprimé en des termes

suffisamment clairs et complets pour permettre d’appliquer la disposition en cause dans le respect des

articles 10 et 11 de la Constitution. » (Cour Constitutionnelle, Arrêt n°42/2012 du 8 mars 2012 )

Het CGVS dient dus een grondwetsconforme en dus niet discriminatoire interpretatie te geven van het

recht op subsidiaire bescherming, en kan dus geen rekening houden met de uitsluiting van bescherming

aan mensen die te vrezen hebben voor onmenselijke behandeling niet veroorzaakt door een persoon.

Een discriminatie is het bestaan van een verschillende behandeling (het recht krijgen op bescherming

versus geen recht op bescherming) zonder dat daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging is.

Verzoeker verwijst naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de Mens:

“46. Selon la jurisprudence de la Cour, une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle «

manque de justification objective et raisonnable », c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime »

ou s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».

Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et

dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des

distinctions de traitement (voir notamment Gaygusuz, précité, p. 1142, § 42, Larkos c. Chypre [GC], no

29515/95, § 29, CEDH 1999-I, et Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 40, CEDH 2000-IV). »

Verschillende groepen vreemdelingen op een andere manier behandelen, kan maar indien het verschil

in behandeling gerechtvaardigd wordt op een objectieve en redelijke manier. Bovendien moet de

verschillende behandeling een legitiem doel dienen en onderworpen worden aan een

proportionaliteitstoets.

In casu is de discriminatie tussen de vervolgde door een staat/persoon en degene bedreigd door een

ernstige en dodelijke epidemie, niet gerechtvaardigd op objectieve en redelijke wijze.

Ook de proportionaliteitstoets toont de onredelijkheid van de situatie aan. De ene krijgt een

verblijfsvergunning voor ten minste een jaar, vernieuwbaar. De tweede dient terug te keren naar het

land waar hij of zij voor leven en fysieke integriteit vreest.

Het is niet duidelijk met welk doel deze discriminatie bestaat, laat staan dat dit doel legitiem zou zijn.

Verbod op refoulement bij risico op schending van artikel 3 EVRM

Het verbod op refoulement is de hoeksteen van het internationaal vluchtelingenrecht.
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Artikel 3 EVRM verbiedt foltering en vernederende of onmenselijke behandeling. Het Europees Hof voor

de Rechten van de Mens heeft dit artikel geïnterpreteerd als een bevestiging van het non-refoulement-

beginsel, dat bepaalt dat wie risico loopt op schending artikel 3 EVRM in het land van herkomst, niet

teruggestuurd kan worden. In de zaak Mamutkulov e.a. tegen Turkije bijvoorbeeld, stelt het Hof dat de

uitwijzing van vreemdelingen naar landen waar er een reëel risico is op een onmenselijke of

vernederende behandeling strijdig is met artikel 3. In het Soeringarrest van 7 juli 1989 zegt het Hof dat

het nagaan of er gevaar voor onmenselijke behandeling zal zijn in het land waarnaar men uitwijst steeds

moet gebeuren en niet slechts bij uitzonderlijke omstandigheden.

Het artikel 3 EVRM biedt een absolute bescherming tegen een onmenselijke of vernederende

behandeling. Ook als die onmenselijke of vernederende behandeling erin zou bestaan om gedwongen

te worden blootgesteld aan een grote kans op besmetting met een dodelijke ziekte.

Om het non-refoulementbeginsel te kunnen naleven is een grondig onderzoek nodig van elke zaak.

In casu dient vastgesteld te worden dat terugkeer naar Guinee, Liberia of Sierra Leone, verzoeker zal

blootstellen aan een behandeling die in strijd is met artikel 3 EVRM, omdat hij een groot risico loopt om

besmet te raken met Ebola.

De epidemie is lang van onder controle en roeit op dit moment hele gemeenschappen uit.

Het niet toekennen van bescherming aan onderdanen van Guinee, Liberia of Sierra Leone, zolang de

epidemie woedt, is in strijd met artikel 78 van het Handvest van de Europese Unie.

Dit artikel bepaalt:

Artikel 78

1. De Unie ontwikkelt een gemeenschappelijk beleid inzake asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke

bescherming, teneinde iedere onderdaan van een derde land die internationale bescherming behoeft,

een passende status te verlenen en de naleving van het beginsel van non-refoulement te garanderen.

Dit beleid moet in overeenstemming zijn met het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het protocol

van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen alsmede met de andere toepasselijke

verdragen. (eigen onderlijning)

Het UNHCR stelt:

A need for international protection arises where State protection is absent, de facto or de jure, with the

result that basic human rights are seriously at risk.

Gelet op de schending van artikel 3 EVRM, waartegen België bescherming dient te bieden, dient aan

verzoeker ten minste de subsidiaire beschermingsstatus te worden toegekend.

Overwegend dat het dus passend is verzoeker het statuut van de subsidiaire bescherming toe te

kennen omwille van het risico op vervolging, foltering en onmenselijke en vernederende behandelingen

die verzoeker kan vrezen te ondergaan in geval van terugkeer naar Pakistan.”

2.1.2. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift zes rapporten (stukken B.1-B.6), een psychologisch attest

van 22 augustus 2014 (stuk B.7) en een krantenartikel (stuk B.8).

2.2.1. Artikel 48 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: “Kan als vluchteling worden erkend de

vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden die te dien einde gesteld worden door de internationale

overeenkomsten die België binden”. Verzoeker beargumenteert niet in concreto hoe het voornoemde,

op algemene wijze geformuleerde artikel door de bestreden beslissing zou (kunnen) zijn geschonden

zodat de schending ervan niet dienstig wordt aangevoerd.

2.2.2. 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 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.

2.2.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een
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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.

2.2.4. 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. Waar verzoeker aanvoert het Ebola-virus te vrezen, dient vooreerst te worden verwezen naar

Richtlijn 2011/95/EU van het Europees parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen

voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale

bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking

komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming

(Kwalificatierichtlijn) en meer specifiek naar de hierin opgenomen overweging 35 die bepaalt: “Gevaren

waaraan de bevolking van een land of een deel van de bevolking in het algemeen blootgesteld is,

vormen normaliter op zich geen individuele bedreiging die als ernstige schade kan worden aangemerkt”.

Ebola dient als een gevaar beschouwd te worden zoals omschreven in voormelde overweging. Dient

tevens te worden gewezen op artikel 6 van voormelde Kwalificatierichtlijn, waarin wordt bepaald dat als

actoren van vervolging of ernstige schade kunnen worden aangemerkt: “a) de staat; b) partijen of

organisaties die de staat of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied beheersen; c) niet-

overheidsactoren, indien kan worden aangetoond dat de actoren als bedoeld in de punten a) en b),

inclusief internationale organisaties, geen bescherming als bedoeld in artikel 7 kunnen of willen bieden

tegen vervolging of ernstige schade.” Uit voormelde overweging 35 en voormeld artikel 6 van de

Kwalificatierichtlijn blijkt dat de Europese wetgever de toepassing van internationale bescherming heeft

willen beperken tot die gevallen waarin de vervolging of de ernstige schade waaraan de betrokkene in

zijn land van herkomst wordt onderworpen voortvloeit uit de gedragingen van derden. Overeenkomstig

het bepaalde in artikel 48/5, § 1 van de vreemdelingenwet kan er aldus slechts sprake zijn van een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade in de zin van de artikelen 48/3 en

48/4 van de vreemdelingenwet voor zover met betrekking tot het ontstaan van de vervolging of de

ernstige schade de directe of indirecte verantwoordelijkheid van de autoriteiten van dat land of van één

van de andere in artikel 48/5 vermelde actoren wordt aangetoond (zie ook: RvS 20 oktober 2014,

beschikking nr. 10.864). Met betrekking tot het door verzoeker aangehaalde risico, zijn deze

voorwaarden niet vervuld.

Waar verzoeker aanvoert dat er sprake is van een ongerechtvaardigde discriminatie tussen personen

die bedreigd worden door een staat of persoon en zij die bedreigd worden door een ernstige en dodelijk

epidemie, dient eraan herinnerd te worden dat het non-discriminatiebeginsel inhoudt dat gelijke gevallen

gelijk behandeld moeten worden en dat verschillende gevallen verschillend behandeld moeten worden.

Verzoeker toont nergens aan dat personen die bedreigd worden door een staat of persoon en zij die

bedreigd worden door een algemeen gevaar, in casu een ernstige en dodelijke ziekte, gelijke gevallen

behelzen. Aangezien niet kan worden ingezien dat het gelijke gevallen betreft, is het non-

discriminatiebeginsel niet geschonden door personen die bedreigd worden door een staat of persoon en

zij die bedreigd worden door een ernstige en dodelijke epidemie verschillend te behandelen. De door

verzoeker bijgebrachte informatie met betrekking tot Ebola doet aan het voorgaande geen afbreuk.

2.3.2. De bestreden beslissing weigert verzoeker de vluchtelingenstatus toe te kennen omdat (i) uit

verzoekers verklaringen niet blijkt dat hij gedwongen werd om bij BTA te blijven, (ii) zijn kennis over de

oorlog in Sierra Leone en de gevolgen ervan niet doorleefd is waardoor hij niet aannemelijk maakt tot in

2014 in Sierra Leone te hebben gewoond, (iii) uit de door verweerder aan het administratief dossier

toegevoegde informatie (zie map ‘Landeninformatie’) blijkt dat ex-rebellen die toch zouden worden

lastiggevallen de mogelijkheid hebben om zich elders in Sierra Leone te vestigen om aan de pesterijen

te ontkomen en dat er geen bewijs voorhanden is om aan te nemen dat de politie in Sierra Leone niet in

staat zou zijn om hulp te bieden aan de slachtoffers van dergelijke pesterijen, (iv) het psychologisch

attest (zie ook verzoekschrift, stuk B.7) niet vermeldt welke gebeurtenissen de oorzaak zouden zijn van

verzoekers mentale aandoening, (v) de neergelegde foto’s (zie map ‘Documenten’ in het administratief
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dossier) niet uitsluiten onder welke omstandigheden verzoeker de littekens zou hebben opgelopen, en

(vi) hij niet in het bezit is van enig document ter staving van zijn relaas, zijn identiteit of zijn reisweg.

Met betrekking tot de rapporten waarnaar verzoeker verwijst (verzoekschrift, stukken B.1-B.6), stelt

verweerder terecht als volgt in zijn nota met opmerkingen: “Verweerder volhardt verder in de motivering

in de bestreden beslissing dat het allerminst aannemelijk is en volledig verzoekers geloofwaardigheid

met betrekking tot zijn vrees voor BTA ondermijnt dat hij BTA contacteerde omdat hij zijn

ziekenhuiskosten zou moeten betalen en dat hij in het ziekenhuis niemand op de hoogte bracht van zijn

problemen met BTA. Verzoeker betwist wel de gevolgtrekkingen van de Commissaris-generaal en

volhardt in zijn verklaringen maar brengt op zich geen elementen aan om de motivering in concreto te

weerleggen. Waar verzoeker verwijst naar een thesis van mevrouw Daxhelet, merkt verweerder op dat

deze handelt over Congolese kindsoldaten en er in de door verzoeker aangehaalde passage weliswaar

sprake is van kindsoldaten die, als ze geen geschikte hulp vinden om zich te integreren in het

burgerleven, terugkeren naar hun militaire overste. Verzoeker toont echter niet aan dat hij zich in

dergelijke situatie zou hebben bevonden. Ook de passages uit de twee door verzoeker aangehaalde

algemene artikels, waarvan de eerste passage handelt over volwassen soldaten waarvan er velen

afhankelijk zijn van drugs en bereid zijn hun wapens te gebruiken en de tweede over het erg rendabel

zijn van het rekruteren van kinderen, zijn niet van die aard om de motivering terzake in concreto te

weerleggen. In casu oordeelde de Commissaris-generaal onder meer dat het niet aannemelijk is dat

verzoeker verklaarde dat hij wegliep naar Free Town omwille van BTA, maar dat hij aan het personeel in

het ziekenhuis vertelde dat BTA zijn familie is en dat hij hem daarenboven ook nog contacteert om hem

te komen helpen met de betaling. Uit het verslag van het Human Rights Committee dd. 17/04/14 blijkt

dan weer dat zij van mening zijn dat het Sierra Leone Reparations Programme niet ten volle alle

aspecten van het recht op adequate “herstelbetaling”/ reparation, inclusief volledige reïntegratie van

kindsoldaten en psychologische behandeling van slachtoffers van seksueel geweld, kan garanderen, dat

een significant aantal slachtoffers nog geen enkele herstel(betaling) heeft ontvangen en dat een groot

aantal slachtoffers niet geregistreerd zijn, en dus niet in aanmerking komen als begunstigde, maar het

verslag toont op zich niet aan dat de stellingen van de Commissaris-generaal, die gebaseerd zijn op

informatie van het UK Home Office, een Nederlands Algemeen Ambtsbericht en van de NGO War Child,

niet correct zijn. Zo blijkt dat gewone ex-rebellen nog wel lastig gevallen kunnen worden door burgers

maar dat er over het algemeen geen vervolging is door de autoriteiten of de gemeenschap en dat

donoren en NGO’s en autoriteiten ex-kindsoldaten niet meer als doelgroep aanzien, vermits deze

gereïntegreerd zijn in de samenleving, dit in tegenstelling tot verzoekers verklaring dat ex-rebellen, ook

ex-kindsoldaten, onmiddellijk zouden gedood worden eens herkend. De informatie die verzoeker

aanbrengt handelt dan weer eerder over “schadeloosstelling”, zowel in de vorm van geld als van

diensten, voor slachtoffers van de oorlog. Waar verzoeker verwijst naar het psychologisch attest dd.

22/08/14, verwijst verweerder naar de motivering terzake in de bestreden beslissing.”

Waar verzoeker verder stelt dat hij niet naar school ging, herhaalt wat hij wist over “RUF”, stelt dat zijn

kennis over “RUF” slechts een detail is en dat verweerder geen rekening hield met zijn verleden als

kindsoldaat, komt verzoeker niet verder dan het herhalen van reeds afgelegde verklaringen, het

opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-

generaal, hetgeen evenwel de motieven van de bestreden beslissing niet kan weerleggen. Deze

motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en correct en worden door de Raad tot

de zijne gemaakt.

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij, indien hij een voormalig kindsoldaat zou zijn geweest, actueel

in de negatieve belangstelling van de overheid zou staan gelet op het tijdsverloop sinds het officiële

einde van de burgeroorlog, namelijk februari 2002, (cf. landeninformatie, “Operational Guidance Note

Sierra Leone, punt 2.3) en de pogingen om verzoening te brengen (ibidem, punt 2.6 – 2.8).

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld 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 van 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet.

2.3.3. Gelet op het hoger vastgestelde inzake 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 vijf mei tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


