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nr. 151 798 van 4 september 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 24 april 2015

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

staatlozen van 2 april 2015.

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 26 mei 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juni 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat O. TODTS loco advocaat J.

HARDY en van attaché C. MISSEGHERS, 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, geboren op 22 april 1978 te Kaballa town en van

Fullah afkomst.

U groeide op in Maqburaka waar u als kind naar verhuisde omwille van het werk van uw vader. U ging

naar school tot de zevende klas. In 2004 verhuisde u naar Makeni om er werk te zoeken. U besloot

echter al snel om naar Freetown te verhuizen. U vond er werk als verkeersagent (traffic warden) en

begon te werken vanaf 1 juni 2005 te Freetown. U werkte er gedurende zes jaar waarna u werd

getransfereerd naar Kambia, in het grensgebied tussen Sierra Leone en Guinee, waar u uw functie

begon op 1 mei 2011. In Kambia werkte u aan de grensovergang en ook in de stad. U moest nagaan of

de voertuigen wettelijk in orde waren.
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Op 1 juli 2013 werkte u aan de grens en deed u er controles. U onderschepte er een motorrijder met

een zak waarin zich drugs bevonden. Een andere man die op een motor met overheidsnummerplaat

reed, sprak u aan over uw vangst en belde (S.B.), een hoog geplaatste ambtenaar in Freetown. Hij

vertelde u dat u hem bij dergelijke vangsten moest contacteren. Op 4 juli werkte u opnieuw aan de grens

en hield u diezelfde motorrijder tegen die reed met een overheidsnummerplaat. U ontdekte dat hij ook in

drugs trafikeerde. (S.B.) nam nogmaals contact met u op. Nadat u zich verdedigde werd u door (B.A.)

gecontacteerd, een ander hoog geplaatst persoon. Hij beval u om de persoon vrij te laten en verwittigde

u dat u anders problemen zou hebben in uw werk. U belde hierop uw directe overste, (I.S.), die u

vertelde dat u hiervan nota moest nemen maar de orders diende uit te voeren.

Op 13 juli 2013 ging u werken op de markt van Bamoi Luma. U arresteerde er een motorrijder die niet in

orde was met zijn papieren en geen helm droeg. U nam de motorfiets aan de kant en contacteerde uw

directe overste, (I.S.). Hij vertelde u dat hij zou komen om de motor op te pikken. De motorrijder

probeerde u om te kopen, maar u hield voet bij stuk. Plots werd u door een hele hoop mensen achterna

gezeten. Uiteindelijk kregen ze u te pakken en sloegen ze u. U kreeg een stok met een spijker door uw

hand. Ook (I.S.) werd aangevallen. Toen er een wagen kwam aangereden, liep de menigte weg. U werd

meegenomen en naar het politiebureau gebracht. Vervolgens ging u naar het ziekenhuis voor

verzorging. U bleef er twee weken maar vond dat er niets met u werd gedaan. Hierop besloot u om naar

een traditionele genezer te gaan. Op 20 oktober ging u terug naar Kambia. Op 22 oktober zou uw zaak

voor de rechtbank verschijnen. U en (I.S.) gingen naar de rechtbank. Er waren 9 verdachten

gearresteerd waarvan u er zes in de rechtbank zag. Uw advocaat, die u werd toegewezen door de

overheid, had de rechter gecontacteerd om te zeggen dat hij niet aanwezig zou zijn. (I.S.) besloot na de

zitting waarbij werd meegedeeld dat jullie advocaat niet kwam opdagen om het land te verlaten. U weet

niet waar hij is. Jullie zaak werd naar 19 november 2013 verplaatst. Ook op die dag kwam uw advocaat

niet opdagen. Uiteindelijk hoorde u dat 27 mei 2014 de laatste kans was dat uw zaak zou

kunnen verschijnen. U stuurde die dag een collega naar het gerechtsgebouw omdat u al heel de tijd

werd bedreigd door de familie van de gearresteerde jongens. U voelde zich niet veilig en deed uw werk

ook niet meer zoals voordien. U verbleef ook niet meer in uw huis omdat u bang was voor represailles

en u bracht uw kinderen elders onder. Uw collega vertelde u dat de zaak ook die dag niet werd

behandeld en dat uw leven in gevaar was aangezien er wraak zou worden genomen door de

gearresteerde mannen en hun entourage. U besloot hierop om het land te verlaten. Via een zakenman

dat u via uw werk aan de grens kende, slaagde u erin om het land te verlaten op diezelfde 27 mei 2014.

U ging naar Guinee en nam diezelfde dag het vliegtuig in Conakry. U arriveerde op 28 mei 2014 in

België. U vroeg op 2 juni 2014 asiel aan bij de Belgische autoriteiten.

U heeft vijf kinderen; (M.T.) geboren in 1996, hij verblijft momenteel in Freetown; (E.) geboren in 1999,

verblijft momenteel in Makeni; (Z.), geboren in 2001 gaat naar school in Lunsar; (S.) geboren in 2003,

verblijft bij zijn oma en (A.) geboren in 2012 verblijft bij uw jongere zus. U heeft geen contact meer met

de vader van de kinderen.

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 represailles van de motorrijders en de drugsdealers omdat de overheid u hier niet tegen kan

beschermen. (zie gehoor CGVS, p 29)

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u, bij de vragenlijst van het CGVS die tijdens uw

gehoor werd ingevuld op de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) op 2 juni 2014, helemaal

geen vermelding maakt van uw problemen van 1 juli 2013 aan de grens. In de vragenlijst wordt u er

nochtans op gewezen dat van u wordt verwacht dat u nauwkeurig, maar in het kort, weergeeft waarom u

bij uw terugkeer problemen vreest of riskeert en dat u op het Commissariaat-generaal de mogelijkheid

wordt geboden om hier uitgebreider over te vertellen. Het feit dat u alleen melding maakt van uw

problemen van 13 juli 2013 en helemaal niets zegt over de problemen die u voordien had aan de grens,

die nochtans een directe aanleiding vormen van uw huidige problemen en waarvan u ook expliciet

vermeldt dat u de motorrijders en drugsdealers vreest (zie gehoor CGVS, p 29), tast een eerste keer de

geloofwaardigheid van uw relaas aan. U geeft aan dat u ’bij de DVZ kort moest antwoorden, in minder

dan een uur’ (zie gehoor CGVS, p 2). Wanneer de protection officer (verder PO) u nadrukkelijk wijst op

uw nalatigheid bij de DVZ zegt u ’Ik ging niet in detail. De headlines. Ik zei dat ik aan de grens werkte,

Kambia en de markt area. Ik mocht niet in detail gaan.’(zie gehoor CGVS, p 27). Noch in de ‘vragenlijst

van het CGVS’ of de ‘verklaringen van de DVZ’ maakt u vermelding dat u aan de grens werkte en op de

markt. Het gegeven dat u motorrijders aan de grens controleerde was dan ook een volledig

nieuw element dat u pas op het CGVS aanbracht maar waarvan toch blijktt dat het, in uw

asielrelaas, een belangrijke impact heeft op uw vrees ten aanzien van de drugsdealers.
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Verder ontbreekt uw relaas elke doorleefdheid en coherentie waardoor de door u aangehaalde

feiten niet als geloofwaardig worden geacht.

Wanneer de PO u vraagt of alles in orde zou zijn geweest indien de zaak in de rechtbank had

voorgekomen, zegt u ’Ja, als de rechtbank, de overheid, me zou helpen en de mannen zouden

gestraft zijn, dan zou ik bevrijd zijn van hen. Maar omdat ze hen hebben vrijgelaten, is het een

probleem.’ Pas wanneer de PO u er attent op maakt dat het toch niet de beschuldigden zijn die u

bedreigen, zegt u ’In Sierra Leone, als je in gevangenis bent, heb je geen vrijheid, dus zijn er alleen de

verwanten.’. Wanneer de PO concreet vraagt wie u bedreigt zegt u ’De familie. Sinds ze (de

beschuldigden) in de gevangenis zijn.’ Wanneer de PO u er vervolgens attent op maakt dat, als de

beschuldigden schuldig zouden worden bevonden, dat u dan nog steeds zou kunnen bedreigd

worden, zegt u ’Ja, de families zouden me ook iets doen.’ Het is totaal onaannemelijk en komt helemaal

niet doorleefd over dat u beweerde dat uw problemen opgelost zouden zijn als de 'mannen gestraft

zouden zijn'. Immers, u 'vergeet' hier blijkbaar dat het niet de 'mannen' waren die voor problemen

zorgden en u achterna zaten, maar wel hun verwanten.

Wanneer de PO u dan vraagt waarom u dan naar de rechtbank wenst te gaan, zegt u ’Ik ben het niet.

Mijn overheid heeft het naar de rechtbank gedaan. Ik werd zelfs niet geïnformeerd. Ik weet niets, ik was

in het ziekenhuis.’. Wanneer de PO u er op wijst dat u initieel verklaarde dat uw problemen zouden zijn

opgelost indien de overheid de zaak correct had voorgeleid, zegt u ’Als ze zouden zijn gestraft, dan

zou ik niet meer daar werken, en zou ik kunnen worden overgeplaatst. Dan zouden ze hun straf

hebben gehad en dan zou de familie me niet meer zien.’. Wanneer de PO verduidelijkt dat het dus een

oplossing zou zijn geweest om u ergens anders te laten werken, zegt u ’Als de zaak, de overheid me

zou beschermen, dan zou ik de job hebben verlaten. Zelfs als ik naar Freetown zou gaan, als ik

business zou doen, zou ik er ook bij betrokken zijn. Ik zou mijn job opgeven en een andere plek zoeken.

Ik zou dan mijn benefits krijgen. Ik zou dan kunnen reizen naar eender welk Afrikaans land om er zaken

te doen.’ (zie gehoor CGVS, p 28-29). Ook hier is het zeer opmerkelijk te noemen dat u

een overplaatsing eerst zelf oppert als oplossing en pas wanneer de PO hier dieper op ingaat lijkt te

'beseffen' dat dit toch niet het geval zou zijn.

U past dus meermaals, pas na een opmerking van de PO, uw aanvankelijke verklaringen aan waardoor

er ernstige twijfels zijn dat u daadwerkelijk dergelijke zaak heeft meegemaakt. Immers van iemand die

betrokken zou zijn bij dergelijke zaak mag op zijn minst verwacht worden dat deze heeft nagedacht over

de mogelijke consequenties van een rechtszaak. Aangezien u uw verklaringen aanpast naargelang de

vraagstelling van de PO, blijkt duidelijk dat u hierover niet heeft gereflecteerd of dit hebt beleefd, terwijl u

wel wilt aantonen dat de overheid u niet heeft kunnen beschermen. Bovendien zei u eerder in het

gehoor, wanneer de PO u vraagt of u niet gewoon zou kunnen worden overgeplaatst ’Sierra Leone is

erg klein. Ik werkte in Freetown gedurende 6 jaar, ik ben er gekend. Aan de grens ook. Ze printen mijn

foto. Sierra Leone is klein….’ (zie gehoor CGVS, p 28). U spreekt u zelf dus tegen wanneer het gaat

om een intern vlucht alternatief en om de gevolgen van een rechtzaak.

Daarnaast zegt u dat er negen mensen waren aangehouden en dat u er zes had gezien in de

rechtbank (zie gehoor CGVS, p 24). Echter, uit het door u voorgelegde handgeschreven document

’Kambia magistrate court charge sheet’ met referentie CS 126/13 blijkt dat er uitsluitend vermelding

wordt gemaakt van vier beschuldigde personen. Ook deze discrepantie werpt een negatieve indicatie

op uw asielrelaas. Verder is het zeer opmerkelijk dat de brief die u voorlegt van de Sierra Leoonse

overheid, gericht aan (S.M.) en co, met referentie ’CS 126/13 – Inspector General of police v (S.K.) &

Five others’ geen vermelding maakt van uw naam en verwijst naar (S.K.) en vijf anderen. Echter, het

handgeschreven document van de Kambia Magistrate court maakt helemaal geen vermelding van ene

(S.K.) bij de vier opgesomde beschuldigde personen, nochtans dragen beide documenten hetzelfde

referentienummer; CS 126/13. Verder verklaart u dat zowel u als (I.S.) naar de rechtzaak gingen op 22

oktober (zie gehoor CGVS, p 24). Ook hier ondersteunen de door u voorgelegde documenten uw relaas

niet. Immers, het document van de Kambia Magistrate court maakt nergens vermelding van (I.S.) die

nochtans volgens u ook betrokken partij was in de rechtszaak. Zijn naam wordt tevens niet vermeld op

de brief gericht aan (S.-M.).

De door u voorgelegde documenten stroken niet met de door u afgelegde verklaringen omtrent

de vermeende gebeurtenissen.

Voorts geeft u aan dat u niet langer in Sierra Leone kan blijven omdat de overheid u niet zou

kunnen beschermen (zie gehoor CGVS, p 29).

U haalt hierbij aan ’De overheid; ik heb mijn probleem, in het hospitaal hebben ze me nooit behandeld.

In het gerecht, de advocaat is er niet gezien of hij is er niet geweest. Als ik een advocaat zou hebben,

zou ik eerst mijn verhaal kunnen vertellen. Maar ik heb hem nooit gezien, hij heeft me nooit gehoord. Als

de overheid een advocaat huurt maar ze volgen hem niet op of hij naar het gerecht komt en ze zien hem

niet in de rechtbank dan kunnen ze me niet beschermen.’ (zie gehoor CGVS, p 26). Vooreerst haalt u

aan dat u in het ziekenhuis geen behandeling zou hebben gekregen. Echter, u verklaart dat u
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gedurende twee weken in het ziekenhuis heeft verbleven (zie gehoor CGVS, p 23). Het feit dat u

gedurende twee weken werd gehospitaliseerd toont al aan dat u wel degelijk verzorging kreeg. Immers,

indien het niet de bedoeling zou zijn geweest om u te behandelen, is het niet aannemelijk dat u

gedurende dergelijk lange termijn in een ziekenhuis zou (mogen) verblijven. Verder haalt u aan dat uw

advocaat nooit is komen opdagen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat uw passieve houding inzake

het contacteren van uw advocaat wel zeer frappant is. Zeker gezien uw profiel waarbij u opkomt voor uw

zaken, zelfs indien het tegen de wil van een overste zou zijn zoals bleek met het conflict aan de

grens. Ook wanneer u de motorrijder aanhoudt en hij u probeert om te kopen, houdt u voet bij stuk en

laat u niet met zich sollen en zegt u duidelijk dat u geen smeergeld aanvaardt (zie gehoor CGVS, p 21).

Verder toonde u aan, met uw beweerde beperkte scholing, toch zeer zelfstandig te zijn, u zelfstandig in

Sierra Leone gevestigd te hebben en actief op zoek te zijn gegaan naar een job die u ook vond, bij de

veiligheidsdiensten dan nog wel. Van iemand met dergelijk profiel is de passieve houding die u heeft

inzake uw advocaat helemaal niet aannemelijk. U weet immers wie uw advocaat is die u werd

toegewezen door de overheid, namelijk (S.M.) and co (zie gehoor CGVS, p 13). U geeft hierover aan dat

u een overste in Freetown had gecontacteerd in verband met de rechtszaak en het feit dat uw advocaat

niet kwam opdagen. Deze zei u om geduld te hebben en dat de advocaat zou komen (zie gehoor

CGVS, p 26). U geeft tevens aan dat u uw advocaat nooit heeft gezien of gehoord (zie gehoor CGVS, p

26). Indien u werkelijk dagelijks contact opnam met uw overste i.v.m. uw zaak op 27 mei (zie gehoor

CGVS, p 31), is het helemaal niet aannemelijk gezien uw bovengeschetst profiel van een zelfstandige

vrouw die het heft in eigen handen durft te nemen, dat u nalaat om zelf de advocaat te contacteren,

waarvan u de naam heeft en hem aan te manen uw zaak ter harte te nemen.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat, indien de overheid u effectief niet zou wensen te

beschermen na uw vermeende problemen, het helemaal niet aannemelijk is dat ze verdachten

zouden aanhouden en voor de rechtbank leiden. U geeft immers aan dat er negen verdachten

werden gearresteerd (zie gehoor CGVS, p 23).

Niet alleen slaagt u er niet in om de gebeurtenissen aannemelijk te maken, tevens zijn uw

verklaringen over de reactie van de Sierra Leoonse overheid niet aannemelijk.

Tot slot kan u ook uw vlucht uit Sierra Leone niet aannemelijk maken.

Zo verklaart u dat u op 27 mei 2014 heeft beslist om het land te verlaten aangezien de zaak niet

doorging en uw collega u verwittigde dat ze u wilden vermoorden (zie gehoor CGVS, p 27). Het is niet

aannemelijk dat u op diezelfde dag ook een vlucht neemt vanuit Conakry naar Brussel en de nodige

formaliteiten die samenhangen met een vliegtuigreis geregeld krijgt. Verder weet u niet met welke

maatschappij u heeft gevlogen of onder welke naam u heeft gereisd (zie gehoor CGVS, p 14). Deze

negatieve indicaties bevestigen de ongeloofwaardigheid van de door u aangehaalde feiten.

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 documenten die u voorlegt kunnen bovenstaande vaststellingen niet veranderen. U legt een

geboorteakte voor, uitgegeven op 23 april 2014 met nr WF37223. De geboorteakte die u voorlegt,

bevat echter geen enkel objectief element (foto voorzien van een stempel, vingerafdrukken,

handtekening, biometrische gegevens) waarmee bewezen kan worden dat u wel degelijk de persoon

bent die door dit document wordt bedoeld. Dit is dus geen bewijs van uw identiteit, het vormt hoogstens

een zwakke aanwijzing. Aangezien uw relaas over het geheel genomen niet geloofwaardig genoeg is,

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

verklaringen en dit document. Daarnaast legt u ook een badge voor van de ‘Sierra Leone Road

Transport Authority (SLRTA)’. Dit document vormt hoogstens een aanwijzing dat u bij het Traffic Warden

Corp werkte, een gegeven dat op zich niet wordt betwijfeld. Gezien de wijdverspreide corruptie in Sierra

Leone, staat het ook niet vast dat u daadwerkelijk bij de SLRTA zou gewerkt hebben. Verder legt u

een internet artikel voor ‘Bike Riders Manhandle Traffic Warden’ van de site ‘mysierraleoneonline.com’,

gepubliceerd op 16 juli 2013 en een krantenartikel ‘Police molest SLRTE director’ uit de krant

‘Standard Times’ van 1 augustus 2013. Beide artikels zouden geschreven zijn door (G.G.). Uit informatie

toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat corruptie ook in de media wijdverspreid is, waardoor

deze artikels, ook nu ze door de journalist 'erkend' werden als de zijne (zie informatie in uw dossier),

bezwaarlijk in staat zijn bovenstaande vaststellingen in verband met uw ongeloofwaardigheid, te

wijzigen. Het feit dat u ook andere documenten voorlegt waarvan de link met uw verklaringen niet

aannemelijk is, tast ook de authenticiteit van de andere door u voorgelegde documenten immers aan. U

legt tevens een medisch attest voor, echter dit medisch attest vormt geen bewijs van de door u

aangehaalde vervolgingsfeiten omdat hierin geen uitsluitsel wordt gegeven over de omstandigheden

waarin u deze letsels zou hebben opgelopen. Verder legt u ook een handgeschreven document voor

waaruit zou moeten blijken dat uw zaak werd geannuleerd op ?? (onleesbaar)/09/2013, 22/10/2013 en
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19/12/2013. Echter, aan dit handgeschreven document, zonder hoofding met een handtekening maar

zonder naam kan geen bewijswaarde worden gehecht aangezien het zeer gemakkelijk kan worden

nagemaakt en dat niets erop wijst dat dit om een waarachtig officieel document gaat. De brief gericht

aan (S.-M.) en het handgeschreven document van de Kambia Magistrate court werden reeds uitvoerig

besproken.

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. Verzoekster beroept zich in een eerste en enig middel op de schending van artikel 48/3 tot 48/7

en artikel 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), artikel 3 van het EVRM,

artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en “het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding van

bestuurshandelingen en (…) het administratief rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur volgens hetwelk,

onder anderen, men recht op een eerlijke administratieve procedure heeft en de administratie serieus en

zorgvuldig werkt”.

Waar haar een omissie in de vragenlijst wordt verweten, voert verzoekster aan:

“Verzoekster heeft al bij het CGVS uitgelegd dat zij bij de DVZ maar een samenvatting van haar relaas

moest geven, en alleen kortom vertellen over de belangrijkste gebeurtenissen, wat zij ook deed.

Deze gebeurtenis is niet een van de belangrijkste van haar relaas.”

Inzake de niet-doorleefde verklaringen die haar worden verweten omtrent de gevolgen van de

rechtszaak, betoogt verzoekster:

“Verwerende partij gaat voorbij aan het feit dat verzoekester verklaarde dat “als de rechtbank, de

overheid, me zou helpen en de mannen zouden gestraft zijn, dan zou ik bevrijd zijn van hen.” (wij

benadrukken).

Verzoekster is van mening dat met een officiële veroordeling én met de hulp van de overheid om zich

ergens anders te gaan vestigen en werken, of ten minste om beschermd te worden, zij zou niet hebben

moeten vluchten.

Verzoekster wenst tevens te benadrukken dat, door het feit dat het strafproces niet verderging, zij

overhaast heeft moeten vluchten toen (J.) kwam om haar te verwittigen.”

Zij citeert verder uit het feitenrelaas in de bestreden beslissing en haar verklaringen bij het CGVS en

betoogt dat de motivering niet passend is.

Betreffende een overplaatsing als mogelijke oplossing voor haar problemen en haar verklaringen

dienaangaande, doet verzoekster gelden:

“Ook hier gaat het CGVS aan voorbij dat verzoekster benadrukte dat zij de hulp van de overheid nodig

had, om op een rustige manier een veilige oplossing te vinden.

Verzoekster rekende op de overheid op verschillende vlakken :

- Verzoekster rekende op “de overheid” in de zin van het rechtsstelsel, en meer bepaald de

rechtbank, om de verdachten te veroordelen;

- De “overheid” was ook haar werkgever, en aangezien zij deze problemen kende in het kader van

haar werk, was haar werkgever betrokken bij de rechtelijke procedure en kon ook als burgerlijke

partij voorkomen ; Verzoekster had het geld niet om een advocaat te betalen, en haar belangen

diende dus verdedigd te worden door de advocaat die haar werkgever aanstelde; daarom rekende

zij op “de overheid” om de zaak voort te zetten;

- De “overheid” als werkgever, zou ook hebben kunnen helpen om haar te beschermen, en had ook

kunnen helpen om verzoekster zich elders te vestigen;”

Verder citeert zij een passage uit het gehoorverslag van het CGVS en voert zij aan:

“Met een officiële veroordeling van de betrokkenen, zou verzoekster ook als een slachtoffer officieel

erkend worden. Zij zou bijgevolg ook de bescherming van de politie kunnen aanvragen.

Verzoekster heeft duidelijk gemaakt dat haar werkgever, en de door haar werkgever aangestelde

advocaat, haar hebben laten vallen. Als gevolg daarvan is de rechtelijke procedure gestopt, daar de

burgerlijke partij(en) niet ter terechtzitting verschenen, noch werden vertegenwoordigd door een

raadsman.
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Het is niet zo dat verzoekster pas “besefte” dat een overplaatsing geen oplossing was wanneer de PO

daar dieper op gaat. De vragen hadden betrekking tot hypothetische situaties (PO: “Denkt u niet, als ze

schuldig zouden bevonden worden, dat ze u nog steeds zouden bedreigen?” ; “Zou alles ok zijn

geweest als de zaak zou zijn voorgekomen?”, “Dus het zou een oplossing kunnen zijn om u ergens

anders te laten werken?”), wat een intellectuele oefening vereist dat voor verzoekster moeilijk is.

Daarom had zij wat moeite om haar standpunt duidelijk te maken.

Uit haar verklaringen blijkt niettemin dat zij denkt dat zij misschien niet had moeten vluchten indien de

raadsman van haar werkgever ter zitting verschenen was, indien de zaak voortgezet werd, en indien

haar werkgever haar had geholpen. Dat is niet het geval geweest, en zij heeft overhaast moeten

vluchten.

De motivering is niet passend.

(…)

Daarop kan verzoekster alleen herhalen wat zij hierboven heeft uitgelegd : verzoekster is niet gewoon

aan het antwoorden op vragen die zich op een fictieve situatie baseren.

Op de vraag “wat zou er gebeurd zijn indien de rechtszaak voortgezet werd en dat de overheid u

geholpen zou hebben ?” kan zijn natuurlijk geen vaste antwoord geven. Dit is trouwens een moeilijk

intellectuele oefening voor haar. Zij denkt dat zij haar land dan niet had moeten vluchten, maar

misschien toch wel indien de verwanten van de veroordeelde haar zouden terugvinden. Zij kan niet

precies weten, en dat kan haar niet verweten worden.

Zij heeft haar antwoorden niet “aangepast naargelang de vraagstelling van de PO”, maar zij probeerde

gewoon de vragen te beantwoorden.

Het CGVS is overdreven formeel en houdt geen rekening met verzoekster profiel.

Deze motivering is niet passend.”

Aangaande de documenten ‘Kambia magistrate court charge sheet’ en de brief gericht aan S.M. en co,

voert verzoekster aan:

“In tegenstelling tot wat het CGVS beweert, staven deze documenten wel verzoekster asielrelaas.

Het CGVS betwist de authenticiteit van deze documenten niet, maar heeft ook geen stap genomen (bvb

contact nemen met de bevoegde overheden) om verzoeksters betrokkenheid in deze zaak met

referentie “CS126/13” na te gaan.

Het medewerkingsplicht dat op de asielinstanties rust wordt hierdoor geschonden (artikel 4§1

Kwalificatie Richtlijn, artikel 4 K.B. 11 juli 2003 betreffende de procedure voor het CGVS - C.C.E. nr 11

984 van 15 oktober 2013, C.C.E., arrest nr 99 380 van 21 maart 2013). Verzoeksters recht op een

eerlijke procedure wordt trouwens voor dezelfde redenen geschonden (algemeen beginsel van

goedbestuur, artikelen 41 en 47 van het Europees handvest van de grondrecht van de Europese Unie, 3

en 13 EVRM).

Hoewel het in de eerste plaats de taak is van de asielzoeker om zijn nood aan bescherming aannemelijk

te maken, “artikel 4,1 van de Kwalificatierichtlijn, zoals omgezet in artikel 27 van het procedure KB van

het CGVS, door het Hof van Justitie in zijn arrest HvJ 22 november 2012, MM / lerland nr. C-31-11, § 65

werd geïnterpreteerd als dat er in hoofde van de lidstaten een medewerkingsplicht bestaat bij de

feitenvaststelling (zie ook RvV 31 mei 2013, nr. 104.137).” (RvV nr. 119 223 van 20 februari 2014)

De missie van het CGVS wordt door de vorige Staatsecretaris asiel en migratie als volgt beschreven:

« Het onderzoek van het CGVS zal alle elementen “à charge” en “à décharge” bevatten. Er is dus geen

sprake van een gedeelde bewijslast of een omkering van de bewijslast. De regel dat de asielinstantie tot

taak heeft om de relevante elementen van het onderzoek in samenwerking met de verzoeker te

beoordelen, behoort tot de beginselen van behoorlijk bestuur, in bijzonderheid het

zorgvuldigheidsbeginsel. Om die reden werd die regel in de memorie van toelichting opgenomen.”

(Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van

12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van

vreemdelingen Antwoorden van de staatssecretaris, 19 februari 2013, DOC 53 2555/004 p. 14,

http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/53/2555/53K2555004.pdf).

Het CGVS is trouwens uitgerust is om zulke onderzoeksmaatregelen te nemen.

In een gelijkaardig geval werden de Belgische overheden al veroordeeld wegens een gebrek aan

onderzoekingen en medewerking :

“103. Or, la Cour insiste sur le fait que, compte tenu de l’importance qu’elle attache à l’article 3 et de la

nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de mauvais

traitement, il appartient aux autorités nationales de se montrer aussi rigoureuses que possible et de

procéder à un examen attentif des griefs tirés de l’article 3 sans quoi les recours perdent de leur

effectivité (M.S.S., précité, § 388, dd, précité, § 121). Un tel examen doit permettre d’écarter tout doute,
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aussi légitime soit-il, quant au caractère mal-fondé d’une demande de protection et, ce, quelle que soit

l’étendue des compétences de l’autorité chargée du contrôle.

104. Or, la démarche opérée en l’espèce qui a consisté tant pour le CGRA que le CCE à écarter des

documents, qui étaient au cœur de la demande de protection, en les jugeant non probants, sans vérifier

préalablement leur authenticité, alors qu’il eut été aisé de le faire auprès du HCR, ne peut être

considérée comme l’examen attentif et rigoureux attendu des autorités nationales au sens de l’article 13

de la Convention et ne procède pas d’une protection effective contre tout traitement contraire à l’article 3

de la Convention.

105. Il résulte de ce qui précède que les autorités internes n’ont pas examiné conformément aux

exigences de l’article 13 le bien-fondé des griefs que les requérants faisaient valoir de manière

défendable sous l’angle de l’article 3. Partant, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de

la Convention. Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché aux requérants de ne pas avoir épuisé les voies

de recours internes et que l’exception préliminaire de non-épuisement du Gouvernement

(paragraphe 57) ne saurait être accueillie. » (EHRM, Singh c België, 2 oktober 2012)

Het gaat hier om substantiële onregelmatigheden die tot de vernietiging van de bestreden beslissing

moeten leiden.

De motivering is niet passend.”

Wat betreft haar verklaringen aangaande de behandeling in het ziekenhuis, stelt verzoekster:

“Verzoekster heeft uitgelegd dat zij in het ziekenhuis opgenomen werd, maar dat zij slechts 2

paracetamol kreeg. Om passend behandeld te worden moet men daarvoor betalen. Verzoekster heeft

daaromtrent duidelijk gemaakt dat haar werkgever niet voor een behandeling betaalde (p. 23 van het

gehoorverslag).

Hoekang in het hospitaal ?

Ik was er tijdens 2 weken. Ik kreeg geen behandeling.

Waarom geen behandeling?

Ze gaven geen behandeling, bloed kwam eruit, het was dik.

Maar waarom kreeg u geen behandeling?

De overheid zorgde niet voor mij. Ik ging naar native dokter, uit het hospitaal.

Waarom deden ze niets?

Dat weet ik niet. De overheid waarvoor ik werkte, ze komen niet naar mij. Als je geen geld geeft, krijg je

geen behandeling.

Maar in het begin hadden ze u toch iets gegeven ?

2 paracetamol

In het begin wel, waarom daarna niet?

Het was geen goede behandeling.

Dus u was 2 weken in het hospitaal en u kreeg geen behandeling.

Ik ging naar native dokter. Ik was in het dorp, ze gebruikten bladen om mijn hand te genezen. Op 20

oktober ging ik naar Kambia.

Waar het CGVS beweert dat “indien het niet de bedoeling zou zijn geweest om u te behandelen, is het

niet aannemelijk dat u gedurende dergelijk lange termijn in een ziekenhuis zou (mogen) verblijven” dient

opgemerkt te worden dat deze bewering geen rekening houdt met het context in Sierra Leone. Het

CGVS toont geenszins aan dat dit effectief niet aannemelijk is, en beperkt zich tot subjectieve

beschouwingen.”

Waar haar een passieve houding wordt verweten inzake het contacteren van haar advocaat, betoogt

verzoekster:

“Hier ook dient benadrukt te worden dat verzoekster geen advocaat in dienst had genomen om haar te

verdedigen. Haar werkgever had haar laten weten dat er een advocaat hun belangen zou verdedigen,

maar hij kreeg zijn opdrachten van haar werkgever en niet van verzoekster zelf. Zij heeft duidelijk

gemaakt dat zij daarvoor geen geld had, en dat zij met haar chef meermaals contact nam, omdat hij

degene is die de advocaat mocht contacteren. Zij rekende op haar werkgever tot op het laatste

moment.”

Omtrent de bescherming van haar overheid, voert verzoekster aan:

“Het is niet “niet aannemelijk” dat verdachten aangehouden worden om hen voor de rechtbank te leiden,

maar dat er geen bijkomende maatregel genomen wordt om de burgerlijke partij te beschermen. De

bescherming wordt niet automatisch verleend door de rechtbank.

Het CGVS gaat tevens voorbij aan het feit dat waar verzoekster naar “de overheid” verwijst, zij het zowel

over haar werkgever heeft, als over het rechtstelsel (zie hierboven).
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Het CGVS moet niettemin weten dat verzoekster werkgever en de rechtbank, hoewel zij beide tot de

“overheden” behoren, toch tot verschillende “machten” van de staat behoren (rechterlijke en uitvoerende

machten).

Er wordt door het CGVS een appreciatiefout gemaakt waar er gesteld word dat “uw verklaringen over de

reactie van de Sierra Leoonse overheid [zijn] niet aannemelijk”.

Deze motivering is niet passend.”

Inzake haar vlucht uit haar land van herkomst, stelt verzoekster:

“Het CGVS houdt geen rekening met verzoeksters verklaringen omtrent haar vlucht, en de

omstandigheden waarin zij zich bevond.

Het gaat hier om een blote bewering die door het CGVS door geen objectieve element gestaafd wordt.

Verzoekster bevestigd dat haar vlucht zo gebeurd is, en dat het wel mogelijk is.

(…)

Hier ook houdt het CGVS geen rekening met verzoeksters verklaringen omtrent haar vlucht, en de

omstandigheden waarin zij zich bevond.

Verzoekster heeft de vragen in alle eerlijkheid beantwoord.

Deze elementen kunnen geen “negatieve indicaties” vormen die de “ongeloofwaardigheid van de door u

aangehaalde feiten” bevestigen.”

Betreffende de documenten die zij neerlegde ter staving van haar relaas, voert verzoekster aan:

“Het CGVS beweert dat verzoeksters identiteit niet bewezen wordt. Verzoekster probeert een sluitend

bewijs van haar identiteit te krijgen.

Verzoekster wenst niettemin te benadrukken dat zij meerdere elementen heeft voorgelegd die haar

beweerde identiteit staven, waaronder : haar geboorteakte, een badge van SLRTA met haar foto,

krantenartikelen met haar foto.

Omtrent de badge van SLRTA en haar tewerkstelling bij SLRTA, stelt het CGVS dat haar tewerkstelling

bij SLRTA niet betwist wordt, maar dat het toch niet vast staat “gezien de wijdverspreide corruptie in

Sierra Leone”. Opmerkelijk genoeg heeft het CGVS dit kernelement niet grondig onderzocht, en spreekt

verzoekster verklaringen omtrent SLRTA helemaal niet tegen. Haar tewerkstelling bij SLRTA wordt niet

geldig betwist en dient als vaststaand beschouwen te worden. Opmerkelijk genoeg heeft het CGVS

geen stap ondernomen, bvb contact nemen met SLRTA, om dit element op een zorgvuldige manier na

te gaan. Op dit punt ook schendt het CGVS de medewerkings-en zorgvuldigheidsplichten die op de

asielinstanties rusten (cfr hierboven).

Het medisch attest “vormt geen bewijs van de door u aangehaalde vervolgingsfeiten” beweert het

CGVS. Dit vormt niettemin een begin van bewijs die haar relaas staaft.

Uw Raad heeft trouwens in het arrest nr. 119 223 van 20 februari 2014 het volgende gesteld:

“Zowel in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als in de rechtspraak van

de Raad, werd reeds erkend dat degelijk opgestelde medische stukken een begin van bewijs kunnen

uitmaken van het door verzoeker aangevoerde vervolgingsrelaas. Zie in deze zin EHRM 18 april 2013,

nr. 18372/10, M.O.M./ Frankrijk, § 39-41, EHRM 10 oktober 2013, nr. 18913/11, KK / Frankrijk (het Hof

komt tôt de conclusie dat d medische bewijsstukken de foltering in Iran aannemelijk maakten); EHRM

(GK), 9 maart 2010, nr. 41827/07, R.C./ Zweden, § 55; EHRM 28 maart 2013, nr. 2964/12, IK v. Austria

( in deze laatste zaak leed verzoeker eveneens aan PTSS en werd diens meervoudige asielaanvraag

niet in overweging genomen omwille van het gezag van gewijsde van de beslissing in de eerste

asielprocedure, het Hof stelt dat een uitwijzing een schending van artikel 3 van het EVRM zou

uitmaken). Wat betreft de rechtspraak van de Raad kan verwezen worden naar RvV 21 maart 2013, nr.

99.381 ; RvV 21 maart 2013, nr. 99.380; RvV 15 maart 2013, nr. 98.911; RvV 20 februari 2013, nr.

97.478; RvV 30 november 2012, nr. 92.608; RvV 29 september 2011, nr. 67.553; RvV 23 september

2011, nr. 67.192.” (Zie ook CCE., arrest n° 99 380 van 21 maart 2013, CCE 26 augustus 2013, n°108

583, CCE n°11 984, 15 oktober 2013, EHRM, R.J. t. Frankrijk, 19 november 2013).

Omtrent de brief gericht aan (S.-M.) en het handgeschreven document, dient hier opnieuw benadrukt te

worden dat hun authenticiteit en bewijswaarde niet tegengesproken worden door het CGVS. Het CGVS

heeft slechts gesteld dat deze documenten verzoeksters relaas niet staven. Het is echter opmerkelijk

dat het CGVS geen stap ondernomen heeft om zich zorgvuldig te informeren over deze zaak, en de

betrokkenheid van verzoekster in deze zaak. Dit vormt een schending van de medewerkings-en

zorgvuldigheidsplichten (zie hierboven).

Omtrent de krantenartikelen die door verzoekster worden voorgelegd, stelt het CGVS slechts, op een

theoretisch manier, dat “corruptie ook in de media wijdverspreid is, waardoor deze artikels, ook nu ze

door de journalist ‘erkend’ werden als de zijne (zie informatie in uw dossier), bezwaarlijk in staat zijn

bovenstaande vaststellingen (…) te wijzigen”.”
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Verzoekster benadrukt verder dat haar relaas werd bevestigd door de personen die door het CGVS

werden gecontacteerd. Zij stelt in dit kader:

“Uit het administratief dossier blijkt dat het CGVS contact heeft genomen met verschillende personen in

Sierra Leone, in verband met de krantenartikelen. Deze personen hebben verzoekster problemen

bevestigd

(…)

Deze elementen bevestigen dat verzoekster relaas aannemelijk is. Haar naam wordt trouwens vermeldt

in de artikels. Uit het CEDOCA onderzoek blijkt geenszins dat deze artikels niet betrouwbaar zijn. In

tegendeel, de informatie bevat in de artikels werd bevestigd door de journalist, en het relaas van de

verklaringen van de journalist stemmen overeen met verzoeksters verklaringen.”

Tot slot, betoogt verzoekster:

“Uit de elementen van het dossier blijkt dat verzoekster, in geval van een terugkeer naar Sierra Leone,

een reel risico loopt op vervolgingen en ernstige schaden.

Op heden kon haar de internationale bescherming niet geweigerd worden, en er mag ook geen

verwijderingsmaatregel genomen worden, vooraleer haar aanvraag op een zorgvuldige manier

behandeld wordt. Uit de bestreden beslissing, en uit het administratief dossier, blijkt niet dat verzoekster

geen risico loopt. In tegendeel, verzoeksters relaas wordt gestaafd door gedetailleerde verklaringen,

documenten, en door de personen die door de CEDOCA werden gecontacteerd.

Haar overheden kunnen haar niet beschermen. Dat is des te meer het geval omwille van de Ebola-

epidemie, die tot op heden het land overhoophaalt en de hele aandacht van de overheden aantrekt.

Verzoekster heeft bewezen dat zij het slachtoffer is geweest van vervolgingsakten, dat “is een duidelijke

aanwijzing dat de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op ernstige schade reëel is” en er zijn

geen “goede redenen” “om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal

voordoen” (artikel 48/7 VW). Zij moet beschermd worden.

In ondergeschikte order wenst verzoekster dat haar het voordeel van de twijfel wordt gegund.”

2.1.2. Verzoekster legt per aangetekend schrijven van 11 juni 2015 en door middel van een aanvullende

nota een attest neer van de Sierra Leoonse ambassade (rechtsplegingsdossier, stuk 7). Dit document

legt zij neer om haar identiteit en haar nationaliteit te staven.

2.1.3. Ter terechtzitting toont verzoekster het origineel van voormeld attest van de Sierra Leoonse

ambassade.

2.2.1. 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 verzoekster 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.

2.2.2. 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 verzoekster deze kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is

het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert zij 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.
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2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters 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.

2.2.4. Verzoekster verklaarde bij het CGVS dat haar problemen met de motorrijders op 13 juli 2013

verweven waren met eerdere feiten. De motorrijders die haar belaagden zouden haar hebben verweten

dat zij enkele weken eerder aan de grens illegale drugs onderschepte. Meer bepaald zou verzoekster op

1 juli 2013 en op 4 juli 2013 aan de grens drugs hebben gevonden bij een motorrijder. Bij deze

drugstrafiek zouden overheidsmedewerkers betrokken geweest zijn en zou zij tweemaal van hogerhand

op de vingers zijn getikt (administratief dossier, stuk 7, p.17-22). Verzoekster verklaarde dan ook zowel

de drugsdealers als de motorrijders te vrezen (ibid., p.29). Verzoekster liet echter na van dit alles enige

melding te maken in de vragenlijst van het CGVS (administratief dossier, stuk 16, vragenlijst). Zij tracht

ten onrechte deze flagrante omissie te vergoelijken. Van een kandidaat-vluchtelinge, die beweert te

vrezen voor haar leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag

immers worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van haar asielaanvraag op correcte

wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van haar

vertrek of vlucht uit het land van herkomst. Zij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en

dit reeds van bij het eerste interview, daar op haar de verplichting rust om haar volledige medewerking

te verlenen aan de asielprocedure. Ondanks dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of

gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven, kan worden aangenomen dat verzoekster

een dermate essentieel en frappant gegeven als het feit dat haar belagers banden hadden met

drugdealers én de overheid zou hebben vermeld. Verzoekster maakte bij het invullen van de vragenlijst

geen melding van drugs die tijdens de uitoefening van haar functie werden gevonden. Evenmin meldde

ze dat ze werkzaam was geweest aan de grens alwaar tot twee maal toe (1 juli 2013 en 4 juli 2013) bij

een motorijder door haar drugs werden aangetroffen. Deze informatie is immers van cruciaal belang

voor de ernst van haar vrees en voor de eventuele beschermingsmogelijkheden in haar hoofde.

In zoverre op basis van verzoeksters verklaringen, de neergelegde documenten (administratief dossier,

map documenten) en de informatie van verweerder (administratief dossier, map landeninformatie)

geloof zou kunnen worden gehecht aan de problemen die verzoekster ondervond op 13 juli 2013, kan

aldus niet worden aangenomen dat deze problemen gerelateerd waren aan eerdere problemen met

drugdealers of de overheid.

In zoverre geloof zou kunnen worden gehecht aan de problemen van verzoekster op 13 juli 2013 en de

arrestaties en de rechtszaak die hiervan de nasleep vormden, toont verzoekster voorts niet aan dat zij

ingevolge hiervan op heden nog zou worden geviseerd of vervolgd. In dit kader kan vooreerst worden

opgemerkt dat zij nog meer dan tien maanden in haar land bleef na de feiten op 13 juli 2013. Hoewel zij

daarbij meermaals in contact kwam met de personen die haar bedreigden en deze personen daartoe de

mogelijkheid hadden, ondernamen deze personen gedurende deze periode nooit stappen om hun

dreigementen in daden om te zetten (administratief dossier, stuk 7, p.27-28). Bijgevolg is het niet

aannemelijk dat zij dit op heden wel plots zouden doen indien verzoekster zou terugkeren naar haar

land van herkomst. Dit klemt des te meer daar uit de informatie in het administratief dossier (map

landeninformatie) blijkt dat de daders achter de feiten op 13 juli 2013 samen met hun entourage zijn

gevlucht nadat zij op borg werden vrijgelaten en zijn verdwenen. Derhalve kan niet worden aangenomen

dat zij verzoekster op heden zelf nog problemen zouden bezorgen bij een terugkeer naar haar land van

herkomst. Evenmin kan worden ingezien waarom de familieleden van deze gevluchte personen dit nog

zouden doen of wat zij hiermee zouden willen bereiken. Nergens uit haar verklaringen blijkt bovendien

dat verzoekster over concrete aanwijzingen beschikt dat men haar naar aanleiding van de feiten in juli

2013 nog zou viseren bij een terugkeer naar haar land van herkomst. Daarenboven verblijven haar

naaste familieleden (zoals haar zus, haar kinderen en haar moeder) nog in Sierra Leone en blijkt

nergens uit verzoeksters verklaringen dat zij aldaar problemen kennen of nog iets vernamen van haar

belagers (administratief dossier, stuk 7, p.30). Indien men verzoekster werkelijk zou zoeken of viseren,

kon worden verwacht dat men haar naaste familieleden zou hebben aangesproken om haar te vinden.

Ook de journalist die initieel werd bedreigd naar aanleiding van de zaak van verzoekster verblijft blijkens

de informatie in het administratief dossier (map landeninformatie) overigens blijkbaar zonder verdere

problemen in Sierra Leone.

Zelfs indien verzoekster bij een terugkeer naar haar land van herkomst nog zou dreigen te worden

geviseerd of vervolgd, quod non, dan nog toont zij geheel niet aan dat zij aldaar verstoken zou blijven

van bescherming.
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Zo blijkt uit haar verklaringen en de neergelegde documenten duidelijk dat de overheid in het verleden

willig en bij machte was om haar bescherming te bieden en om haar belagers te vervolgen. De daders

achter de feiten van 13 juli 2013 werden immers gearresteerd en voor de rechter geleid, en dit

bovendien zonder dat verzoekster daartoe zelf ook maar enig initiatief had genomen (ibid., p.28).

Bovendien werd er door de overheid een advocaat op de zaak gezet (ibid., p.24-26). Verzoekster stelt

dat het feit dat de daders werden vervolgd niet automatisch met zich meebracht dat zij als burgerlijke

partij werd beschermd. Dit volstaat echter geenszins om aan te tonen dat zij geen bescherming had

kunnen verkrijgen van haar autoriteiten. Verzoekster stelt in het verzoekschrift zelf uitdrukkelijk dat zij

indien een gunstig gevolg was gegeven aan de rechtszaak en met de hulp en bescherming van haar

nationale overheden niet had dienen te vluchten. Uit haar terecht aangehaalde verklaringen in de

bestreden beslissing blijkt desalniettemin dat zij zelf geen ernstige poging heeft ondernomen om zulke

bescherming te verkrijgen en dat zij een bijzonder passieve houding vertoonde ten aanzien van de

rechtszaak waarbij zij betrokken was. Zo liet zij na om zelf contact op te nemen met de advocaat die

door de overheid werd aangesteld om de zaak te behartigen, en dit ondanks dat deze nooit zou zijn

komen opdagen in de rechtbank. Gelet op haar profiel als sterke, zelfstandige en principiële vrouw die

het heft in eigen handen durft nemen, is het totaal niet aannemelijk dat zij zou hebben nagelaten om de

advocaat waarvan zij de naam had en die de zaak ter harte moest nemen zelf te contacteren en hem

aan te manen de zaak ernstig te nemen. Dat deze advocaat werd aangesteld door de overheid doet aan

deze vaststelling niets af. Verzoekster heeft bovendien nagelaten om zelf een advocaat in dienst te

nemen om de rechtszaak op te volgen, ervoor te zorgen dat haar belangen terdege zouden worden

verdedigd en bescherming te verkrijgen. De bewering dat zij daarvoor geen geld zou hebben gehad, kan

bezwaarlijk ernstig worden genomen. Verzoekster bleek immers wel bij machte om 1200 dollar te

betalen voor haar reis naar België (ibid., p.30). Aangezien verzoekster, hoewel dit gelet op haar

voorgehouden profiel en haar situatie van haar mocht worden verwacht, heeft nagelaten om zelf het

initiatief te nemen om bescherming te verkrijgen en zelf geen ernstige poging ondernam om haar

belangen te behartigen, is het niet ernstig om post factum te stellen dat zij geen bescherming kon

verkrijgen. Dit geldt des te meer nu van een asielzoeker mag worden verwacht dat deze eerst alle

mogelijkheden tot nationale bescherming uitput alvorens om internationale bescherming te verzoeken.

Aangezien de Sierra Leoonse overheid in het verleden zich reeds willig en bij machte toonde om op te

treden tegen de motorrijders die verzoekster belaagden en verzoekster niet aantoont dat zij in het

verleden geen bescherming had kunnen verkrijgen, kan evenmin worden aangenomen dat zij van zulke

bescherming verstoken zou blijven indien zich nieuwe feiten zouden voordoen.

Dat de Sierra Leoonse autoriteiten willens en bij machte zijn om hun onderdanen te beschermen tegen

de motorrijders waarmee verzoekster problemen kende of aan deze motorrijders gelieerde personen,

blijkt bovendien duidelijk uit het voorgaande en uit de informatie in het administratief dossier (map

landeninformatie). Zo blijkt hieruit dat het optreden van de Sierra Leoonse overheid tot gevolg had dat

de motorrijders die verzoekster belaagden werden gearresteerd en voor de rechter geleid. Tevens blijkt

hieruit dat deze motorrijders, nadat zij op borg werden vrijgelaten, samen met hun entourage zijn

gevlucht en zijn verdwenen. Dat deze motorrijders en hun entourage vluchtten, wijst erop dat zij ervan

uit gingen dat de Sierra Leoonse overheid weldegelijk bij machte was om hen te vervolgen.

Daarenboven blijkt uit de voormelde informatie dat de Sierra Leoonse overheid de journalist die over

verzoeksters feiten berichtte daadkrachtige en effectieve bescherming bood tegen de motorrijders nadat

ook deze journalist door hen werd belaagd. Aangezien de Sierra Leoonse overheid in staat was om

deze journalist tegen problemen met de motorrijders te beschermen, kan worden aangenomen dat zij

ook verzoekster de nodige bescherming kan bieden.

De blote bewering dat de Ebola-epidemie de hele aandacht van de overheid aantrekt en ervoor zorgt

dat deze verzoekster niet kan beschermen, kan niet volstaan om een gebrek aan bescherming

aannemelijk te maken. Deze bewering wordt door verzoekster op generlei wijze gestaafd of

onderbouwd. Zij toont niet aan dat er in Sierra Leone op heden een dermate ernstige Ebola-epidemie

zou heersen dat de overheid haar niet kan beschermen indien zij problemen zou kennen.

Dient te worden opgemerkt dat internationale bescherming slechts kan worden ingeroepen bij gebrek

aan nationale bescherming. Dit vloeit voort uit de inhoud van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

juncto artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en uit artikel 48/4, § 1 van de

vreemdelingenwet. Een asielzoeker moet aldus alle mogelijkheden tot bescherming uitputten of

aannemelijk maken waarom hij om bescherming te bekomen geen beroep kan doen op de nationale

autoriteiten. Verzoekster brengt, loutere beweringen buiten beschouwing gelaten, geen argumenten aan
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die erop zouden kunnen wijzen dat zij zich niet kan beroepen op de bescherming van de in Sierra Leone

aanwezige autoriteiten overeenkomstig artikel 48/5, § 2 van de vreemdelingenwet.

De door verzoekster neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij afbreuk kunnen doen aan de

voormelde vaststellingen (rechtsplegingsdossier, stuk 7; administratief dossier, map documenten).

De neergelegde identiteitsdocumenten (een attest van de Sierra Leoonse ambassade en een

geboortecertificaat) hebben slechts betrekking op verzoeksters identiteit doch bevatten geen elementen

betreffende haar asielrelaas.

De badge van de SLRTA kan verzoeksters beroepsactiviteit aantonen doch bevat evenmin gegevens

die betrekking hebben op verzoeksters relaas of anderszins afbreuk zouden kunnen doen aan het

voorgaande.

De twee artikels, het medisch attest en de documenten die betrekking hebben op de rechtszaak naar

aanleiding van de feiten van 13 juli 2013 kunnen, net als de informatie van verweerder (administratief

dossier, map landeninformatie), hoogstens aantonen dat de door verzoekster aangehaalde feiten op 13

juli 2013 zich hebben voorgedaan en dat uit deze feiten een rechtszaak voortvloeide. Deze stukken

bevatten echter geen gegevens die aan de voormelde vaststellingen afbreuk zouden kunnen doen. Uit

deze stukken blijkt immers niet dat verzoeksters problemen op 13 juli 2013 gerelateerd zouden zijn aan

eerdere problemen met drugdealers of overheidsagenten. Voorts kan hieruit niet worden afgeleid dat

verzoekster ingevolge deze problemen op heden nog zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd bij

een terugkeer naar haar land van herkomst. Verder blijkt uit deze stukken niet dat zij in haar land van

herkomst in het verleden geen bescherming had kunnen verkrijgen indien zij hiertoe de nodige

inspanningen had geleverd. Evenmin kan hieruit worden afgeleid dat zij bij een terugkeer naar haar land

van herkomst van bescherming verstoken zou blijven indien zich nieuwe feiten zouden voordoen.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster 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.

2.2.5. Gelet op het voormelde, toont verzoekster, de overige elementen in het dossier mede in acht

genomen, niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een

terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier september tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


