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nr. 191 952 van 13 september 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat 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 18 april 2017

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

staatlozen van 16 maart 2017.

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 28 juli 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 september 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat X, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché X,

die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde over de Sierra Leoonse nationaliteit te beschikken en te behoren tot de Mende-etnie. U

bent geboren op X in Gbangbama. Als tiener verhuisde u naar Freetown om tijdens de burgeroorlog

naar Gbangbama terug te keren. U verbleef in het jaar 2000 enkele maanden in Peyama, waarna u naar

Abijan, Ivoorkust verhuisde. U werkte als zeeman.

Op 10 maart 2016 verneemt u dat uw vader overleden is. U besluit naar Peyama te gaan om hem de

laatste eer te bewijzen en komt er toe op 14 maart 2016. U ontmoet uw oudste zus X in Peyama.

Op 16 maart 2016 wordt een bijeenkomst gehouden waarop u verneemt dat uw vader in moest staan

voor het festival en dat u zijn plaats moet innemen. U besluit in Peyama te blijven om te zien of de

diamantmijn iets oplevert.

Op 20 april 2016 verneemt u tijdens een bijeenkomst dat het de beurt was aan uw vader om een

mensenoffer uit te kiezen. Aangezien u zijn zoon bent, moet u in zijn plaats deze keuze maken. Tamba

(C.) legt u uit dat u zelf als offer zal dienen indien u geen beslissing neemt.
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Op 6 mei 2016 tracht iemand u in een gat te duwen. U springt over het gat, waarna niemand nog iets

probeert. Diezelfde nacht verlaat u Peyama en reist u naar uw echtgenote in Abijan, Ivoorkust, vanwaar

u verder naar België reist, waar u 29 juni 2016 asiel aanvraagt.

In het kader van uw asielaanvraag legde u een identiteitskaart van Sierra Leone, documenten van uw

werkgever Jifmar, medische attesten en een verzoekschrift art. 9 ter neer.

B. Motivering

Na onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in uw administratieve

dossier, stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen.

U verklaart voor het CGVS dat u vreest voor uw leven aangezien u zelf niemand wil aanbrengen om te

offeren voor het vinden van vele diamanten in de mijn te Peyama (gehoorverslag CGVS, p. 15).

U verklaart voor het CGVS dat u op 20 april 2016 tijdens een bijeenkomst vernam dat u

iemand moest aanbrengen om als mensenoffer te gebruiken (gehoorverslag CGVS, p. 5 + p. 18).

Voor de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) verklaarde u echter dat u op 20 april 2016

telefonisch meegedeeld werd dat u iemand moest geven om te offeren (vragenlijst CGVS, 3.5), terwijl

uit uw verklaringen voor het CGVS duidelijk blijkt dat er een bijeenkomst of een vergadering was. Uit uw

verklaringen voor de DVZ blijkt eveneens dat u reeds voor 20 april 2016 tijdens een vergadering over

de mensenoffers verteld werd, terwijl u voor het CGVS verklaart dat u twee vergaderingen – op 16

maart (gehoorverslag CGVS, p. 17) en op 20 april 2016 (gehoorverslag CGVS, p. 18) – bijgewoond

heeft, en enkel tijdens de tweede vergadering gesproken werd over het offeren van een persoon

(gehoorverslag CGVS, p. 19). U legt tegenstrijdige verklaringen af over het moment dat en de

manier waarop u vernam dat er gebruik gemaakt werd van mensenoffers in Peyama.

Het is daarenboven bevreemdend dat u, als nagenoeg onbekende in Peyama – want sinds u

Peyama in 2000 verliet, bezocht u uw vader niet meer in Peyama (gehoorverslag CGVS, p. 4) –

bijna onmiddellijk, zonder veel uitleg, de opdracht krijgt om iemand als offer aan te brengen. Dit

is des te verwonderlijker daar u een duidelijk onderscheid maakt tussen u als christen en de andere

bewoners van Peyama die moslim zijn (vragenlijst CGVS, 3.5 + gehoorverslag CGVS, p. 24). U

verklaarde nochtans dat dit een geheim ritueel was (gehoorverslag CGVS, p. 19). Het is dan ook niet

aannemelijk dat men het risico zou nemen om iemand die deze traditie niet kent, op dergelijke manier te

benaderen en te dwingen, aangezien men niet wist of u het geheim zou (willen) bewaren. De manier

waarop u de gebeurtenissen schetst, met name dat men iemand vraagt een mensenoffer te brengen

zonder eerst na te gaan hoe die persoon tegen dergelijke geheime praktijk staat, is niet aannemelijk. Dit

geldt trouwens ook voor uw verklaringen over het incident waarbij u bijna in een put zou zijn gevallen na

geduwd te zijn. Nergens uit uw verklaringen blijkt dat u daarover iemand aansprak of dat u hierop

reageerde of hier vragen over stelde. U gevraagd wat er gebeurde nadat u geduwd was, verklaart u

dat u gelimlachte en dat er verder niemand iets probeerde (gehoorverslag CGVS, p. 21). U zou er

meteen vanuit gegaan zijn dat men u dood wou en vertrokken zijn. Opnieuw komt de gang van zaken

zoals u deze voorstelt allesbehalve doorleefd over.

U verklaart dat Tamba (C.) u de gevolgen uitgelegd heeft indien u zelf niemand zou voorstellen om als

offer te gebruiken (gehoorverslag CGVS, p. 20), waarbij u verklaart dat u dan zelf als offer gebruikt zou

worden. U weet echter niet of iemand eerder al geweigerd heeft om iemand als offer aan te brengen,

want niemand heeft u daarover verteld (gehoorverslag CGVS, p. 21), wat weinig aannemelijk is

aangezien u op deze manier toch overtuigd zou kunnen worden om alsnog een keuze te maken.

Gevraagd wanneer Tamba (C.) u de gevolgen van uw keuze uitlegde, verklaart u dat dit op een

namiddag op zijn veranda was, maar niet meer te weten welke dag. Dit moet dan gebeurd zijn,

minstens een dag na de bijeenkomst waarop u verteld werd dat u een mensenoffer moest voorzien,

anders had u geweten dat u op de dag zelf dat u het nieuws kreeg, dus 20 april 2016 het gevolg van het

ontbreken van een keuze uitgelegd werd. Voor de DVZ verklaarde u immers dat u op 20 april 2016

telefoon kreeg, wanneer u meteen ook gezegd werd dat u zelf als offer gebruikt zou worden indien u

niemand gaf (vragenlijst CGVS, 3.5). Naar aanleiding van dit telefoongesprek kan u voor de DVZ

slechts zeggen dat zij u dit zeiden, maar verwijst u niet naar een specifiek persoon die u dit vertelde. U

legt tegenstrijdige verklaringen af over het moment en door wie dat u de gevolgen van uw keuze

uitgelegd werden. Daarenboven komt het bevreemdend over dat u de gevolgen van uw keuze wel

zou kennen, maar dat u desondanks besluit nog in Peyama te blijven (gehoorverslag CGVS, p.

21), terwijl u er eigenlijk niet woonde en u reeds weg wou uit Peyama toen u vernam dat u een

mensenoffer moest voorzien (gehoorverslag CGVS, p. 18).

Gevraagd naar de voorwaarden waar een offer moet aan voldoen, verklaart u deze niet te

kennen (gehoorverslag CGVS, p. 19). Gevraagd of u hier niets over gezegd werd, antwoordt u

ontkennend. Het is echter onwaarschijnlijk dat u niet zou weten aan welke voorwaarden de

persoon die u als offer zou voorstellen moet voldoen.
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Het is eveneens vreemd dat u niet weet of er andere dingen gebeuren rondom het offer (gehoorverslag

CGVS, p. 22). U noemt het mensenoffer tijdens het gehoor voor het CGVS eveneens een festival, wat

toch enige festiviteiten of rituelen veronderstelt. Eerder tijdens het gehoor verklaarde u dat de avond van

het offer eveneens eten gemaakt moest worden voor de mensen die in de mijn werken (gehoorverslag

CGVS, p. 20). U legt inconsistente verklaringen af over de rituelen die met het mensenoffer

verbonden zijn.

U verklaart uw zus X in Peyama ontmoet te hebben (gehoorverslag CGVS, p. 16). Eerder tijdens het

gehoor gevraagd wanneer u uw broers en zussen de laatste keer gezien heeft, kan u echter enkel

zeggen dat u uw zus X in 2011 bezocht heeft, maar weet u niet meer wanneer u uw andere broers en

zussen gezien heeft (gehoorverslag CGVS, p. 10). Indien uw zus X in Peyama was toen u daar

aanwezig was, had u dit zeker kunnen zeggen. U legt tegenstrijdige verklaringen af over het contact dat

u met uw zus X had in Peyama.

Gelet op het 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.

U legt trouwens nog meer tegenstrijdige en inconsistente verklaringen af die uw

algehele geloofwaardigheid verder aantasten.

U verklaart niet te weten wanneer uw broer X geboren werd (gehoorverslag CGVS, p. 9). U verklaart

echter wel voor het CGVS dat u een jaar ouder bent dan uw zus X (Jenet). Voor de DVZ verklaarde u

dat uw broer X 5 jaar jonger is dan Jenet (verklaring DVZ, p. 7). Uw broer X zou dus ca 6 jaar jonger

dan uzelf zijn. U verklaarde ook dat X al overleden is (gehoorverslag CGVS, p. 9) terwijl u voor de DVZ

had verklaard niet te weten waar ze is (verklaring DVZ, nr. 17).

Voor het CGVS verklaart u gehuwd te zijn op 22 oktober 2009 (gehoorverslag CGVS, p. 10). Voor de

DVZ verklaarde u echter gehuwd te zijn op 9 oktober 2009 (verklaring DVZ, p. 6).

U verklaart voor het CGVS dat uw dochter X geboren is op 8 december 1990 (gehoorverslag CGVS, p.

11). Voor de DVZ verklaarde u echter dat zij geboren is op 19 december 1990 (verklaring DVZ, p. 7).

U verklaart naar Nederland te willen gaan omdat u daar bij een (voormalige) collega-scheepsman

terecht zou kunnen (gehoorverslag CGVS, p. 13). Het is echter bevreemdend dat u de naam van deze

man niet meer weet, hoewel u hem persoonlijk zou kennen.

Het is eveneens bevreemdend dat u de naam van de persoon die u in contact bracht met de smokkelaar

die u naar België bracht niet wilt geven, omdat u hem niet wilt betrekken (gehoorverslag CGVS, p. 22).

U eraan herinnerd dat uw verklaringen niet aan de autoriteiten van uw land doorgegeven zullen worden,

verklaart u nogmaals dat u zijn naam niet kan geven.

In het kader van uw asielaanvraag legt u een Sierra Leoonse identiteitskaart voor. Uw nationaliteit wordt

niet in twijfel getrokken, waardoor deze het voorgaande niet kan weerleggen.

Eveneens wordt niet in twijfel getrokken dat u voor het bedrijf Jifmar gewerkt heeft, zoals u aantoont met

een evaluatiefiche.

Er wordt opgemerkt dat uw medische problematiek geen verband houdt met de criteria van artikel 1, A

(2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de

criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich

voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een

aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel

9ter van de wet van 15 december 1980. U toont aan deze aanvraag reeds ingediend te hebben, samen

met de nodige medische attesten.

Er kan ten slotte nog worden opgemerkt dat zich in uw visumdossier een document bevindt (zie kopie in

uw administratief dossier) waaruit blijkt dat u pas op 5 april 2016 een terugvlucht had geboekt naar

Abidjan, na een missie op zee waarvoor uw heenvlucht geboekt werd op 5 november 2015. Dit

document doet twijfels rijzen bij uw bewering dat u in maart 2016 in Sierra Leone was en er problemen

kende.

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. Het verzoekschrift

2.1.1. Verzoeker merkt in zijn feitenrelaas in het onderhavige verzoekschrift op dat het CGVS geen

rekening houdt met de regio waar zijn problematiek zich afspeelt. Hij wijst op de aanwezigheid en het

belang van de diamantmijnen en op het feit dat in de context aldaar een leven helemaal geen waarde
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heeft. In de burgeroorlog werden er gruwelijke daden verricht. Verder wijst verzoeker op de praktijk van

mensenoffers en rituele moorden in Sierra Leone en zijn regio. Hij citeert in deze uit algemene

informatie.

2.1.2. Verzoeker beroept zich in een enig middel op de schending van artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikelen 48/3, 48/4 en

62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet), “artikel 59 van de Conventie van

Istambul over geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld”, “het beginsel van behoorlijk bestuur”,

artikelen 3 en 8 EVRM, artikel 17 van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (PR CGVS) en

artikel 4 van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004.

Verzoeker geeft een algemene uiteenzetting omtrent de motiveringsplicht en het zorgvuldigheids- en

redelijkheidsbeginsel.

Over de tegenstrijdigheden die hem verweten worden inzake het moment en de wijze waarop hij vernam

dat er in Peyama mensenoffers werden gepleegd, betoogt verzoeker:

“Verzoekende partij werd in het Engels verhoord zonder tussenkomt van een tolk.

Verzoekende partij weet heel precies nooit over een telefonische oproep te hebben gesproken.

Zij herinnerd zich goed te hebben verklaard " they called me", hetgeen in het Engels geenszins inhoudt

dat men het over een telefoon heeft.

Haar verklaring beperkte er zich tot het feit dat zij opgeroepen werd in de zin van "uitgekozen";

Verzoekende partij heeft inderdaad twee vergaderingen meegemaakt en het is pas bij de tweede dat zij

te weten kwam een mensenoffer van haar opeiste.

Tijdens de eerste vergadering was er wel sprake geweest "in abstracto" van mensenoffers maar had zij

alleszins niet begrepen dat dit hetgeen was dat men van haar verwachtte.”

Waar het onaannemelijk geacht wordt dat hij werd uitgekozen, stelt verzoeker:

“Vooreerst dient te worden opgemerkt en benadrukt dat verzoekende partij als dusdanig niet

"uitgekozen" werd voor de job;

Dat het de vader van verzoekende partij was die hiervoor uitgekozen was geweest.

Dat is alleszins de "versie" die haar gegeven werd toen haar vader reeds overleden was.

Zij heeft derhalve geen bewijs dat haar vader inderdaad efffectief uitgekozen was geweest.

Verzoekende partij is derhalve uitgekozen geweest in opvolging van haar vader.

Verzoekende partij laat verder opmerken dat een rituele moord plegen uiteraard steeds een zeker

gevaar inhoudt hiervoor te worden vervolgd, al bestaat er in Sierra Leone geen specifieke beschuldigin

voor rituele moorden.

Men kan derhalve evengoed van oordeel zijn dat de plaatselijke bevolking zich met de keuze van de

verzoekende partij vergenoegde , vermits in geval van steeds mogelijke vervolgingen, geen één van hen

vervolgd zou worden.

Dat verzoekende partij hierbij wenst te benadrukken dat hetgeen van belang was, was dat een

mensenoffer gebeurde, dit volstond om de kans om diamanten te vinden te verhogen.

Verzoekende partij wenst hierbij duidelijk te maken dat zij hierbij geen "priester" werd die als dusdanig

geïnitieerd moest worden .

De stelling dat de bevolking de verzoekende partij zogezegd uitkoos ( al dan niet in opvolging van haar

vader ) is even geloofwaardig als de stelling van het CGVS; Enkel wordt een andere redenering

gevolgd. _

Dat het ritueel "geheim" moest blijven is geen beletsel voor het uitkiezen van de persoon van de

verzoekende parti.

Verzoekende partij stelt in dit verband dat het ingerichte systeem het geheim waarborgt, vermits wie tot

de opgelegde moord niet overgaat, zelf zal geofferd worden.. .en zodus gedood worden.

De bedreiging is zo sterk dat verzoekende partij van oordeel is dat niemand zelfs het idee zou hebben

om hierover te vertellen , a fortiori om klacht te gaan neerleggen.

De mensen die in de mijn werken zijn ruwe mensen die men zomaar niet kan uitlachen, dat heeft

verzoekende partij ook meteen begrepen.”

Verder stelt verzoeker:

“Verzoekende partij heeft Peyama inderdaad niet meteen verlaten, omdat zij op dat ogenblik en in de

gegeven context verkoos af te wachten en eerlijk gezegd de gelegenheid grijpen zolang haar geen

ultimatum opgelegd werd, zelf diamanten proberen te zoeken.
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Verzoekende partij moet bekennen dat zij aangelokt werd door de diamanten, de "diamand fever" die ter

plaatse heerst en dat dit de reden was voor het uitstellen van haar vertrek.”

Vervolgens citeert verzoeker uit algemene informatie over de (speciale sfeer in) de mijnen in Sierra

Leone. Hij verwijt het CGVS dat met de specificiteit van de uiteindelijke problematiek, verbonden aan de

mijnen in Sierra Leone, geen rekening werd gehouden.

Verzoeker verwijt het CGVS nog dat enkel wordt gemotiveerd in het kader van artikel 48/4, § 2, c) van

de Vreemdelingenwet doch niet in het kader van artikel 48/4, § 2, b).

3. Beoordeling van de zaak

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

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

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoeker preciseert geheel niet hoe artikel 59

van de Conventie van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en

huiselijk geweld in casu en in zijn hoofde geschonden zou (kunnen) zijn. Hoe deze bepaling

geschonden zou kunnen zijn, kan voorts niet worden ingezien nu verzoeker een man is die noch eerder,

noch heden aanhaalde of aanhaalt slachtoffer te zijn geworden van huiselijk geweld.

3.2. Waar verzoeker de schending aanvoert van “het beginsel van behoorlijk bestuur”, duidt hij niet op

welk beginsel hij (benevens de motiveringsplicht en het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel) doelt.

Evenmin geeft hij aan hoe de schending zou zijn geschied. Derhalve wordt ook deze schending niet

dienstig aangevoerd.

3.3. Verzoeker preciseert voorts niet welke bepaling(en) van artikel 17 PR CGVS in casu geschonden

zou zijn. Evenmin geeft hij aan hoe dit zou zijn geschied. Ook deze schending wordt niet dienstig

aangevoerd.

3.4. Inzake de aangevoerde schending van artikel 8 EVRM, dat het recht op eerbiediging van privé-,

familie- en gezinsleven behelst, dient andermaal te worden vastgesteld dat verzoeker deze schending

geheel niet uitwerkt. Bijgevolg wordt deze bepaling niet dienstig aangevoerd.

3.5. Dient voorts te worden opgemerkt dat richtlijnen geen directe werking hebben. Een richtlijn kan wel

directe werking hebben in de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de betrokken

richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere

substantiële interne uitvoeringsmaatregel door de communautaire of nationale overheden behoeven om

het gewild effect op nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn van de Richtlijn 2004/83/EG van de

Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen

en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de

inhoud van deze verleende bescherming, verstreek blijkens artikel 38 van voormelde richtlijn op 10

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

3.6. 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, deel 2.1, nr. 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).

Daarnaast biedt artikel 3 EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet.

Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in uitzonderlijke omstandigheden, de mate

van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is dat eenieder die terugkeert naar een

bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt op ernstige schade (cf.

EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni 2011, § 226).
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Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

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

3.7. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en artikelen 2

en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de

motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die

beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de

bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze kent en aan 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.

3.8. Verzoeker laat de bestreden beslissing geheel ongemoeid waar omtrent zijn medische problemen

gesteld wordt:

“Er wordt opgemerkt dat uw medische problematiek geen verband houdt met de criteria van artikel 1, A

(2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de

criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich

voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een

aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel

9ter van de wet van 15 december 1980. U toont aan deze aanvraag reeds ingediend te hebben, samen

met de nodige medische attesten.”

De voormelde motieven zijn pertinent en terecht en blijven, gezien verzoeker deze niet aanvecht,

onverminderd overeind.

3.9. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag voor wat betreft

de overige aangevoerde elementen in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het

Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4. Gelet op

het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle

aangevoerde argumenten.

3.10. Verzoeker stelt zijn land van herkomst te hebben verlaten en vervolging te vrezen omdat hij

niemand wilde aanbrengen om te dienen als mensenoffer en daardoor zelf voor zijn leven diende te

vrezen.

Inzake deze vrees wordt in de bestreden beslissing echter vooreerst met recht gemotiveerd:

“U verklaart voor het CGVS dat u op 20 april 2016 tijdens een bijeenkomst vernam dat u

iemand moest aanbrengen om als mensenoffer te gebruiken (gehoorverslag CGVS, p. 5 + p. 18).

Voor de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) verklaarde u echter dat u op 20 april 2016

telefonisch meegedeeld werd dat u iemand moest geven om te offeren (vragenlijst CGVS, 3.5), terwijl

uit uw verklaringen voor het CGVS duidelijk blijkt dat er een bijeenkomst of een vergadering was. Uit uw

verklaringen voor de DVZ blijkt eveneens dat u reeds voor 20 april 2016 tijdens een vergadering over

de mensenoffers verteld werd, terwijl u voor het CGVS verklaart dat u twee vergaderingen – op 16

maart (gehoorverslag CGVS, p. 17) en op 20 april 2016 (gehoorverslag CGVS, p. 18) – bijgewoond

heeft, en enkel tijdens de tweede vergadering gesproken werd over het offeren van een persoon

(gehoorverslag CGVS, p. 19). U legt tegenstrijdige verklaringen af over het moment dat en de

manier waarop u vernam dat er gebruik gemaakt werd van mensenoffers in Peyama.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten.

Uit de vragenlijst van het CGVS blijkt dat hij bij de DVZ verklaarde dat hij tijdens een

“familievergadering” de eerste maal te horen kreeg dat er kinderen ritueel werden geofferd om meer

diamanten te vinden. Verder verklaarde hij: “Op 20/04/2016 kreeg ik telefoon”. Tijdens dit

telefoongesprek zou hem zijn meegedeeld dat hij het volgende offer diende te voorzien (administratief

dossier, vragenlijst, nr.3.5.). Bij het CGVS had verzoeker het echter over twee vergaderingen.
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Bovendien gaf hij eenduidig aan dat er alleen tijdens de tweede vergadering, op 20 april 2016,

gesproken werd over offers (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.17-19).

Dat verzoeker in de vragenlijst niet zou hebben gesproken over een telefoongesprek en slechts zou

hebben aangegeven dat hij werd geroepen, mist feitelijke grondslag omwille van de duidelijke aard van

zijn verklaringen en op het door hem zelf gemaakte onderscheid tussen de familievergadering en het

telefoongesprek.

Dat er tijdens de eerste vergadering wel doch slechts in abstracto sprake was van mensenoffers, kan

voorts niet worden gerijmd met verzoekers verklaringen bij het CGVS.

Voorts wordt in de bestreden beslissing met reden gesteld:

“Het is daarenboven bevreemdend dat u, als nagenoeg onbekende in Peyama – want sinds u

Peyama in 2000 verliet, bezocht u uw vader niet meer in Peyama (gehoorverslag CGVS, p. 4) –

bijna onmiddellijk, zonder veel uitleg, de opdracht krijgt om iemand als offer aan te brengen. Dit

is des te verwonderlijker daar u een duidelijk onderscheid maakt tussen u als christen en de andere

bewoners van Peyama die moslim zijn (vragenlijst CGVS, 3.5 + gehoorverslag CGVS, p. 24). U

verklaarde nochtans dat dit een geheim ritueel was (gehoorverslag CGVS, p. 19). Het is dan ook niet

aannemelijk dat men het risico zou nemen om iemand die deze traditie niet kent, op dergelijke manier te

benaderen en te dwingen, aangezien men niet wist of u het geheim zou (willen) bewaren. De manier

waarop u de gebeurtenissen schetst, met name dat men iemand vraagt een mensenoffer te brengen

zonder eerst na te gaan hoe die persoon tegen dergelijke geheime praktijk staat, is niet aannemelijk. Dit

geldt trouwens ook voor uw verklaringen over het incident waarbij u bijna in een put zou zijn gevallen na

geduwd te zijn. Nergens uit uw verklaringen blijkt dat u daarover iemand aansprak of dat u hierop

reageerde of hier vragen over stelde. U gevraagd wat er gebeurde nadat u geduwd was, verklaart u

dat u gelimlachte en dat er verder niemand iets probeerde (gehoorverslag CGVS, p. 21). U zou er

meteen vanuit gegaan zijn dat men u dood wou en vertrokken zijn. Opnieuw komt de gang van zaken

zoals u deze voorstelt allesbehalve doorleefd over.”

Verzoeker voert ter weerlegging van voormelde motieven geen dienstige argumenten aan.

Redelijkerwijze kon worden verwacht dat men eerst zijn houding, als buitenstaander en als christen, ten

aanzien van rituele moorden zou hebben gepolst alvorens hem bijna onmiddellijk en zonder verdere

uitleg te benaderen en te dwingen om deel uit te maken van een geheim ritueel. Dat het systeem van

geheimhouding sluitend was, kan in dit kader en gelet op de geschetste gang van zaken bezwaarlijk

ernstig worden genomen. Verzoeker kon, hoewel hij twee weken geen reactie gaf, men hem daarna in

een put trachtte te duwen en hijzelf bij weigering als offer moest dienen, het dorp vervolgens immers

ongestoord verlaten (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.20). Deze gang van zaken is

geenszins plausibel.

Mede gelet op het voorgaande, laat verzoeker de bestreden beslissing daarenboven volledig onverlet

waar gemotiveerd wordt:

“U verklaart dat Tamba (C.) u de gevolgen uitgelegd heeft indien u zelf niemand zou voorstellen om als

offer te gebruiken (gehoorverslag CGVS, p. 20), waarbij u verklaart dat u dan zelf als offer gebruikt zou

worden. U weet echter niet of iemand eerder al geweigerd heeft om iemand als offer aan te brengen,

want niemand heeft u daarover verteld (gehoorverslag CGVS, p. 21), wat weinig aannemelijk is

aangezien u op deze manier toch overtuigd zou kunnen worden om alsnog een keuze te maken.

Gevraagd wanneer Tamba (C.) u de gevolgen van uw keuze uitlegde, verklaart u dat dit op een

namiddag op zijn veranda was, maar niet meer te weten welke dag. Dit moet dan gebeurd zijn,

minstens een dag na de bijeenkomst waarop u verteld werd dat u een mensenoffer moest voorzien,

anders had u geweten dat u op de dag zelf dat u het nieuws kreeg, dus 20 april 2016 het gevolg van het

ontbreken van een keuze uitgelegd werd. Voor de DVZ verklaarde u immers dat u op 20 april 2016

telefoon kreeg, wanneer u meteen ook gezegd werd dat u zelf als offer gebruikt zou worden indien u

niemand gaf (vragenlijst CGVS, 3.5). Naar aanleiding van dit telefoongesprek kan u voor de DVZ

slechts zeggen dat zij u dit zeiden, maar verwijst u niet naar een specifiek persoon die u dit vertelde. U

legt tegenstrijdige verklaringen af over het moment en door wie dat u de gevolgen van uw keuze

uitgelegd werden.”

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien

verzoeker deze niet dienstig weerlegt, onverminderd gehandhaafd.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Daarenboven komt het bevreemdend over dat u de gevolgen van uw keuze wel zou kennen,

maar dat u desondanks besluit nog in Peyama te blijven (gehoorverslag CGVS, p. 21), terwijl u er

eigenlijk niet woonde en u reeds weg wou uit Peyama toen u vernam dat u een mensenoffer

moest voorzien (gehoorverslag CGVS, p. 18).”
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Verzoeker slaagt er niet in afbreuk te doen aan deze vaststelling. Dat de lokroep van de diamanten zou

hebben geprimeerd op het imminente gevaar voor zijn leven, is niet geloofwaardig. Verzoeker gaf

blijkens het voorgaande bovendien duidelijk aan dat hij wel degelijk reeds eerder weg wilde uit Peyama.

Verzoeker voert verder niet één concreet en dienstig argument aan ter weerlegging van de volgende

motieven inzake zijn asielrelaas:

“Gevraagd naar de voorwaarden waar een offer moet aan voldoen, verklaart u deze niet te

kennen (gehoorverslag CGVS, p. 19). Gevraagd of u hier niets over gezegd werd, antwoordt u

ontkennend. Het is echter onwaarschijnlijk dat u niet zou weten aan welke voorwaarden de

persoon die u als offer zou voorstellen moet voldoen.

Het is eveneens vreemd dat u niet weet of er andere dingen gebeuren rondom het offer (gehoorverslag

CGVS, p. 22). U noemt het mensenoffer tijdens het gehoor voor het CGVS eveneens een festival, wat

toch enige festiviteiten of rituelen veronderstelt. Eerder tijdens het gehoor verklaarde u dat de avond van

het offer eveneens eten gemaakt moest worden voor de mensen die in de mijn werken (gehoorverslag

CGVS, p. 20). U legt inconsistente verklaringen af over de rituelen die met het mensenoffer

verbonden zijn.

U verklaart uw zus X in Peyama ontmoet te hebben (gehoorverslag CGVS, p. 16). Eerder tijdens het

gehoor gevraagd wanneer u uw broers en zussen de laatste keer gezien heeft, kan u echter enkel

zeggen dat u uw zus X in 2011 bezocht heeft, maar weet u niet meer wanneer u uw andere broers en

zussen gezien heeft (gehoorverslag CGVS, p. 10). Indien uw zus X in Peyama was toen u daar

aanwezig was, had u dit zeker kunnen zeggen. U legt tegenstrijdige verklaringen af over het contact dat

u met uw zus X had in Peyama.”

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier en zijn pertinent en terecht. Daar verzoeker

deze ongemoeid laat, worden zij door de Raad overgenomen.

Evenmin tracht verzoeker de bestreden beslissing te weerleggen waar gemotiveerd wordt:

“U legt trouwens nog meer tegenstrijdige en inconsistente verklaringen af die uw

algehele geloofwaardigheid verder aantasten.

U verklaart niet te weten wanneer uw broer X geboren werd (gehoorverslag CGVS, p. 9). U verklaart

echter wel voor het CGVS dat u een jaar ouder bent dan uw zus X (Jenet). Voor de DVZ verklaarde u

dat uw broer X 5 jaar jonger is dan Jenet (verklaring DVZ, p. 7). Uw broer X zou dus ca 6 jaar jonger

dan uzelf zijn. U verklaarde ook dat X al overleden is (gehoorverslag CGVS, p. 9) terwijl u voor de DVZ

had verklaard niet te weten waar ze is (verklaring DVZ, nr. 17).

Voor het CGVS verklaart u gehuwd te zijn op 22 oktober 2009 (gehoorverslag CGVS, p. 10). Voor de

DVZ verklaarde u echter gehuwd te zijn op 9 oktober 2009 (verklaring DVZ, p. 6).

U verklaart voor het CGVS dat uw dochter X geboren is op 8 december 1990 (gehoorverslag CGVS, p.

11). Voor de DVZ verklaarde u echter dat zij geboren is op 19 december 1990 (verklaring DVZ, p. 7).

U verklaart naar Nederland te willen gaan omdat u daar bij een (voormalige) collega-scheepsman

terecht zou kunnen (gehoorverslag CGVS, p. 13). Het is echter bevreemdend dat u de naam van deze

man niet meer weet, hoewel u hem persoonlijk zou kennen.

Het is eveneens bevreemdend dat u de naam van de persoon die u in contact bracht met de smokkelaar

die u naar België bracht niet wilt geven, omdat u hem niet wilt betrekken (gehoorverslag CGVS, p. 22).

U eraan herinnerd dat uw verklaringen niet aan de autoriteiten van uw land doorgegeven zullen worden,

verklaart u nogmaals dat u zijn naam niet kan geven.

In het kader van uw asielaanvraag legt u een Sierra Leoonse identiteitskaart voor. Uw nationaliteit wordt

niet in twijfel getrokken, waardoor deze het voorgaande niet kan weerleggen.

Eveneens wordt niet in twijfel getrokken dat u voor het bedrijf Jifmar gewerkt heeft, zoals u aantoont met

een evaluatiefiche.

Er kan ten slotte nog worden opgemerkt dat zich in uw visumdossier een document bevindt (zie kopie in

uw administratief dossier) waaruit blijkt dat u pas op 5 april 2016 een terugvlucht had geboekt naar

Abidjan, na een missie op zee waarvoor uw heenvlucht geboekt werd op 5 november 2015. Dit

document doet twijfels rijzen bij uw bewering dat u in maart 2016 in Sierra Leone was en er problemen

kende.”

Ook deze motieven vinden steun in het administratief dossier en zijn pertinent en terecht. Gezien

verzoeker deze niet aanvecht, worden zij door de Raad overgenomen.

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

aan verzoekers vermeende problemen en vrees voor vervolging.

De documenten in het administratief dossier (map ‘documenten’) kunnen omwille van de in de

bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoeker overigens niet

worden weerlegd of betwist, geen afbreuk doen aan het voorgaande.
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De informatie die verzoeker citeert in het onderhavige verzoekschrift kan hieraan evenmin afbreuk doen.

Deze informatie is van louter algemene aard en heeft geen betrekking op zijn persoon. Zulke algemene

informatie kan niet volstaan om aan te tonen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land van

herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Verzoeker dient dit in concreto

aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voormelde, in gebreke.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de Vreemdelingenwet.

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

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

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.11. De bewering als zou de bestreden beslissing niet motiveren waarom de subsidiaire

beschermingsstatus (op grond van artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet) wordt geweigerd mist

feitelijke grondslag. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de commissaris-generaal op basis van

het geheel van de motieven in de beslissing heeft besloten tot de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopen met de motieven die de

weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat de beslissing omtrent de

subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

Verzoeker beroept zich inzake de subsidiaire beschermingsstatus op geen andere elementen dan de

aangevoerde asielmotieven. Gelet op de hoger gedane vaststellingen dienaangaande, toont hij niet aan

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

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

Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien september tweeduizend zeventien

door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


