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nr. 42 147 van 22 april 2010

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 19 november

2009 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 16 oktober 2009.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 18 februari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 maart 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN LAER, die verschijnt voor de verzoekende partij en van

attaché G. DESNYDER, 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 verklaarde de Sierraleoonse nationaliteit te bezitten, Krio als etnie te hebben en praktiserend

christen te zijn. U bent geboren in Freetown op 11 juli 1982 en u groeide daar ook op bij uw oma (B.S.).

Uw vader (A.R.) was chief van ‘Dama Road’ in Topodu, een buurt in de stad Kenema. Verder was uw

vader ook vice-hoofd van de Poro gemeenschap in Kenema. (A.R.) was gehuwd met uw moeder (O.R.)

en met twee andere vrouwen, genaamd (H.R.) en (B.K.). Al uw stiefbroers waren lid van de Poro

gemeenschap te Kenema. Toen u tien jaar oud was, werd uw moeder (O.R.) vergiftigd door één van uw

stiefmoeders. U grootmoeder (B.S.) – die u grootbracht – had te weinig geld voor uw opleiding en in

2004 en 2005 ging u naar uw vader in Kenema om geld te vragen, wat u ook kreeg. Daarna keerde u

weer naar uw oma (B.S.) te Freetown. Begin 2007 ging u weer naar Kenema om uw geld aan uw vader

te vragen. Normaal gaf uw vader u gewoon geld, maar omdat uw twee stiefmoeders jaloers waren, kon

uw vader u niet onmiddellijk geld geven. U bleef een klein jaar bij uw vader, uw twee stiefmoeders en uw

stiefbroers en -zussen wonen. In deze periode sprak u tegen uw stiefbroers – die allen moslim waren –
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over het christendom. Toen u drie tot vier maanden bij uw vader verbleef, verbood uw vader u om nog

langer naar de kerk te gaan. U luisterde niet naar uw vader en ging tóch naar de kerk. Op een dag in

mei 2007 volgde uw stiefbroer (M.) u naar de kerk. Zijn moeder kwam te weten waar jullie heen gingen

en uw vader was boos op u. Uw stiefmoeder drong er bij uw vader op aan dat u lid zou worden van de

Poro gemeenschap. Op een avond riep uw vader u en sprak enkele zinnen Mende tegen u, welke u niet

begreep. Uw vader lachte en vroeg zich af hoe u hem zou kunnen opvolgen als chief van Topodu

aangezien u geen Mende sprak. Hij vroeg of u lid wou worden van de Poro gemeenschap en u gaf aan

dat u dit niet wilde. Uw vader én uw ‘stieffamilie’ bleven kwaad op u omdat u weigerde toe te treden.

Twee weken later zei uw vader dat er een initiatieceremonie van de Poro aankwam en dat hij wou dat u

hieraan deelnam. U zag dat uw vader hiervoor een aantal voorbereidingen trof en u maakte uw valies.

Uw stiefmoeder zag dit waarop u de dag nadien in uw kamer werd opgesloten. De daaropvolgende

nacht vielen een aantal met bloed doordrenkte mannen uw kamer binnen en spuugden een brouwsel

over u heen. Ook uw vader, uw stiefmoeder en uw broers waren aanwezig. U werd meegenomen naar

het bos en ’s ochtends begon de initiatie. Uw [stief]broer (M.) nam de verantwoordelijkheid voor u op

zich. Een grote man kwam om u op te eten en als reactie riep u op Jezus. De man deinsde achteruit en

van de ontstane verwarring maakte u gebruik om weg te vluchten. U kwam een man tegen die u een lift

aanbood tot Kenema en die u eveneens een ticket voor de bus naar Freetown betaalde. Daar ging u

naar uw grootmoeder, waar u verscholen bleef tot (M.) het huis van uw grootmoeder binnenviel in

februari 2009 en u bedreigde u met een kapotte fles. U kon wegvluchten en ging naar het huis van

pastoor (P.J.) in Graftion Guawa, een wijk in Freetown. Daar bleef u ongeveer anderhalve maand

wonen. U ontmoette er ook (A.K.), een smokkelaar die u zou vergezellen toen u het vliegtuig tot Europa

nam. Op 14 april 2009 diende u in België een asielaanvraag in. Op 21 september 2009 kreeg u telefoon

van pastoor (P.) en deze wist u te vertellen dat uw vader ondertussen overleed.

B. Motivering

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

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

vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico

op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat u

zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw

land.

U verklaarde uw land van herkomst te hebben verlaten omwille van problemen ten gevolge van

uw weigering om toe te treden tot de Poro Society, maar volgende bedenkingen dienen bij uw

verklaringen op het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst blijken uit een vergelijking van uw opeenvolgende verklaringen een aantal inconsistenties.

U verklaarde tijdens het tweede gehoor op het CGVS (dd. 7 juli 2009) dat het toetredingsritueel van

de Poro [waarvoor u ontvoerd werd] drie tot vier maanden nádat uw vader u voor het eerst aansprak

over de toetreding tot de Poro gemeenschap, plaatsvond (gehoor CGVS 2, p.8). Tijdens het eerste

gehoor op het CGVS (dd. 23 september 2009) verklaarde u echter dat uw vader u - twee weken nádat

hij u voor het eerst aansprak over de toetreding tot de Poro gemeenschap - vertelde dat er een

initiatieceremonie van de Poro aankwam en dat hij wou dat u hieraan deelnam en dat u de dag nadien

ontvoerd werd en moest deelnemen aan het toetredingsritueel van de Poro (gehoor CGVS 1, p.11-12).

Verder verklaarde u dat u - toen u uit het bos waar het toetredingsritueel plaatsvond liep - een

groep mensen tegenkwam die u de weg naar de grens met Liberia toonden en dat u later een andere

man ontmoette die u – op uw vraag – naar pastoor (P.) in de Wesliyan Methodist church te Kenema

bracht. U gaf verder aan dat u de pastoor alles vertelde en dat deze uw vertrek naar Freetown regelde

(gehoor CGVS 1, p.12-13). Toen u tijdens het tweede gehoor opnieuw gevraagd werd waar u heen ging

toen u ontsnapte uit het bos waar het toetredingsritueel plaatsvond, gaf u aan dat u iemand ontmoette

toen u uit het bos liep en dat deze persoon uw transport tot Freetown betaalde (gehoor CGVS 2, p.9).

Toen u erop gewezen werd dat u tijdens het eerste gehoor zei dat deze man u naar de kerk bracht,

reageerde u verbaasd. Na even nadenken gaf u aan dat de man u naar de bus in Kenema bracht en dat

u vandaar de bus naar Freetown nam (gehoor CGVS 2, p.9-10).

Verder verklaarde u tijdens het tweede gehoor op het CGVS (dd. 7 juli 2009) dat u – nadat u

Kenema ontvluchtte – ongeveer anderhalve maand bij de familie van pastoor (P.) verbleef in Juwe in de

buurt van de Bijbelkerk en dat dit uw permanent adres was in Sierra Leone. U gaf aan dat u om de twee

à drie dagen naar uw grootmoeder ging (gehoor CGVS 1, p.13). Tijdens het eerste gehoor op het CGVS

(dd. 23 september 2009) verklaarde u echter dat u – nadat u Kenema ontvluchtte – diezelfde avond

naar uw grootmoeder ging en dat u zich verborg in het huis van uw grootmoeder totdat uw [stief]broer u

kwam zoeken en u vluchtte naar het huis van pastoor (P.) (gehoor CGVS 2, p.10-11).
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Verder verklaarde u tijdens het tweede gehoor op het CGVS (dd. 7 juli 2009) dat uw [stief]broer (M.) u in

februari 2009 bij uw grootmoeder kwam zoeken en dat hij met u vocht. U gaf aan dat hij kwam, omdat hij

u moest terugbrengen, vermits hij tekende en hij u vertegenwoordigde en vergezelde in het bos (gehoor

CGVS 2, p.10-11). Tijdens het eerste gehoor op het CGVS (dd. 23 september 2009) verklaarde u echter

dat (A.), uw oudste stiefbroer, de verantwoordelijkheid voor u op zich nam en dat u – toen u in februari

2009 op bezoek was bij uw grootmoeder – werd aangevallen door (A.) (gehoor CGVS 1, p.13-14).

Er dient te worden opgemerkt dat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op fundamentele

wijze ondermijnd wordt door verschillende de inconsistenties die werden vastgesteld tussen

uw opeenvolgende verklaringen betreffende het plaatsvinden van het toetredingsritueel, uw ‘vluchtroute’

van het bos waar het toetredingsritueel plaatsvond tot in Freetown, uw verklaringen betreffende uw

verblijf in Freetown nadat u Kenema ontvluchtte én uw verklaringen betreffende de aanval van uw

stiefbroer bij uw grootmoeder.

Verder legde u in verband met het verblijf bij uw vader en stieffamilie verklaringen af die volstrekt

niet doorleefd en weinig aannemelijk overkomen.

U verklaarde dat u in 2004 en 2005 naar uw vader in Kenema ging om geld te vragen voor uw

scholing en dat u dat ook kreeg. Daarna keerde u weer naar uw oma (B.S.) te Freetown. Ook

begin 2007 ging u naar Kenema om uw geld aan uw vader te vragen, maar uw stiefmoeders

protesteerden en uw vader kon daarom het geld niet onmiddellijk geven. U gaf aan dat u omwille van

deze reden een klein jaar bij uw vader, uw twee stiefmoeders en uw stiefbroers – en zussen bleef

wonen in Kenema (gehoor CGVS 1, p.7 en gehoor CGVS 2, p.3-4). Toen u gevraagd werd waarom u

introk bij de mensen die eerder uw moeder vergiftigden (gehoor CGVS 1, p.14), gaf u aan dat u geen

keuze had en dat u in de situatie gedwongen werd (gehoor CGVS 2, p.9). Toen u gevraagd werd

waarom u bijna één jaar ging wonen bij uw vader en stieffamilie, gaf u aan dat u niet wou blijven maar

dat u geen geld kreeg en dat u daarom bleef wachten (gehoor CGVS 2, p.8). Er dient te worden

opgemerkt dat bovenstaande argumenten niet afdoende zijn, aangezien u uit eigen beweging naar

Kenema trok om geld te vragen aan uw vader en dat u uit eigen beweging bij hen introk. Het komt

weinig doorleefd over dat u zou intrekken bij de mensen die eerder uw moeder vergiftigden en die u

klaarblijkelijk ook niet goed gezind waren, enkel en alleen omdat u hoopte dat uw vader u alsnog geld

zou geven.

U gaf verder aan dat uw vader – nadat u drie tot vier maanden bij hem verbleef – zei dat u niet

meer naar de kerk mocht gaan, want dat hij u geen geld voor school meer zou geven noch geld om

terug naar Freetown te reizen en dat dit de reden was waarom u langer in Kenema bleef (gehoor CGVS

2, p.4). Ondanks het verbod ging u na een tijdje terug stiekem naar de kerk (gehoor CGVS 2, p.4-5).

Het ongeloofwaardig dat u na drie tot vier maanden wachten op geld én na het krijgen van een verbod

om naar de kerk te gaan er toch nog voor koos om bij uw vader en stieffamilie te blijven. Bovendien is

het weinig aannemelijk dat u ondanks het verbod van uw vader tóch weer naar de kerk ging, omdat

het voorspelbaar was dat uw kerkbezoek er andermaal zou toe leiden dat u geen geld zou ontvangen,

terwijl dat juist dé reden van uw verblijf in Kenema was.

U gaf aan dat uw vader u vroeg om toe te treden tot de Poro gemeenschap dat u dit bleef weigeren.

Uw vader probeerde u te overtuigen om toch toe te treden en elke dag bleef hij kwaad op u (gehoor

CGVS 2, p.5-6). U gaf aan dat uw vader u als een ongehoorzaam kind zag en dat hij u zou dwingen

indien u bleef weigeren. U was er zeker van dat hij u ging dwingen, omdat in Afrika de ouders steeds

hun kinderen dwingen om te worden wat ze willen en dat kinderen niet te beslissen hebben (gehoor

CGVS 2, p.7 en 8). U gaf verder aan dat ook uw stieffamilie kwaad op u was omdat u weigerde. U gaf

aan dat er veel haat was en dat uw stieffamilie u nooit graag had gezien (gehoor CGVS 2, p.7). Toen u

gevraagd werd waarom u toen niet vertrok uit Topodu [de wijk in Kenema waar uw vader woonde], gaf u

aan dat u geen angst had en dat u uw doel van uw verblijf nog niet bereikt had, namelijk het geld voor

school (gehoor CGVS 2, p.8). Het argument dat u niet vertrok omdat u geen angst had, is niet

consistent met uw eerdere beweringen dat u zéker wist dat uw vader u ging dwingen om toe te treden

tot de Poro gemeenschap. Toen u gevraagd werd waarom u tóch bleef, aangezien uw moeder reeds

door uw stiefmoeders vermoord werd, u niet meer naar de kerk mocht, iedereen boos was op u én u

wist dat u moest toetreden tot de Poro gemeenschap, gaf u aan dat u geld van uw vader moest hebben

en dat u nergens anders kon verblijven (gehoor CGVS 2, p.9). Dit argument raakt kant noch wal, omdat

u – toen u in 2007 gedurende een klein jaar bij uw vader en uw stieffamilie ging inwonen – al 25 was en

dus een leeftijd had bereikt waarop men normaliter in staat is om in zijn eigen levensonderhoud te

voorzien en op een zelfstandige manier een eigen leven op te bouwen. U stelde trouwens dat u ooit een

handel in kleding had (gehoor CGVS 1 p.7), hetgeen erop wijst dat u creatief genoeg was om in

uw levensonderhoud te voorzien. Bovendien bent u geboren en getogen in Freetown. Al deze
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factoren tonen aan dat de mogelijkheden voorhanden waren om u elders (dan in Kenema) te vestigen

en een eigen leven op te bouwen en dat er geen dwingende redenen waren om in Kenema te blijven.

De vaststelling dat u dat toch deed, ondanks de permanente vijandige houding van uw stieffamilie en

de dwang om tot de Poro gemeenschap toe te treden roept vragen op naar de ernst en de

waarachtigheid van de door u aangehaalde bedreigingen en dwangmaatregelen van uw (stief)familie en

laat ook toe om de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in verdere mate te betwijfelen.

Verder kunnen volgende bemerkingen gemaakt worden bij uw verklaringen betreffende de door

uw (stief)familie voorzien toetreding tot de Poro Society en de toekomstige opvolging van uw vader als

chief van Topodu.

Uerder gaf u aan dat uw vader ooit tegen uw moeder zei dat hij wou dat u hem na zijn dood opvolgde

als chief van Topodu en dat u daarom lid moest worden van de Poro gemeenschap (gehoor CGVS 2,

p.5). Toen u gevraagd werd waarom uw vader zolang wachtte met u te vragen om toe te treden tot de

Poro gemeenschap, gaf u aan dat hij het misschien niet eerder van plan was en dat hij misschien de

geest van uw moeder tevreden wou stellen (gehoor CGVS 2, p.6). Uit uw verklaringen blijkt dat uw

moeder overleed toen u 10 jaar oud was (gehoor CGVS 1, p.3), hetgeen dus laat veronderstellen dat uw

vader uw moeder vóór uw 10de levensjaar al had laten weten dat u hem in de toekomst als chief van

Topodu zou opvolgen. Het is echter niet geloofwaardig dat uw vader u – toen u nog een kind was -

reeds in gedachten had als opvolger voor zijn functie als chief (met alle daaraan gekoppelde

voorwaarden i.c. toetreding tot de Poro gemeenschap) - maar u pas in 2007, op uw 25ste, zou hebben

geïnformeerd over de noodzaak van uw toetreding tot de Poro gemeenschap. Men kan immers

veronderstellen dat men de persoon die in de toekomst chief diende te worden en daarom verondersteld

werd toe te treden tot de Poro gemeenschap zo vroeg mogelijk zou inwijden in en inlichten over alle

aspecten van deze functie en over de Poro gemeenschap om het welslagen van deze opvolging te

optimaliseren.

Uit bovenstaande bedenkingen blijkt dat uw voorziene opvolging als chief en toetreding tot de

Poro gemeenschap, alsook de dwang vanwege uw (stief)familie die daar volgens u gepaard mee ging

niet aannemelijk overkomen.

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk

en kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging of

een reëel risico op lijden van ernstige schade.

U legde een artikel voor dat handelt over ‘geheime gemeenschappen’ en vrouwenbesnijdenis in

Sierra Leone. Aangezien het door u neergelegde artikel niet over u persoonlijk handelt en het slechts

een algemeen beeld schetst, is het verder niet relevant voor uw asielaanvraag. U legde geen

documenten voor waaruit uw identiteit of uw reisweg moet blijken.

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 procedure

2.1. Verzoeker duidt, naast de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, de

Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Asiel en Migratie aan als tegenpartij.

2.2. De Raad wijst erop dat hij op grond van artikel 39/2, § 1 van de voormelde wet van 15 december

1980 (hierna: de Vreemdelingenwet) de beslissingen van de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen kan bevestigen, hervormen, of, in bepaalde gevallen, vernietigen. In

toepassing van § 2 van voormeld artikel doet de Raad uitspraak, bij wijze van arresten als

annulatierechter over de overige beroepen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe

van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Onderhavige procedure

situeert zich duidelijk onder de rechtsmacht van de Raad bepaald bij artikel 39/2, § 1 van de

Vreemdelingenwet en ressorteert niet onder de bepaling van artikel 57/6, eerste lid, 2° van de

Vreemdelingenwet, voorzien in artikel 39/2, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet. De minister van

Migratie- en asielbeleid kan derhalve niet als tweede verwerende partij worden aangeduid. Verzoeker

maakt evenmin duidelijk waarom dit in casu wel het geval zou zijn.

3. Over de gegrondheid van het beroep
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3.1. Verzoeker voert in een eerste en enig middel de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van

de Vreemdelingenwet, artikel 1, A, (2) van het Internationaal Verdrag van Genève van 28 juli 1951

betreffende de status van vluchtelingen en de motiveringsplicht van artikel 62 van de Vreemdelingenwet

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

bestuurshandelingen.

Verzoeker wijst erop dat de bestreden beslissing zich baseert op een aantal tegenstrijdigheden in zijn

verklaringen om de asielaanvraag af te wijzen. Aangaande de in de bestreden beslissing aangehaalde

tegenstrijdigheid omtrent het tijdstip van de initiatieceremonie van de Poro society ten opzichte van het

moment waarop hij hierover voor het eerst werd aangesproken door zijn vader stelt verzoeker dat de

ondervrager hem niet goed heeft begrepen. Elk jaar heeft dergelijke ceremonie plaats en zijn vader

heeft hem hierover gedurende drie of vier maanden voorafgaand aan die van 2007 regelmatig

aangesproken. De laatste maal was twee weken voordien.

Betreffende de gebeurtenissen na zijn ontsnapping uit het bos zou er volgens verzoeker geen

tegenstrijdigheid bestaan. De voorbijganger bood hem een lift aan naar de kerk en gaf hem ook wat

geld. Wanneer verzoeker alles aan de priester had uitgelegd regelde en betaalde deze de rest van het

vervoer naar Freetown.

Met betrekking tot zijn verblijfplaatsen na zijn ontsnapping uit het bos zou er opnieuw geen

tegenstrijdigheid zijn. Verzoeker heeft tijdens beide gehoren gezegd dat hij bij zijn grootmoeder werd

gevonden en aangevallen door zijn stiefbroer, alsmede dat hij enige tijd bij de familie van de pastoor

verbleef tot aan zijn vlucht naar België.

Daar waar de bestreden beslissing hem verwijt dat hij het enerzijds had over Muyawa en anderzijds over

Alex waar hij het had over de stiefbroer die hem heeft aangevallen betoogt verzoeker dat het dezelfde

persoon betreft, met name Alex Muyawa R. Deze persoon wordt even vaak met beide namen

aangesproken.

Omtrent de motivering die stelt dat het weinig doorleefd overkomt dat hij zou zijn ingetrokken bij de

mensen die zijn moeder vergiftigden en hem niet goed gezind waren voert verzoeker aan dat met een

Westerse bril naar de situatie wordt gekeken. Hierbij wordt over het hoofd gezien dat Sierra Leone een

arm land is waar geen sociale zekerheid bestaat. Verzoeker en zijn grootmoeder leefden in armoede en

zijn enige bron van inkomsten was te vinden bij zijn vader. Hoe moeilijk dit psychologisch ook was, hij

moest dus wel naar zijn vader gaan om hulp. Om die reden zou het evenmin ongeloofwaardig zijn dat hij

bleef wachten op geld ondanks dat het lang duurde en hij niet naar de kerk mocht gaan.

Verzoeker stelt dat hem ten onrechte wordt verweten dat hij toch naar de kerk bleef gaan omdat hij

duidelijk heeft gezegd dat hij dit heimelijk deed.

Wat betreft de motivering die stelt dat hij normaliter in staat is te voorzien in zijn eigen levensonderhoud

en er geen dwingende reden was om in Kenema te blijven doet verzoeker gelden dat dit opnieuw een

zeer Westerse manier is om de situatie te beschouwen. In Europa zou men dit inderdaad kunnen

verwachten van een vijfentwintigjarige. Verzoeker kent echter vele mensen die geboren en getogen zijn

in Freetown en een universitair diploma hebben maar toch aan de bedelstaf zijn. De

werkloosheidsgraad is zo hoog dat connecties nodig zijn om aan een job te geraken. Als deze er niet

zijn is men afhankelijk van de enkelingen in de familie die wel een inkomen hebben. Verzoeker heeft

inderdaad ooit een kledinghandel gehad doch deze bracht niet genoeg op om in zijn levensonderhoud te

voorzien. Als hij het goed had in Freetown was hij nooit naar Kenema gegaan. Het was voor hem niet

gemakkelijk om bij zijn familie te verblijven in Kenema maar hij had geen keuze.

Verzoeker stelt voorts dat het louter speculatie is dat het niet geloofwaardig was dat zijn vader hem pas

op zijn vijfentwintigste zou hebben geïnformeerd over het feit dat hij moest toetreden tot de Poro society

om hem te kunnen opvolgen als chief terwijl hij deze functie al voor verzoeker in gedachte had van voor

de dood van zijn moeder.

Volgens hem wordt het door hem neergelegde artikel ten onrechte weggewuifd omdat het slechts een

algemeen beeld schetst. Verzoeker wijst erop dat het artikel onder meer christenen vermeldt als

risicogroep voor gedwongen initiaties en dat hij duidelijk onder dit profiel valt. De details die hij kon

geven over de gebruiken van de Poro society maken duidelijk dat hij hiermee wel degelijk werd

geconfronteerd. Hij vreest te worden gedood of onmenselijk behandeld door gegriefde familieleden van

de Poro-society, en dit omwille van zijn religieuze overtuiging. De motivering van de bestreden

beslissing zou niet volstaan om deze vrees teniet te doen. De beslissing is derhalve niet afdoende

gemotiveerd en schendt de hoger vermelde bepalingen.
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Verzoeker vraagt in hoofdorde om dan ook te worden erkend als vluchteling.

Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissing omtrent de subsidiaire bescherming zelfs geen

motivering geeft. In ondergeschikte orde vraagt hij de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus.

3.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en

artikel 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 administratieve overheid dient

in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag

liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in

rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november

2001, nr. 100.628; RvS 30 mei 2006, nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari

2007, nr. 167.848; RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). Verzoeker brengt kritiek uit op de inhoud van de

motivering, zodat de schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel

vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke

motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu 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.

Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag 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.

3.2.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling

kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel,

geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de

feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes

in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197).

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient inzake de asielaanvraag een beslissing te nemen die

op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling al dan niet

beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk

expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij ter staving van zijn voorgehouden identiteit, hetgeen een

negatieve indicatie vormt voor zijn geloofwaardigheid. Tevens brengt hij niet het minste begin van bewijs

bij om zijn ingeroepen asielrelaas te ondersteunen. Zo toont hij niet aan dat zijn vader chief zou zijn

geweest of dat hij verondersteld werd deze op te volgen noch dat zijn vader zou zijn overleden.

Verzoeker toont daarenboven niet aan enige poging te hebben ondernomen teneinde de nodige

bewijselementen te vergaren. Zo verklaarde hij gedurende het eerste gehoor bij het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) dat hij geen contact meer had met zijn familie

of iemand anders in Sierra Leone (administratief dossier, stuk 6, p.7). Gedurende het tweede gehoor bij

het CGVS gaf verzoeker aan dat hij twee dagen voordien contact had met zijn pastoor in Sierra Leone

en dat hij wou dat deze hem een bewijs zond dat verzoeker in zijn huis was voor hij naar België reisde.

De pastoor zou naar hem hebben gebeld. Verzoeker verklaarde dat dit de eerste maal was dat de

pastoor hem belde, dat hij met niemand anders in contact had in Sierra Leone en hiertoe evenmin enige

poging ondernam (administratief dossier, stuk 3, p.2-3). Nochtans kan van verzoeker redelijkerwijze
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worden verwacht dat hij ernstige en aanhoudende pogingen zou ondernemen om de nodige

bewijselementen te bekomen ter ondersteuning van zijn asielrelaas. Dat hij heeft nagelaten dit te doen

doet afbreuk aan de ernst en de algemene geloofwaardigheid van dit relaas.

Bij het CGVS verklaarde verzoeker dat zijn vader de lokale chief was van Topodu op Damaroad,

alsmede dat hij het vice-hoofd was van de Poro gemeenschap in Kenema. Tevens verklaarde hij dat hij

bij de Poro society moest gaan omdat zijn vader hem chief wilde maken (administratief dossier, stuk 3,

p.5-6; stuk 6, p.3, 8, 11). In het licht deze verklaringen is het opmerkelijk dat verzoeker in de vragenlijst

slechts aangaf dat zijn vader ‘lid’ was van ‘een geheim genootschap’ en wilde dat verzoeker hier tevens

lid van werd, doch nergens melding maakte van het feit dat zijn vader een lokale chief was, vice-hoofd

was van de Poro society of wilde dat verzoeker toetrad tot deze society opdat hij hem zou kunnen

opvolgen als chief (administratief dossier, stuk 12, vragenlijst, p.2-3). Dat verzoeker dermate belangrijke

elementen in zijn asielrelaas onbelicht heeft gelaten in de vragenlijst doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid van zijn relaas.

Uit de door verzoeker bijgebrachte algemene informatie (administratief dossier, stuk 15: documenten)

blijkt dat de toetreding tot de Sierra Leoonse geheime genootschappen (‘secret societies’) geschiedt aan

de hand van een initiatie, dat aan deze initiatie een aantal rituelen voorafgaan en dat de geïnitieerden

uitgebreid worden voorbereid op hun initiatie. Tevens blijkt dat de leden normaal gezien worden

geïnitieerd gedurende hun adolescentie en dat de rituelen van de mannelijke en vrouwelijke

genootschappen plaatsvinden in beslotenheid en exclusiviteit, waarbij geen personen van het andere

geslacht aanwezig zijn.

Dient te worden opgemerkt dat verscheidene van verzoekers verklaringen niet kunnen worden gerijmd

met deze informatie. Zo verklaarde hij bij het CGVS wanneer hem gevraagd werd sedert wanneer zijn

vader lid was van de Poro society aanvankelijk: “Ik denk van bij zijn geboorte af. Als je als Mende

geboren wordt en besneden wordt, ben je lid van de Poro-gemeenschap”, hetgeen in het geheel niet

strookt met voormelde informatie. Dat verzoeker deze verklaring na overleg met zijn advocaat

gedurende de pauze tijdens het gehoor later wijzigde doet geenszins afbreuk aan zijn aanvankelijke

verklaring (administratief dossier, stuk 6, p.8-10). Bovendien gaf hij in de vragenlijst aan dat zijn

stiefmoeders en zijn broers en zussen hem naar de plek zouden hebben gebracht waar het geheime

vennootschap samenkwam (administratief dossier, stuk 12, vragenlijst, p.2). Ook bij het CGVS

beweerde hij dat zijn stiefmoeder, die lid zou zijn geweest van de Bundu society, aanwezig zou zijn

geweest op het ogenblik dat men hem trachtte te initiëren in de Poro society (administratief dossier, stuk

6, p.12). Deze verklaringen stroken niet met het besloten karakter van de mannen- en

vrouwengemeenschappen zoals dit blijkt uit voormelde informatie.

Hoe dan ook dient te worden opgemerkt dat het noch in het licht van verzoekers verklaringen dat men

lid kan worden van de Poro society vanaf de leeftijd van vijf jaar (administratief dossier, stuk 6, p.16),

noch in het licht van de voormelde informatie waaruit blijkt dat in Sierra Leone de initiatie in dergelijke

genootschappen doorgaans gebeurt gedurende de adolescentie en na het uitvoeren van een aantal

rituelen en het voorbereiden van de geïnitieerde, aannemelijk is dat - zeker indien verzoekers vader een

lokale chief was en een functie had binnen het Poro-genootschap en zijn familie daadwerkelijk wilde dat

hij lid zou worden van de het genootschap - zij zouden hebben gewacht tot verzoeker de leeftijd had van

vijfentwintig jaar om hem vervolgens zonder enige vorm van voorafgaande rituelen of voorbereiding

gedwongen te onderwerpen aan een initiatie.

Verzoeker verklaarde tijdens het eerste gehoor bij het CGVS dat zijn vader hem twee weken na het

eerste gesprek waarin deze hem vroeg om lid te worden van de Poro, dat plaatsvond in mei 2007, bij

zich riep en meedeelde dat er een initiatie aankwam en dat hij wilde dat verzoeker werd geïnitieerd.

Omdat verzoeker zijn spullen pakte zou zijn vader hem de volgende dag hebben opgesloten en die

nacht kwam men hem halen. Hij bevestigde even verder nogmaals dat zijn vader hem de eerste maal

zou hebben meegedeeld dat hij moest toetreden in mei 2007 (administratief dossier, stuk 6, p.11-12).

Deze verklaringen kunnen niet worden gerijmd met zijn verklaringen gedurende het tweede gehoor bij

het CGVS, alwaar hij aangaf dat het toetredingsritueel waarbij ze hem ontvoerden plaatsvond in het

einde van 2007. Tevens gaf hij uitdrukkelijk aan dat dit gebeurde drie tot vier maanden nadat zijn vader

hem voor het eerst sprak over een toetreding tot de Poro (administratief dossier, stuk 3, p.8). Deze

verklaringen zijn niet voor interpretatie vatbaar en laten geenszins ruimte voor de nuanceringen die

verzoeker tracht aan te brengen in het verzoekschrift. Derhalve blijft voormelde tegenstrijdigheid

onverminderd overeind.
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Uit de stukken van het dossier blijkt daarenboven dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen heeft

afgelegd met betrekking tot de reactie van zijn vader op zijn weigering toe te treden tot de Poro society.

In de vragenlijst verklaarde hij: “Ik wilde geen lid worden van het vennootschap, en mijn vader legde zich

daar bij neer” (administratief dossier, stuk 12, vragenlijst, p.2). Gedurende het eerste gehoor bij het

CGVS verklaarde verzoeker dat hij bij het eerste gesprek waarin zijn vader vroeg om lid te worden van

de Poro-genootschap antwoordde dat het niet mogelijk was en dat hij niet moest weten van deze zaken,

waarna hij een ander onderwerp vond en zijn vader het hele voorval zou zijn vergeten. Verzoeker

voegde hieraan toe: “We hadden die dag verder een goede sfeer samen en hij was niet kwaad”. Twee

weken later zou zijn vader hem echter hebben meegedeeld dat hij zou worden geïnitieerd (administratief

dossier, stuk 6, p.11-12). Voormelde verklaringen zijn in strijd met verzoekers verklaringen tijdens het

tweede gehoor bij het CGVS. Daar verklaarde verzoeker immers dat zijn vader hem, wanneer hij zei dat

hij geen lid wilde worden, trachtte te overtuigen. Tevens verklaarde hij, gevraagd naar de reactie van

zijn vader toen hij bleef weigeren: “Hij bleef kwaad op me, elke dag”. Bovendien gaf hij aan dat zijn

vader zijn weigering nooit zou aanvaarden omdat zijn trots te groot is en omdat hij wil dat iedereen

onder hem lid wordt, alsmede dat hij verzoeker zag als ongehoorzaam kind en boos zou blijven indien

hij zou blijven weigeren (administratief dossier, stuk 3, p.7-8). Dat verzoeker dermate uiteenlopende

verklaringen aflegt aangaande de reactie van zijn vader op zijn weigering toe te treden tot de Poro doet

verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

Bovendien legde verzoeker inconsistente verklaringen af omtrent hetgeen gebeurde op het ogenblik dat

hij gedwongen werd geïnitieerd in de Poro society. In de vragenlijst maakt hij nergens melding van het

feit dat hij werd opgesloten door zijn vader en ’s nachts werd meegenomen, doch verklaarde hij: “Mijn

stiefmoeders en broers en zussen namen me dan zogezegd mee op een wandelingetje. Maar eigenlijk

namen ze me mee naar een plek in het woud waar het geheime vennootschap samenkwam. Ik werd

door een akelige man vastgenomen en meegenomen. Ik was bewusteloos en toen ik wakker werd

voelde ik dat mijn hele lichaam gekneveld was” (administratief dossier, stuk 12, vragenlijst, p.2). Tijdens

het eerste gehoor bij het CGVS verklaarde verzoeker, in strijd met het voorgaande, dat zijn vader hem

opsloot omdat deze werd gewaarschuwd door zijn stiefmoeder dat verzoeker van plan was te

vertrekken. ’s Nachts zou hij gezangen hebben gehoord in de ‘compound’ en zouden mannen zijn

binnen gekomen die bloed over hen hadden. Ze zouden zijn handen hebben vastgebonden en wanneer

zij buitenkwamen zou verzoeker samen zijn vastgebonden met vier andere jongens door de mensen

van de society. Wanneer verzoeker met voormelde tegenstrijdigheden werd geconfronteerd,

antwoordde hij weinig overtuigend dat hij zou hebben bedoeld dat hij gebonden zou zijn volgens de

traditie, middels spirituele kracht en niet volgens handboeien, alsmede dat hij in de vragenlijst niet de

kans kreeg alles gedetailleerd uiteen te zetten, hetgeen niet afdoende is om de voormelde

tegenstrijdigheden inzake essentiële elementen toe te dekken (administratief dossier, stuk 3, p.12, 16).

Daarenboven legde verzoeker tegenstrijdige verklaringen af met betrekking tot de gebeurtenissen na

zijn ontsnapping en de plaatsen waar hij achtereenvolgens zou hebben verbleven. Blijkens de

vragenlijst verklaarde verzoeker: “Ik kon van hen ontsnappen en reed met een vriend mee naar

Freetown. Ik ging naar het huis van mijn grootmoeder”. De familie van zijn vader zou te weten zijn

gekomen waar hij was en één van zijn broers zou verzoeker hebben aangevallen (administratief dossier,

stuk 12, vragenlijst, p.2). Tijdens het eerste gehoor bij het CGVS verklaarde verzoeker dat hij na zijn

ontsnapping overnachtte in het bos. De dag nadien zag hij enkele boeren. Eén van hen gaf verzoeker

een jas en toonde hem de weg naar de grens met Liberia. Daar zou verzoeker een andere man hebben

gezien die hem vervolgens naar zijn kerk in Kenema bracht. De pastoor zou vervolgens verzoekers

vertrek naar Freetown hebben geregeld. Verzoeker zou in Juwe hebben verbleven in de buurt van de

bijbelkerk en bij de familie van de pastoor. Hij zou daar anderhalve maand hebben verbleven en om de

twee of drie dagen naar zijn grootmoeder zijn gegaan. Toen hij zijn grootmoeder op een zondag na de

kerk ging bezoeken zou zijn broer zijn binnengebroken en hem hebben aangevallen (administratief

dossier, stuk 6, p.12-13). Wanneer verzoeker werd geconfronteerd met deze tegenstrijdigheden kwam

hij wederom niet verder dan te stellen dat hij eerder kort moest zijn en niet alle details kon geven,

hetgeen geen afdoende uitleg vormt voor de hoger vermelde tegenstrijdigheid.

Bovendien legde hij gedurende het tweede behoor bij het CGVS nogmaals afwijkende verklaringen af.

Aanvankelijk verklaarde hij dat hij iemand ontmoette toen hij ontsnapte uit het bos en dat deze persoon

zijn transport naar Freetown betaalde. Wanneer hij ermee werd geconfronteerd dat dit niet strookte met

zijn verklaringen tijdens het eerste gehoor bij het CGVS wijzigde hij zijn verklaringen en gaf hij nogmaals
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een andere versie van hetgeen zou zijn gebeurd. Hij verklaarde immers dat de persoon die hij ontmoette

in het bos hem naar de bus zou hebben gebracht in Kenema, dat deze persoon tevens de bus naar

Freetown zou hebben betaald en dat verzoeker vervolgens de bus nam naar Freetown. Daarna zou

verzoeker zich hebben verborgen in het huis van zijn grootmoeder tot zijn broer hem daar aanviel

(administratief dossier, stuk 3, p.9-10).

In het verzoekschrift geeft verzoeker andermaal een andere weergave van de gebeurtenissen die zich

voordeden na zijn ontsnapping. Hij geeft immers aan dat een voorbijganger hem een lift gaf naar de

kerk en hem tevens wat geld gaf. Wanneer verzoeker alles aan de pastoor zou hebben uitgelegd zou

deze de rest van het vervoer naar Freetown hebben betaald.

De voormelde incoherenties doen verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoekers

voorgehouden asielrelaas.

Verzoeker legde tevens tegenstrijdige verklaringen af aangaande de stiefbroer die verantwoordelijk zou

zijn geweest voor zijn initiatie en die hem vervolgens zou hebben aangevallen in het huis van zijn

grootmoeder. Wanneer aan verzoeker werd gevraagd welke de namen en leeftijden waren van zijn

stiefbroers, antwoordde hij: “Alex (27), (A.) (22), (M.) (7) en (S.) (5)”. Hij maakte daarbij nergens enige

melding van het feit dat zijn broer Alex nog een tweede voornaam zou hebben gehad. Verzoeker

verklaarde tijdens het eerste gehoor van het CGVS dat het zijn broer Alex was die hem aanviel bij zijn

grootmoeder, alsmede dat hij de verantwoordelijkheid op zich nam (administratief dossier, stuk 6, p.5,

14). Wanneer hem tijdens het tweede gehoor bij het CGVS werd gevraagd naar de naam van de broer

die hem aanviel en die de verantwoordelijkheid droeg, antwoordde verzoeker echter dat dit Muyawa was

(administratief dossier, stuk 3, p.11). Verzoeker tracht deze tegenstrijdigheid te ontkrachten door te

beweren dat zijn stiefbroer twee voornamen had en Alex Muyawa R. heette. Tevens beweert hij dat hij

even vaak met beide namen werd genoemd. Dient echter te worden opgemerkt dat indien dit

daadwerkelijk zo zou zijn, redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoeker hiervan melding zou

hebben gemaakt wanneer hem werd gevraagd naar de namen van zijn stiefbroers. Verzoeker heeft,

wanneer hem werd gevraagd hoe zijn stiefbroers heetten, eenduidige verklaringen afgelegd en nergens

de naam Muyawa vermeld. Bovendien doet de bewering dat zijn broer even vaak met beide namen

werd genoemd geen afbreuk aan het feit dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat verzoeker zijn

stiefbroer steeds met dezelfde naam zou noemen aangezien het geenszins aannemelijk is dat hij deze

persoon nu eens met de ene en dan weer met de andere naam zou aanspreken. Derhalve vermag

verzoekers post factum verklaring hoe dan ook niet de voormelde tegenstrijdigheid te ontkrachten.

Verzoeker brengt daarenboven niet het minste begin van bewijs bij ter staving van zijn voorgehouden

reisweg per vliegtuig naar België. Dit klemt des te meer daar hij hieromtrent ongeloofwaardige

verklaringen aflegde. Vooreerst legde hij tegenstrijdige verklaringen af omtrent de wijze waarop hij de

controles zou zijn gepasseerd. Bij de DVZ verklaarde hij immers: “(…) deze smokkelaar hield altijd alles

bij zich en betrokkene kon er nooit inkijken”, terwijl hij bij het CGVS beweerde dat de smokkelaar de

documenten aan hem gaf als er een controle was en ze nadien weer afnam, waarbij hij kon preciseren

dat zijn foto in het gebruikte paspoort stond. Verder kon verzoeker niet preciseren met welke

vliegtuigmaatschappij hij zou hebben gereisd noch waar hij zou zijn overgestapt op een andere vlucht

(administratief dossier, stuk 6, p.9; stuk 12, verklaring, nr. 33-34). Deze vaststellingen doen verder

afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoekers beweerde asielrelaas.

Dient tevens te worden opgemerkt dat verzoekers houding in België getuigt van desinteresse voor zijn

voorgehouden problemen en dat hieruit geen ernstige vrees voor vervolging in zijn hoofde kan worden

afgeleid. Reeds hoger werd vastgesteld dat verzoeker geen ernstige en aanhoudende pogingen heeft

ondernomen teneinde de nodige bewijselementen te vergaren om zijn asielaanvraag te ondersteunen.

Bovendien beweerde hij enerzijds, dat hij telefonisch van zijn pastoor vernam dat zijn vader zou zijn

overleden doch kon hij, anderzijds, hieromtrent niet de minste informatie verstrekken. Zo kon hij niet

preciseren via welke van zijn familieleden de pastoor dit zou hebben vernomen en gaf hij aan dat hij dit

niet zou hebben gevraagd omdat hij gechoqueerd was en weinig tijd had omdat het veel geld kost.

Bovendien zou verzoeker geen informatie hebben gekregen omtrent de wijze waarop zijn vader om het

leven zou zijn gekomen en zou de pastoor hem voor het overige geen andere zaken hebben verteld.

Evenmin kon verzoeker preciseren wanneer zijn vader om het leven zou zijn gekomen (administratief

dossier, stuk 3, p.2-3). Dat verzoeker, indien deze daadwerkelijk vreesde zijn vader te moeten opvolgen

en hiertoe gedwongen te moeten toetreden tot de Poro-genootschap, zou hebben nagelaten zich te
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informeren omtrent het overlijden van zijn vader en de stand van zijn eigen situatie en problemen in

Sierra Leone is in het geheel niet aannemelijk.

De voorgaande vaststellingen zijn afdoende om te besluiten dat verzoeker er geenszins in slaagt zijn

beweerde asielmotieven aannemelijk te maken. Derhalve is het bijgebrachte artikel in casu niet dienstig.

Dit artikel bevat slechts informatie van algemene aard en heeft geen betrekking op verzoekers persoon.

Dergelijke algemene informatie is geenszins afdoende om in hoofde van verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging aan te tonen gezien de ongeloofwaardige verklaringen inzake zijn persoonlijke situatie.

Deze vrees moet in concreto worden aangetoond en verzoeker blijft hier gelet op het voorgaande

manifest in gebreke.

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.

3.2.2. Verzoekers bewering als zou de bestreden beslissing niet vermelden welke de redenen zijn

waarom de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd mist feitelijke grondslag. Uit de bestreden

beslissing blijkt duidelijk dat de Commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven heeft

besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Het feit dat deze motieven

geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus

ondersteunen betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende

gemotiveerd zou zijn.

Verzoeker voert behoudens de reeds hoger besproken argumentatie aangaande zijn vluchtmotieven

geen elementen aan teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen. Gelet op de hoger

vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas (zie sub 3.2.1.) en de overige elementen in het

dossier toont hij niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden voorhanden die erop wijzen 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. Derhalve dient de subsidiaire beschermingsstatus aan

verzoeker te worden ontzegd.

3.2.3. Het eerste en enig middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig april tweeduizend en tien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


