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nr. 52 591 van 8 december 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

21 september 2010 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 26 augustus 2010.

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 25 oktober 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

2 december 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. BREEMANS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché P. WALRAET, 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

Volgens uw verklaringen bezit u de Sierraleoonse nationaliteit en bent u geboren op 29 september

1974 te Freetown. Op 3 oktober 1999 huwde u met (P.B.) en samen met haar hebt u twee

zonen, namelijk (B.A.) en (B.A.).

In 2006 werd u lid van de organisatie Network Movement For Youth And Children Welfare –

Sierra Leone (hierna NMYCW-SL). U adviseerde de organisatie over de schandelijke traditionele

praktijken, zoals vrouwenbesnijdenis en gedwongen initiatie. Op 6 februari 2009 vertegenwoordigde u

NMYCW-SL op de internationale dag van zero-tolerance tegen vrouwenbesnijdenis (hierna FGM) te

Kenema. Deze dag werd u om negen uur ’s ochtends geïnterviewd over dit thema door vier vrouwelijke

journalistes. Wat later werden de vier journalistes ontvoerd door leden van de geheime Bundu

gemeenschap welke hen dwongen om te ‘paraderen’ door de straten van Kenema. Toen u de

journalistes zag ‘paraderen’ door de straten, stapte u naar de politie om aangifte te doen van hun
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ontvoering en vernedering. Hierop werd u door de politie geslagen en in de arm gekerfd met een

gebroken fles. U werd opgesloten en de agenten zegden dat ze u in uw cel zouden initiëren. Rond

middernacht werd u getransfereerd naar het ‘Eastern Police Station’ te Freetown. Men zei dat u geen

slechte zaken meer mocht zeggen over de geheime genootschappen, want dat men u niet kon

beschermen, waarna u werd vrijgelaten. In opdracht van (H.M.K.S.), het hoofd van de Bundu

gemeenschap te Kenema, vielen leden van de Bundu gemeenschap én leden van andere geheime

gemeenschappen uw huis te Freetown aan. U deed aangifte bij de politie, maar deze negeerden uw

klacht. U verliet uw huis en ging bij vrienden in Sackville Street - Freetown wonen. Op 7 juli 2009 werd

uw huis door leden van geheime genootschappen in brand gestoken. U deed aangifte bij de politie,

maar deze deed niets. U ging opnieuw schuilen bij uw vrienden in Sackville Street tot op een dag ook

hun huis aangevallen werd en u verzocht werd te vertrekken. Hierop ging u schuilen in de kerk waar

predikant Johnson u voorstelde aan een blanke man die u zou helpen het land te verlaten. Op 21

september 2009 vertrok u samen met de blanke man per vliegtuig uit Sierra Leone, om op 22 september

2009 in België toe te komen. Diezelfde dag diende u een asielaanvraag in.

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 een vrees tot vervolging door

leden van geheime genootschappen, omdat u ‘slechte zaken’ over de geheime genootschappen zei,

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

gemaakt.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u uw lidmaatschap van én uw betrokkenheid bij de NMYCW-

SL niet aannemelijk kunt maken.

U verklaarde dat u sinds 2006 lid bent van de NMYCW-SL en dat u de organisatie advies geeft

in verband met ‘schadelijke traditionele praktijken’ (gehoor CGVS, p.5).

Toen u gevraagd werd met welke organisaties NMYCW-SL samenwerkt, gaf u aan dat NMYCW-SL

met véél organisaties samenwerkt. Na één minuut nadenken, gaf u aan dat er enkele organisaties

waren, zoals Caritas, het Rode Kruis en Unicef. Toen u gevraagd werd om enkele lokale organisaties

te noemen die met NMYCW-SL samenwerken, gaf u aan dat er ‘Amazones’ is en ‘Women’s Network’.

U gaf aan dat het er zoveel waren, maar dat u het zich niet kon herinneren (gehoor CGVS, p.5).

Uit informatie waarover het CGVS beschikt – met name de webpagina van Hajie Bah, de

Nationale Coördinator van NMYCW-SL – en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd

gevoegd, blijkt dat de NMYCW-SL op zoek is naar internationale samenwerking, maar dat ze deel

uitmaken van verschillende coalities zoals Freedom of Information Coalition Sierra Leone (FOIC-SL),

Freetown Human Right Committee, Global Call to Action Against Poverty coalition in Sierra Leone

(GCAP), Coalition of community yought animators on HIV/AIDS (CCYAHA), Campaign for Just Mining

(CJM-SL) en Democracy Sierra Leone (D-SL). Niet alleen kon u geen enkele van deze organisaties die

met NMYCW-SL samenwerken noemen, wanneer u de afkortingen FOIC-SL en GCAP gegeven

werden, kon u zich niet herinneren waarvoor ze staan (gehoor CGVS, p.7). Dat u geen enkele lokale

organisatie kan noemen waarmee NMYCW-SL samenwerkte, tast de geloofwaardigheid van uw

lidmaatschap van én uw betrokkenheid bij de NMYCW-SL aan, daar men van iemand die drie jaar lang

actief lid was van deze organisatie zulke kennis mag verwachten. Verder gaf u aan dat NMYCW-SL een

‘Administration Finance Officer’, een ‘Secretary General’, een ‘Organising Secretary’en een ‘Publicity

Officer’ had. Toen u gevraagd werd om de namen te geven van de personen die deze functies

uitoefenden op het moment dat u nog in Sierra Leone was, las u – na één minuut te staren naar de

aanbevelingsbrief van (H.B.) – af dat (H.B.) de nieuw verkozen nationale coördinator is en dat (F.B. K.)

de nieuw verkozen Administration Finance Officer is (gehoor CGVS, p.6). Toen de vraag om de namen

te geven van de personen die deze functies uitoefenden op het moment dat u nog in Sierra Leone was

herhaald werd, gaf u aan dat de Secretary General ‘(A. K.)’ was, de Organising Secretary ‘(F.B.)’ was en

de Publicity Officer ‘(O.C.)’ was (gehoor CGVS, p.6). Toen u later opnieuw gevraagd werd om de namen

van de Secretary General, de Organising Secretary en de Publicity Officer te geven, gaf u – na lang

aarzelen – dezelfde namen. U was echter zéér benieuwd of u het juist had of dat u ze door elkaar

haalde, want u gaf aan een slechte Lottospeler te zijn (gehoor CGVS, p.12-13). Bovenstaande

‘gissingen’ ondermijnen verder de geloofwaardigheid van uw beweerde lidmaatschap en betrokkenheid

bij de NMYCW-SL.

Toen de dossierbehandelaar u vroeg of u organisaties kon noemen die opkomen

tegen vrouwenbesnijdenis in Sierra Leone, gaf u aan dat Dr. ‘(O.T.)’ T. pionier was en dat er verder ook
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‘(A.M.C.)’ en ‘(R.T.)’ waren en dat al deze vrouwen aan het hoofd van een eigen organisatie stonden

(gehoor CGVS, p.6). Toen u opnieuw gevraagd werd om enkele organisaties te noemen die opkomen

tegen vrouwenbesnijdenis in Sierra Leone, gaf u aan dat er één is met een lange naam maar dat u

dacht dat de afkorting ervan ‘TANYA’ was. U wist echter niet wat de betekenis van de afkorting zou

kunnen zijn, omdat het een afkorting in de Temne taal is (gehoor CGVS, p.6-7). Toen de

dossierbehandelaar u verder vroeg of ‘Amazones’ – welke u als organisatie noemde waarmee NMYCW-

SL samenwerkte – de exacte naam was, gaf u aan van wel. Toen u erop gewezen werd dat uit

informatie waarover het CGVS beschikt (zie bijlage) dit niet de volledige naam is, gaf u aan dat het

‘Amazone Network’ of zoiets was, maar dat u het zich niet meer kon herinneren (gehoor CGVS, p.5).

Toen u later de afkorting van deze organisatie – AIM –gegeven werd, gaf u aan dat u dacht dat deze

‘Amazone en nog wat’ is. Toen u naar de betekenis van de afkorting ‘AIM’ gevraagd werd, gaf u aan dat

het ‘Amazone – nog iets – Movement’ was, maar dat de namen niet volledig uitgesproken worden en dat

de afkorting meestal voor een lokaal dialect staat (gehoor CGVS, p.7). Uit informatie waarover het

CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat ‘AIM’ de

afkorting is van het Engelse ‘Amazonian Initiative Movement’. Verder wist u niet waarvoor de afkorting

‘KWDA’ (Katanya Women’s Development Association – zie administratief dossier) stond. Dat u niet weet

waarvoor de afkortingen ‘AIM’ en ‘KWDA’ staan is eveneens opmerkelijk, daar dit twee Sierraleoonse

anti-FGM organisaties zijn met nota bene (A..C.) en (R.T.) als voorzitsters (zie administratief dossier).

Dat u er niet in slaagde om meer organisaties te noemen die opkomen tegen vrouwenbesnijdenis in

Sierra Leone is opmerkelijk, daar er eind september 2006 zéker zes zulke organisaties bestonden en er

sindsdien nog andere groepen ontstaan zijn (zie administratief dossier) én u verklaarde dat u op 6

februari 2009 naar Kenema ging om daar in opdracht van NMYCW-SL de internationale campagne

tegen FGM bij te wonen (gehoor CGVS, p.5 en p.8). Verder wist u niet wanneer het ‘World Day for

Prevention of Child Abuse’ is (gehoor CGVS, p.13). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en

waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt nochtans dat NMYCW-SL op

16/11/2007 – toen u minstens één jaar lid was van de organisatie – in de pers aankondigde de World

Day for Prevention of Child Abuse onder de aandacht te willen brengen in Sierra Leone. Van iemand die

reeds één jaar betrokken lid is van de NMYCW-SL mag men zulke kennis verwachten.

Gelet op bovenstaande talrijke onwetendheden, maakt u het niet aannemelijk dat u daadwerkelijk

een actief lid van de NMYCW-SL was, laat staan dat u omwille van een activiteit die u voor de NMYCW-

SL zou gedaan hebben, vervolging vreest.

Verder dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen betreffende de vernederingen die

vier journalistes moesten ondergaan in Kenema niet stroken met informatie over deze gebeurtenis

waarover het CGVS beschikt.

U verklaarde dat u op 6 februari 2009 naar Kenema ging om daar in opdracht van NMYCW-SL

de internationale campagne tegen FGM bij te wonen (gehoor CGVS, p.5 en p.8). U gaf aan dat u die

dag een interview gaf aan vier journalistes en dat deze journalistes diezelfde dag – maandag 6 februari

2009 – ontvoerd werden door leden van de Bundu gemeenschap en dat u de journalistes op 6 februari

2009 naakt zag paraderen in de straten van Kenema, gevolgd door een massa volk (gehoor CGVS, p.8-

9). U gaf aan dat u hiervan aangifte ging doen bij de politie van Kenema maar dat ze u op 6 februari

2009 opsloten om u rond middernacht te transfereren naar Freetown, waar u op dinsdag 7 februari 2009

werd vrijgelaten (gehoor CGVS, p.12). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een

kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat 6 februari 2009 een vrijdag is. Verder blijkt

uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier

werd gevoegd, dat de journalistes in de nacht van 6 februari 2009 op 7 februari 2009 ontvoerd werden

en op 7 februari 2009 paradeerden in Kenema, de dag dat u volgens uw verklaringen reeds in Freetown

zat. Toen u met deze tegenstrijdigheid geconfronteerd werd, gaf u aan dat het een vergissing moest zijn

van de bron waarover het CGVS beschikt (gehoor CGVS, p.12). Gelet op het feit dat u niet aannemelijk

kon maken dat u daadwerkelijk een actief lid van de NMYCW-SL was (supra) én gelet op het feit

dat bovenstaande verklaringen niet stroken met informatie over deze gebeurtenis waarover het

CGVS beschikt, kan geen geloof worden gehecht aan vervolging die u hierdoor zou ondergaan hebben.

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 geboorteakte voor, welke een begin van bewijs van uw identiteit is. Verder legde u

een identiteitskaart van de NMYCW-SL (dd. 15/12/2006) en een – duidelijk gesolliciteerde – brief

(dd. 10/04/2010) van (H.B.) – Nationale Coördinator van de NMYCW-SL – voor. In de brief

wordt bevestigd dat u lid bent van de NMYCW-SL en dat u actief deelnam tijdens de ‘International Day

of Zero Tolerance to Female Circumcision’ op 6 februari 2009 te Kenema. Om enige bewijskracht te

hebben, dienen de door u voorgelegde stukken te worden ondersteund door consistente en

geloofwaardige verklaringen, wat in casu echter niet het geval is. Ze volstaan dan ook niet om het
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gebrek aan geloofwaardigheid van uw asierelaas te herstellen. Verder legde u een artikel, afkomstig van

de internetkrant ‘www.allafrika.com’ voor. Dit gaat over de vernedering van de vier journalistes en ook in

dit artikel wordt aangegeven dat de journalistes op 7 februari 2009 moesten paraderen. Het artikel toont

uw persoonlijke problemen niet aan, maar ondermijnt in tegendeel verder uw asielrelaas. De foto van

Bundu vrouwen toont evenmin uw persoonlijke problemen aan. U legde geen documenten voor waaruit

uw reisweg zou kunnen 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 gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker beroept zich in een enig middel op een schending van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de

wet van 29 juli 1991 en meer bepaald de materiële motiveringsverplichting, alsook de artikelen 48, 48/2,

48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker merkt op dat hij met betrekking tot zijn lidmaatschap een ‘lettre of confirmation’ heeft

voorgelegd. Hij heeft de vijf personen genoemd in de functies die ze bekleden en deze namen een

tweede keer herhaald en dat het niet ernstig is dat het CGVS alludeert op het ‘lotto-spel’ nu verzoeker

een vlotte babbel heeft en dit verder niets te betekenen heeft.

Verzoeker voert verder aan dat de samenwerking van de NMYCW-SL met andere organisaties door het

CGVS wordt voorgesteld als een overdreven grote vorm van samenwerken, dat er echter meer wordt

samengewerkt in workshops, op een lossere manier zodat de samenwerkingsverbanden niet moeten

worden overroepen.

Verzoeker merkt verder op dat hij zich ‘AIM’ niet kon herinneren en dat wanneer hij sprak over ‘TANYA-

something’ hij niet op zoek was naar ‘AIM’, maar naar ‘kaTANYA women’s development association’,

wat afgekort wordt als KWDA. Verzoeker laat voorts nog opmerken dat de voornaamste organisaties

AIM, KWDA en Inter African Comit’ Sierra Leone zijn, dat de andere organisaties minder voorstellen.

Verzoeker meent ook dat het zich niet kunnen herinneren van de internationale dag van kindermisbruik,

niet als een ernstige reden kan worden aangehaald om zijn relaas te ondermijnen.

Verzoeker wijst er eveneens op dat het CGVS een foute schrijfwijze heeft opgenomen in de beslissing

nu het niet ‘Olayinka Toso’ maar ‘Olayinka Kossoh’ en niet ‘Annie Mamie’ is maar ‘Annmarie’ is.

Verzoeker stelt dat wat de gebeurtenissen rond de vier journalistes betreft de verwisseling van dag een

vergissing is doch niet wat de datum betreft. Verzoeker blijft er bij dat de vrouwen op dezelfde dag

werden ontvoerd en hebben ‘geparadeerd’. Verzoeker geeft aan dat het artikel dat hij zelf heeft

neergelegd inderdaad spreekt van twee verschillende data maar dat dit niet correct is. Dat in dit bewuste

artikel nog een fout werd gemaakt in die zin dat het artikel stelt dat christenen deze traditionele

praktijken niet bedrijven. Dat er slechts één van de 16 stammen in Sierra Leone, namelijk de Creolen,

deze praktijken niet uitvoeren. Verzoeker voegt verder bij zijn verzoekschrift een artikel waaruit blijkt dat

de ontvoering en het paraderen wel op deze dag plaatsvonden.

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van

de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Bij lezing van de

bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud verzoeker het genoemde inzicht verschaft en hem

aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Uit de bewoordingen van het verzoekschrift

kan afgeleid worden dat verzoeker in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

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.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; 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). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,
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Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). 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 (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

De vragen die aan verzoeker gesteld werden inzake zijn lidmaatschap van en engagement bij het

NMYCW-SL zijn allerminst ingewikkeld voor iemand die sinds 2006 lid was van deze organisatie en

deze organisatie advies verstrekte. Van iemand die vlucht omwille problemen tengevolge van zijn

activititeiten voor het NMYCW-SL kan een redelijke kennis verwacht worden van de (activiteiten) van

deze organisatie, zoals de samenwerkingsverbanden die deze organisatie heeft, wat in casu niet het

geval is. Verzoeker kon immers geen enkele organisatie opnoemen waarmee het NMYCW-SL

samenwerkt, noch herkende verzoeker de afkorting van de naam van dergelijke organisaties.

Verzoekers verklaring dat er meer wordt samengewerkt in workshops, op een lossere manier zodat de

samenwerkingsverbanden niet moeten worden overroepen is een loutere bewering die verzoeker op

geen enkele manier staaft en geen afbreuk doet aan de vaststelling van de bestreden beslissing.

Voorts is het evenmin geloofwaardig dat, indien de verklaringen van verzoeker op waarheid berusten

dat hij het NMYCW-SL heeft geadviseerd in de strijd tegen traditionele praktijken zoals

vrouwenbesnijdenis (FGM), hij, gelet op zijn voorgehouden activisme sinds 2006, geen organisaties bij

naam kon noemen die opkomen tegen vrouwenbesnijdenis in Sierre Leone. Verzoeker wist evenmin

waarvoor de afkortingen ‘AIM’ en ‘KWDA’ stonden, hoewel dit twee Sierra Leoonse anti-FGM

organisaties zijn. Hoewel er eind 2006 zeker zes organisaties actief waren in Sierra Leone kon

verzoeker er geen andere noemen. Verzoeker was evenmin op de hoogte wanneer de ‘World Day for

Prevention of Child Abuse’ is. Verzoeker brengt in zijn verzoekschrift geen afdoende verklaring aan voor

deze onwetendheden maar beperkt zich tot loutere beweringen die voorts niets wijzigen aan de

vaststellingen van de bestreden beslissing. Verzoeker brengt geen overtuigende argumenten aan

waarmee hij kan aantonen dat de hem gestelde vragen aangaande het NMYCW-SL en zijn activiteiten

voor deze beweging werkelijk kennelijk onredelijk zouden zijn.

Waar verzoeker stelt dat het niet ernstig is dat het CGVS alludeert op het ‘lotto-spel’ nu hij een vlotte

babbel heeft en dit verder niets te betekenen heeft, overtuigt hij niet. Indien verzoeker daadwerkelijk

verschillende jaren werkzaam is geweest voor het NMYCW-SL kan redelijkerwijze verwacht worden dat

hij zonder meer de namen kan weergeven van de personen die binnen het NMYCW-SL een functie

bekleden en deze namen nog eens op een vlotte manier kan herhalen wanneer hem dit gevraagd wordt,

zonder een schijn naar voor te brengen dat het een kansspel betrof.

Wat de opmerking van verzoeker betreft dat hij met betrekking tot zijn lidmaatschap een ‘lettre of

confirmation’ heeft voorgelegd, wordt opgemerkt dat documenten een ondersteunende werking hebben,

namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht

bij te zetten. Op zichzelf vermag een document, in casu de ‘lettre of confirmation’ niet de

geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen.

Waar verzoeker aanvoert dat het CGVS een foute schrijfwijze heeft opgenomen in de beslissing nu het

niet ‘Olayinka Toso’ maar ‘Olayinka Kossoh’ en niet ‘Annie Mamie’ maar ‘Annmarie’ is, dient verwezen

te worden naar de notities van verzoeker tijdens het gehoor zoals ze aan het gehoorverslag zijn

vastgehecht en waaruit blijkt dat verzoeker zelf heeft aangegeven dat het ‘Annie Marie (C.)’ betreft. Wat

er ook van zij, het feit dat twee namen verkeerdelijk werden gespeld is een materiële vergissing die

geen afbreuk kan doen aan de bestreden beslissing en aan de daarin vastgestelde ongeloofwaardigheid

van de door verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten.

Aangaande de journalistes blijkt dat verzoeker de vaststelling van de bestreden beslissing dat hij zich

van weekdag heeft vergist, niet betwist. Waar verzoeker blijft vasthouden dat de journalistes op 6

februari 2009 werden ontvoerd en hebben ‘geparadeerd’ in de straten, blijkt dat deze verklaring strijdig
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is met de landeninformatie in het administratief dossier en waaruit blijkt dat de journalistes in de nacht

van 6 op 7 februari 2009 werden ontvoerd en op 7 februari 2009 hebben ‘geparadeerd’ op straat, wat op

zijn beurt niet te rijmen valt met de verklaringen van verzoeker gezien deze op 7 februari 2009 reeds in

Freetown was en niet meer in Kenema. Verzoekers stelling dat in het door hem neergelegde artikel

verkeerdelijk sprake zou zijn van twee verschillende data en het feit dat dit artikel nog een fout bevat in

die zin dat het artikel stelt dat christenen deze traditionele praktijken niet bedrijven, werpt geenszins een

ander licht op de door de commissaris-generaal gehanteerde informatie, integendeel. Te dezen blijkt dat

in dit artikel eveneens sprake is van ontvoering op 6 februari en van de vertoning op straat “the next

day” (vrije vertaling: “de volgende dag”) en aldus op 7 februari, wat de informatie van het

Commissariaat-generaal bevestigt. Voorts is de bewering van verzoeker dat het door hem neergelegde

artikel nog een fout bevat betreffende christenen die de traditie van besnijdenis niet kennen, een loutere

bewering die op zich geen afbreuk doet aan de vaststellingen van de bestreden beslissing. Verweerder

merkt tenslotte terecht op dat, in tegenstelling tot wat verzoeker beweert, uit het bij zijn verzoekschrift

gevoegde artikel geenszins blijkt dat de ontvoering en de vertoning op straat van de journalisten op

dezelfde dag plaatsvonden.

De door verzoeker bijgebrachte documenten vermogen niet zijn geloofwaardigheid te herstellen.

De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt niet

dienstig weerlegd.

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

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

vreemdelingenwet.

2.3. Verzoeker baseert zich inzake de subsidiaire beschermingsstatus op dezelfde asielmotieven. Gelet

op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas (zie sub 2.2.) en de elementen in het

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

aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de

vreemdelingenwet.

2.4. Het enige 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 acht december tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


