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nr. 73 150 van 12 januari 2012

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

31 oktober 2011 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 29 september 2011.

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 29 november 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

15 december 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. DEBANDT loco advocaat K.

VERSTREPEN en van attaché B. DIERICKX, 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 Sierra Leoonse nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 23 september 1993 te

Port Loko district. U bent minderjarig. U bent van Temne afkomst. U woonde op Falaba Road in Port

Loko district samen met uw ouders. U ging naar de school die verbonden was aan de katholieke kerk

nabij jullie huis waar uw moeder les gaf. Na het derde jaar van het middelbaar stopte u met school

lopen omwille van financiële redenen. Uw vader (M.K.) was één van de leiders van de

Gbangbani. Begin juni 2010 overleed uw vader. De leden van de Gbangbani kwamen dit melden. Ze

zeiden dat u uw vader moest opvolgen en dat uw vader hierover een eed had afgelegd. Ze kwamen u

en uw zus halen terwijl uw moeder naar de markt was. Jullie werden naar de bush gebracht en

vervolgens werden jullie gescheiden. U hoorde uw zus schreeuwen. U werd gedwongen iets te drinken
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en verloor het bewustzijn. Toen u terug wakker werd voelde u pijn op uw rug. Jullie werden terug naar

huis gebracht. Uw zus bloedde en werd door uw moeder naar de traditionele medicijnenman gebracht.

Even later kwam ze terug. Ze zei dat uw zus overleden was. De Gbangbani, die nog niet wisten dat uw

zus overleden was, kwamen jullie terug ophalen. Uw moeder weigerde. Ze regelde alles opdat u het

land zou kunnen verlaten. U reisde met drie mannen via Lunge per vliegtuig naar België. Op 30 juni

2010 kwam u in België aan waar u nog diezelfde dag een asielprocedure startte bij de Dienst

Vreemdelingenzaken.

B. Motivering

De aandacht dient erop gevestigd te worden dat u er niet in geslaagd bent een ‘vrees voor vervolging’ in

de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’

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

U verklaarde vervolgd te worden door de mensen van de Gbangbani in Port Loko district die wilden dat

u uw vader zou opvolgen als één van hun leiders (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, dd.

20 september 2011, hierna CGVS, p.10).

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat uw verklaringen met betrekking tot uw verblijf in Port Loko

district van uw geboorte tot uw vertrek uit Sierra Leone totaal niet geloofwaardig zijn. U verklaarde voor

het Commissariaat-generaal geboren te zijn in Port Loko (zie gehoorverslag CGVS, p.3). Toen u door

het Commissariaat-generaal gevraagd werd te preciseren of het over Port Loko district had of over Port

Loko stad, verduidelijkte u dat u het over Port Loko district had (zie gehoorverslag CGVS, p.3). U

slaagde er echter niet in te zeggen in welk dorp in Port Loko district u geboren bent (zie gehoorverslag

CGVS, p.4). Het is bovendien op zijn minst bevreemdend dat op de geboorteakte (met nummer 54338,

uitgegeven op 13 september 2010 te Freetown) die u voorlegde op het Commissariaat-generaal

vermeld staat dat u in Port Loko stad geboren bent (zie kopie van dit document in het administratieve

dossier). U verklaarde van Temne afkomst te zijn maar stelde slechts een beetje Temne te spreken (zie

gehoorverslag CGVS, p.4). Toen er door het Commissariaat-generaal naar geïnformeerd werd hoe dit

kwam, stelde u slechts dat het kwam doordat uw moeder u niet dwong Temne te spreken (zie

gehoorverslag CGVS, p.4). Dit is echter geen afdoende verklaring voor het feit dat een jongen, zoon van

ouders die beiden van Temne afkomst zijn, die naar hij zelf verklaarde van zijn geboorte tot zijn vertrek

uit Sierra Leone in Temne gebied woonde, slechts een beetje Temne spreekt (zie gehoorverslag CGVS,

p.4). U stelde overigens zelf nog dat de meerderheid van de mensen in Port Loko Temne spreekt (zie

gehoorverslag CGVS, pp.4-5).

U vertelde school gelopen te hebben in het schooltje aan de katholieke kerk op Falaba Road in

Port Loko district (zie gehoorverslag CGVS, pp.4-5). U was echter niet in staat de naam van de kerk

te noemen (zie gehoorverslag CGVS, p.4). U kon niet zeggen in welk dorp in Port Loko district

jullie woonden (zie gehoorverslag CGVS, p.6). U verklaarde dat u de namen van dorpen niet kende

omdat uw ouders niet echt met u rondliepen naar andere dorpen om hun namen te kennen (zie

gehoorverslag CGVS, p.6). Dit is echter geenszins een verklaring waarom u de naam van uw eigen dorp

niet kende. U stelde enkel uw stad te kennen en toen gevraagd werd welke stad dat dan wel was

repliceerde u Port Loko district (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Nochtans werd u voordien reeds

duidelijk gemaakt dat Port Loko de naam is van een stad alsook van een heel district en verklaarde u

nooit in Port Loko stad geweest te zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.7). U bevestigde dat er een rivier

stroomt nabij de plek waar u woonde (zie gehoorverslag CGVS, p.6). U slaagde er echter niet in de

naam van die rivier te noemen (zie gehoorverslag CGVS, p.6).

Toen u naar plaatsnamen in Port Loko gevraagd werd noemde u slechts Falaba Road en het huis

van de ‘chief’ (zie gehoorverslag CGVS, p.5). U was echter niet in staat de naam van de ‘chief’ te

geven, ondanks het feit dat u verklaarde dat jullie vaak bij hem thuis gingen eten als het vakantie was

(zie gehoorverslag CGVS, pp.5-6). In het licht van deze verklaring is het al even verwonderlijk dat u niet

kon zeggen hoeveel vrouwen en kinderen de ‘chief’ had en dat u slechts één van de kinderen bij naam

kon noemen (zie gehoorverslag CGVS, p.6). U kon niet zeggen in welk ‘chiefdom’ in Port Loko u

woonde (zie gehoorverslag CGVS, pp.5, 13). U was evenmin in staat een ander ‘chiefdom’ in Port Loko

op te noemen (zie gehoorverslag CGVS, p.5). Naast de hoofdweg van Port Loko naar Lunge kon u

niet zeggen naar waar de andere wegen leiden die vanuit Port Loko vertrekken (zie gehoorverslag

CGVS, p.6). Naast Lunge kon u geen enkele andere stad nabij Port Loko opnoemen (zie gehoorverslag

CGVS, p.6). U situeerde Port Loko aan de zee maar kon niet zeggen of er al dan niet een haven nabij

Port Loko lag (zie gehoorverslag CGVS, p.7). U zei dat er een ziekenhuis was in Port Loko maar kon

niet zeggen hoe dit ziekenhuis genoemd werd en waar het gelegen was (zie gehoorverslag CGVS, p.7).

U kon zelf spontaan geen enkel dorp in Port Loko opnoemen toen u ernaar gevraagd werd en stelde

er geen te kennen (zie gehoorverslag CGVS, p.4). Toen u een lijst met namen voorgelegd werd meende

u een aantal plaatsnamen en namen van ‘chiefdoms’ te herkennen (zie gehoorverslag CGVS, p.13).

U situeerde een aantal van de plaatsen en ‘chiefdoms’ in Temne of Limba gebied maar slaagde er niet

in Temne of Limba gebied verder te situeren (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Toen u vervolgens



RvV X - Pagina 3

opnieuw gevraagd werd spontaan een aantal plaatsnamen in Temne gebied te noemen aangezien u

verklaarde daar gewoond te hebben, stelde ontwijkend dat u nergens geweest bent in Port Loko en dat

u bij uw familie bleef en niet op bezoek ging (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Na verder aandringen

noemde u uiteindelijk Kamasasa, Tonko Limba en Lunsar als plaatsen nabij de plek waar u woonde

(zie gehoorverslag CGVS, p.13). Noch Kamasasa, noch Tonko Limba liggen echter in Port Loko district

(zie documentatie in het administratieve dossier). Verder is het wel zeer verwonderlijk dat u ineens

Lunsar situeerde nabij de plek waar u woonde daar u net voordien gesteld had niet te weten nabij welke

andere plek het precies gelegen is (zie gehoorverslag CGVS, p.13 en lijst woorden in bijlage). U

herkende verder Makambisa, Tekeya, Bagbet, Laikiba, Pulun, Mange, Masimera, Mahera, Gbinti en

Sendugu niet als steden of dorpen in Port Loko district (zie gehoorverslag bijlage en documentatie in

het administratieve dossier). U herkende Kaffu Bullom, T.M.Safroko, Loko Massama, Mafroki,

Masimera, Bureh Kaseh, Marampa, Buya Romende, Debia en Sanda Magbolontor niet als ‘chiefdoms’

in Port Loko district (zie gehoorverslag bijlage en documentatie in het administratieve dossier).

Uit voorgaande vaststellingen komt duidelijk naar voor dat uw verklaringen betreffende uw verblijf in Port

Loko niet geloofwaardig zijn, er kan bij gevolg dan ook geen geloof meer gehecht worden aan de

verklaringen die u aflegde met betrekking tot uw problemen die u aldaar beweerde te hebben gehad met

de leden van de ‘Gbangbani’. vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie van

Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming.

U legde op het Commissariaat-generaal een ‘certified true copy’ van uw geboorteakte (met

nummer 54338) voor alsook een aantal foto’s van uw vader en u tijdens uw initiatieceremonie. Deze

documenten wijzigen niets aan voorgaande vaststellingen. Met betrekking tot de kopie van uw

geboorteakte dient verwezen te worden naar de hierboven reeds gemaakte opmerkingen met betrekking

tot dit document. Verder dient gesteld te worden dat in het licht van voorgaande bemerkingen er

ernstige vragen rijzen bij de authenticiteit van dit document. Met betrekking tot de foto’s dient gesteld te

worden dat de omstandigheden waarin de foto’s getrokken werden, de plaats waar de foto’s getrokken

werden en de identiteit van de persoon die samen met u op de foto’s staat niet nagegaan kunnen

worden en zij als dusdanig niet van die aard zijn dat ze op zich de geloofwaardigheid van uw

verklaringen kunnen herstellen.

U was verder niet in het bezit van enig (ander) document dat een controle van uw identiteit en

uw reisweg mogelijk maakt.

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. In een enig middel werpt verzoeker een schending op van de artikelen 48/2 t.e.m. 48/5; artikel 52, 2

§2; artikel 57/6, 2de lid en artikel 62 van de vreemdelingenwet; schending van artikel 1 A van de

Vluchtelingenconventie; schending van de algemene motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en

redelijkheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur, en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

Verzoeker voert verweer ten aanzien van de vaststellingen dat hij niet van Porto Loko afkomstig is. Hij

verwijst hiertoe naar het feit dat hij zich nooit buiten zijn leefomgeving begaf. Verzoeker haalt elementen

aan waaruit blijkt dat hij kennis bezit omtrent de plaats waarvan hij afkomstig is, zoals onder meer de

blanke priester, de medicijnman in plaats van het hospitaal, de weg naar de stad Lunge, de zoon van de

chief, het bestaan van de rivier.

Gelet op verzoekers profiel kan niet van hem verwacht worden de kennis te hebben die blijkens de

vragen van hem verwacht werd.

Verzoeker verwijst naar de geboorteakte en foto’s en het telefoonnummer van zijn moeder aan wie

bijkomende vragen konden worden gesteld.

Hij verwijst naar zijn kennis aangaande de Gbangani cultus.

Verzoeker omschrijft de tragische gebeurtenissen die hem en zijn zuster zijn overkomen op

geloofwaardige wijze. Hij verwijst naar landeninformatie inzake deze geheime genootschappen.

Hij stelt dat nagelaten werd de mogelijkheid van bescherming door de staat te onderzoeken, deze

bescherming is in casu niet mogelijk.

2.2.1. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 57/6, tweede lid en 62 van de

vreemdelingenwet en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
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de bestuurshandelingen, 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. 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,

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 overheid, bevoegd om over een asielaanvraag te beslissen, dient in de eerste plaats na te gaan of

degene die zich vluchteling verklaart werkelijk afkomstig is uit het land dat hij beweert te zijn ontvlucht.

Het is niet onredelijk dat die overheid, zelfs wanneer een asielzoeker een document kan voorleggen

waaruit zijn herkomst blijkt (geboorteakte), tracht zijn kennis over de streek te toetsen. Van iemand die

zich vluchteling verklaart, mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij enige kennis heeft van de situatie

in zijn land of streek van herkomst en achtergrondinformatie kan verschaffen over zijn vrees voor

vervolging.

Bij de beoordeling en in het bijzonder deze afgeleid uit de feitelijke kennis omtrent Porto Loko, houdt de

Raad bij de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht rekening met het aangehouden profiel

van verzoeker. Hij onderzoekt, naast de vraag of deze redenen feitelijk juist zijn en steun vinden in

hetgeen waarop de Raad in rechte vermag acht te slaan, of deze correct zijn beoordeeld door

verweerder en of hij op grond daarvan en al naargelang het geval, al dan niet aangevuld met de voor de

besluitvorming relevante gegevens waarop hij in het raam van de uitoefening van zijn bevoegdheid in

volle rechtsmacht in rechte vermag acht te slaan, kan beslissen. Deze beoordeling van de feitelijke

kennis geschiedt in concreto. In de eerste plaats wordt rekening gehouden met de kennis ter zake in

hoofde van verzoeker van feitelijke gegevens die behoren tot diens onmiddellijke leefomgeving.

Naargelang de aard van het voorgehouden profiel, kan ook rekening worden gehouden met de feitelijke

kennis van de ruimere leefomgeving, waarbij deze kennis in hoofde van verzoeker daarbij uiteraard

minder doorslaggevend is en er alleszins niet kan toe leiden dat de onwetendheid inzake feitelijke

gegevens binnen de onmiddellijke leefomgeving die de beoordeling het meest bepalen, buiten

beschouwing wordt gelaten.

De verweerder heeft in casu terecht vastgesteld dat verzoeker slechts een beetje Temne spreekt

hoewel hij de zoon is van ouders die beiden van Temne afkomst zijn, van zijn geboorte tot zijn vertrek

uit Sierra Leone in Temne gebied woonde en verzoeker zelf stelde dat de meerderheid van de mensen

in Port Loko, het district waar hij zijn hele leven zou gewoond hebben, Temne spreekt. Eveneens werpt

de commissaris-generaal correct op dat verzoeker niet kan aangeven in welk dorp in Port Loko district

hij woonde, dat hij de naam van de kerk niet kan aangeven die in de nabijheid van zijn school gelegen

was, noch de rivier bij naam kan noemen die vlakbij zijn woonplaats loopt, dat hij de naam van de ‘chief’

van zijn woonplaats niet kan weergeven, noch de naam van het ‘chiefdom’ waarin dit gelegen was, noch

de naam van een ander ‘chiefdom’ in Port Loko. Verzoeker kan blijkens zijn verklaringen evenmin, naast

de hoofdweg van Port Loko naar Lunge, preciseren naar waar de andere wegen leiden die vanuit Port
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Loko vertrekken. Naast Lunge kan hij geen enkele andere stad nabij Port Loko opnoemen. Verzoeker

situeert Port Loko aan de zee maar kan niet zeggen of er al dan niet een haven nabij Port Loko lag en

hij kan evenmin weergeven hoe het ziekenhuis dat gelegen was in Port Loko genoemd werd en waar

het gelegen was. Voorts kan verzoeker zelf spontaan geen enkel dorp in Port Loko opnoemen en stelt

er geen te kennen. Verzoeker herkent evenmin de genoemde namen van steden of dorpen in Port Loko

district of van andere ‘chiefdoms’ in het Port Loko district.

Waar verzoeker ter verklaring van zijn onwetendheid herhaaldelijk verwijst naar het feit dat hij zich nooit

buiten zijn eigen leefomgeving bewoog, dient te worden opgemerkt dat dit geen afdoende

verschoningsgrond kan vormen voor zijn verregaande onwetendheid omtrent zaken die tot zijn directe

leefomgeving behoren. Van een bijna achttienjarige die daarenboven stelt tot het derde middelbaar

onderwijs te hebben gevolgd (cf. feitenrelaas verzoekschrift) kan op zijn minst verwacht worden dat hij

enige kennis aantoont omtrent zijn directe leefomgeving.

Derhalve is de commissaris-generaal op basis van pertinente motieven tot de conclusie gekomen dat

verzoeker zijn afkomst uit Port Loko district niet aannemelijk heeft gemaakt waardoor er bijgevolg

evenmin geloof kan gehecht worden aan zijn problemen die hij daar beweerd gehad te hebben met de

leden van de ‘Gbangbani’. De loutere verwijzing naar en neerlegging van een algemene informatie met

betrekking tot geheime genootschappen in Sierra Leone toont, omwille van het hoger vastgestelde,

geen persoonlijke vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag aan.

Waar verzoeker verder opwerpt dat verwerende partij naliet na te gaan of de staat in de mogelijkheid is

om verzoeker te beschermen tegen de personen die aan zijn vrees ten grondslag liggen, dient te

worden herhaald dat verzoeker de door hem aangehaalde problemen met leden van de ‘Gbangbani’ niet

aannemelijk heeft gemaakt ingevolge de ongeloofwaardigheid van zijn voorgehouden regio van afkomst

zodat de vraag naar beschermingsmogelijkheden niet dienstig is.

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

aangezien ze niet dienstig word weerlegd, door de Raad tot de zijne gemaakt.

De door verzoeker bijgebrachte documenten kunnen niet leiden tot een andere oordeelsvorming.

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.

2.2.2. Verzoeker ontwikkelt geen argumentatie inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op het

hoger vastgestelde inzake zijn relaas en de elementen in het dossier toont verzoeker niet aan dat er in

zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf januari tweeduizend en twaalf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


