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nr. 97 873 van 26 februari 2013

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

9 november 2012 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 15 oktober 2012.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 11 januari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 februari 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. DE BRUYN en van attaché E.

DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 9 december 2011 het Rijk binnen en diende op 12

december 2011 een asielaanvraag in. Op 15 oktober 2012 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin

van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Sierraleoonse nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 14 januari 1977 te Bat Kanu,

gelegen in het noorden van Sierra Leone. U behoort tot de Loko etnie en bent moslim. U bent

opgegroeid in uw geboortedorp waar u tevens de lagere school heeft doorlopen. Het middelbaar

onderwijs heeft u voltooid in Makeni in 1990. Nadien trok u naar de Sierraleoonse hoofdstad Freetown in

de hoop er een job te vinden. U kon er bij familie verblijven. Van 1992 tot 1996 was u werkzaam als

ambtenaar bij de lokale administratie in Freetown. Nadien besloot u om toe te treden tot het leger

aangezien de oorlog volop woedde in Sierra Leone. Na het einde van deze burgeroorlog in 2002 bleef u

nog twee jaren werkzaam binnen het Sierra Leoonse leger alvorens in 2004 het leger te verlaten. Van

2004 tot 2006 werkte u in Irak voor een Amerikaans bedrijf in opdracht van de Amerikaanse troepen. Na

uw terugkeer naar Freetown kon u een eigen handel starten aan de haven van Freetown. In 2006 werd

u eveneens lid van de Sierraleoonse oppositiepartij ‘Sierra Leone People’s Party’ (SLPP). In eerste

instantie was u een gewoon lid van deze partij maar in 2011, toen Julius M. B. verkozen werd als nieuw

hoofd van de partij, werd u aangezocht om de persoonlijke bodyguard van ex-brigadier M. B. te worden.

Men vroeg u dit gezien uw verleden in het Sierraleoonse leger. U besloot om op het aanbod in te gaan

en uw taak bestond erin M. B. bescherming te bieden tijdens zijn campagne en tijdens zijn rondreizen

doorheen het land. Na zijn verkiezing als partijleider besloot M. B. om een ronde door het land te maken

om zijn vele kiezers te bedanken. Op 9 september 2011 trokken jullie daarom met een hele delegatie

naar de Sierraleoonse stad Bo. De SLPP-delegatie maakte een tocht door de stad maar bij aankomst

aan het gebouw van de All People’s Congress partij (APC), de machthebbende partij, gooiden APC-

aanhangers plots stenen in de richting van M. B.. Hierbij werd hij geraakt aan het hoofd. U als

bodyguard besloot om hem onmiddellijk naar het ziekenhuis te brengen samen met andere partijleden

en veiligheidsmensen. De SLPP-aanhangers reageerden erg boos en vielen het APC-gebouw aan en

staken het zelfs in brand. U werd in het ziekenhuis gearresteerd door de veiligheidsmensen samen met

de andere bodyguards van M. B.. Degenen die u aanhielden, waren echter ex-collega’s van u en u

slaagde erin hen ervan te overtuigen dat u niets te maken had met de incidenten die in de stad

plaatsvonden. Diezelfde avond besloten uw ex-collega’s dan ook u te laten gaan. U ging onmiddellijk

terug naar Freetown waar u gedurende twee maanden onderdook bij een vriend. Uit vrees opnieuw

gearresteerd te worden, besloot u om op 2 december 2011 het land te ontvluchten per schip. Op 9

december 2011 kwam u in België aan en op 12 december 2011 vroeg u asiel aan bij de Belgische

asielinstanties.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat in uwen hoofde een “gegronde vrees

voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève of een “reëel risico op het lijden van

ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in aanmerking kan worden

genomen.

U verklaarde uw land van herkomst te zijn ontvlucht omdat u vreest gearresteerd te worden door de

Sierraleoonse autoriteiten naar aanleiding van een incident tussen SLPP-aanhangers en APC-leden op

9 september 2011 in de stad Bo waarbij ondermeer het APC-hoofdkwartier in brand werd gestoken (zie

gehoorverslag CGVS, p.5-6). Volgende bedenkingen dienen echter bij uw verklaringen aan het

Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er in het licht van uw verklaringen voor het CGVS ernstige

twijfels rijzen bij uw vermeende aanwezigheid tijdens het incident in Bo op 9 september 2011 waarbij

SLPP-presidentskandidaat M. B. verwond werd nadat hij bekogeld werd met stenen door APC-

aanhangers. U verklaart immers tijdens het gehoor dat u tijdens dit incident aanwezig was als

bodyguard van J. M. B. die u nadat hij verwond werd naar het ziekenhuis zou hebben gebracht waar u

vervolgens zou zijn opgepakt door de lokale veiligheidsdiensten (zie gehoorverslag CGVS, p.5-6).

Volgens uw eigen verklaringen tijdens het gehoor was u bijgevolg een bevoorrechte getuige van dit

incident dat zich afspeelde op 9 september 2011. In het licht van deze laatste vaststelling zijn uw

verklaringen betreffende dit voornoemde incident echter niet overtuigend te noemen. Zo verklaart u dat

u M. B. naar het hospitaal zou hebben gebracht in Bo nadat deze gewond was aan het hoofd, maar

wanneer u gevraagd wordt naar welk hospitaal jullie dan gegaan zijn, antwoordt u dat jullie naar het ‘Bo

Government Hospital’ gingen, terwijl uit objectieve informatie blijkt dat M. B. naar het ‘Dr. Momodu
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Yillah’s’ privé-ziekenhuis werd gebracht in de Prince Williams Street in Bo (zie gehoorverslag CGVS,

p.9; zie landeninformatie, administratief dossier). Gegeven het feit dat u blijkbaar niet op de hoogte bent

naar welk ziekenhuis M. B. werd gebracht voor verzorging, of althans de naam van een ander hospitaal

geeft tijdens het gehoor, doet dan ook al de eerste ernstige vragen rijzen bij uw vermeende

aanwezigheid tijdens het incident in Bo op 9 september 2011, zeker in het licht van uw verklaring dat

uzelf, samen met anderen, M. B. naar het ziekenhuis zou hebben gebracht, en dat u zelfs zou zijn

aangehouden in dit ziekenhuis door de veiligheidsdienst. Redelijkerwijze mag toch verwacht worden dat

u op zijn minst de naam van het desbetreffende ziekenhuis zou kunnen geven, des te meer omdat de

naam van dit ziekenhuis eveneens vermeld wordt in de door u overhandigde artikelen omtrent dit

incident in Bo. Verder geeft u tijdens het gehoor aan dat aanhangers van de SLPP het gebouw van de

APC partij in brand zouden hebben gestoken als reactie op het geweld van de APC-leden en u voegt

eraan toe dat er zelfs een dode is gevallen in dit gebouw van de APC (zie gehoorverslag CGVS, p.6 en

p.10). Gevraagd of er dan een dode is gevallen in dit gebouw, antwoordt u positief (zie gehoorverslag

CGVS, p.10). Uit informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt echter dat er weliswaar een dode is

gevallen op 9 september 2011 in Bo naar aanleiding van het incident met M. B., maar dat die dode niet

is gevallen in het in brand gestoken APC-gebouw, maar later tijdens rellen waarbij de politie diende

tussen te komen en waarbij de politie één persoon zou hebben gedood toen ze met scherp begon te

schieten op de amokmakers (zie landeninformatie, administratief dossier). Ook wanneer u het heeft over

uw beweerde arrestatie in het ziekenhuis in Bo door lokale veiligheidsmensen weten uw verklaringen

niet te overtuigen. Zo geeft u aan dat u samen met acht andere bodyguards zou zijn aangehouden,

maar wanneer u vervolgens gevraagd wordt wie deze andere bodyguards waren, antwoordt u eerst

nogal vaag dat het ex-collega’s betroffen (zie gehoorverslag CGVS, p.9), om vervolgens, wanneer u om

meer verduidelijking gevraagd wordt, slechts drie namen van de acht bodyguards die zouden zijn

opgepakt te kunnen geven (zie gehoorverslag CGVS, p.9). U geeft verder aan de u de namen van de

andere gearresteerde personen niet kent wat toch vreemd is aangezien logischerwijze toch

verondersteld mag worden dat u zou hebben samengewerkt met deze andere bodyguards, en zeker

gezien uw verklaring dat het ex-collega’s van u waren. U heeft verder ook geen idee wat er nadien met

de andere gearresteerde bodyguards zou zijn gebeurd (zie gehoorverslag CGVS, p.9-10). Voorts geeft

u aan dat u als enige later die avond zou zijn vrijgelaten omdat de veiligheidsmensen die u zouden

hebben gearresteerd, eveneens ex-collega’s waren die u zou hebben kunnen overtuigen van uw niet-

betrokkenheid bij het incident (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Maar ook in deze slaagt u er niet in aan

te geven wie dan de persoon was of personen waren die u zouden hebben vrijgelaten. Wanneer u deze

vraag tijdens het gehoor gesteld wordt, antwoordt u in eerste instantie nogmaals ontwijkend dat het ex-

collega’s waren en dat het een gezamenlijke beslissing van hen was om u vrij te laten (zie

gehoorverslag CGVS, p.10), om vervolgens te herhalen dat ze u gewoon lieten gaan, en dat u de naam

niet kent van de persoon die u heeft vrijgelaten (zie gehoorverslag CGVS, p.10) wat toch ook weer

vreemd is aangezien u beweert dat het ex-collega’s betroffen die u zouden hebben vrijgelaten.

Trouwens, wat deze beweerde arrestatie van uw persoon betreft, kan bovendien opgemerkt worden dat

u hier geen enkele melding van heeft gemaakt tijdens uw gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken

terwijl u tijdens dit gehoor toch uitdrukkelijk gevraagd werd of u al dan niet gearresteerd werd in uw land

van herkomst (zie vragenlijst CGVS, dd. 13 januari 2011, p.2-3, administratief dossier). Redelijkerwijze

zou dan toch verwacht mogen worden dat u een dergelijk belangrijk element in uw asielrelaas zou

vermelden tijdens het gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken wat u dus nagelaten heeft. Verder

kan nog worden opgemerkt dat u tijdens het gehoor aangeeft dat u geen personen (persoonlijk) kent die

betrokken waren bij de incidenten in Bo op 9 september 2011, noch enige persoon die voor de

rechtbank moet verschijnen naar aanleiding van deze voormelde incidenten wat toch vreemd overkomt

gezien uw jarenlange beweerde lidmaatschap van de SLPP. Bovenstaande vaststellingen leiden er dan

ook toe te kunnen stellen dat uw beweerde aanwezigheid bij het incident in Bo op 9 september 2011,

waarbij een SLPP-presidentskandidaat bekogeld werd met stenen, ernstig in twijfel kan worden

getrokken.

Voorts kan volgende opmerking gemaakt worden betreffende uw beweerde activiteiten als bodyguard

van Julius M. B.. U verklaart immers tijdens het gehoor in eerste instantie dat men u gevraagd had

bodyguard te worden van M. B. na diens verkiezing tot presidentskandidaat op de SLPP-conventie die

plaatsvond op 28 juli 2011 (zie gehoorverslag CGVS, p.4). Wanneer u echter tijdens het gehoor

meermaals gevraagd wordt wat uw activiteiten als bodyguard dan waren tussen 28 juli 2011, het

moment waarop u zou zijn aangesteld als bodyguard, en 9 september 2011, de dag van het incident in
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Bo, antwoordt u in eerste instantie nogal vaag dat jullie naar Bo gingen, en dat men u voor de conventie

al had aanbevolen als bodyguard (zie gehoorverslag CGVS, p.7). Nogmaals gevraagd wat u dan vóór 9

september 2011 heeft gedaan, antwoordt u dat u bodyguard was (zie gehoorverslag CGVS, p.7), om

vervolgens te stellen dat jullie het land rondgingen om steun te vragen voor M. B. (zie gehoorverslag

CGVS, p.7). U voegt eraan toe dat dit voor de conventie van 28 juli 2011 was (zie gehoorverslag CGVS,

p.7). Gevraagd wanneer u dan precies bodyguard van M. B. werd, antwoordt u deze keer dat het in

2011 was en dat het in juni ongeveer moet geweest zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.7). Eerder tijdens

het gehoor had u nochtans aangegeven dat u werd aangesteld als bodyguard van M. B. op 28 juli 2011,

de dag dat M. B. verkozen werd als presidentskandidaat tijdens een SLPP-conventie. Het komt

bijgevolg niet erg overtuigend over dat u nadien plotseling uw verklaringen hieromtrent wijzigt door te

stellen dat u al eerder werkzaam was als bodyguard van M. B. wanneer u vragen worden gesteld over

uw vermeende activiteiten als bodyguard. Deze wat inconsistente verklaringen betreffende het tijdstip

van uw vermeende aanstelling als bodyguard ondermijnen dan ook verder de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas. Bovendien kan redelijkerwijze toch verwacht worden, zeker in het licht van uw verklaring

tijdens uw gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken dat u twaalf uur per dag werkte als bodyguard

(zie vragenlijst CGVS, dd. 13 januari 2011, p.3, administratief dossier), dat u meer uitleg zou kunnen

verschaffen omtrent uw beweerde activiteiten als bodyguard voor M. B.. U blijft hierover echter steeds

op de vlakte en lijkt uw verklaringen zelfs aan te passen aan de aan u gestelde vragen door de

interviewer wat zoals gezegd niet overtuigend overkomt. U weet bijgevolg evenmin te overtuigen wat

betreft uw beweerde activiteiten als bodyguard voor SLPP-presidentskandidaat M. B..

Voorts kan het volgende worden opgemerkt betreffende de door u aangehaalde vrees tot vervolging in

uw land van herkomst.

U verklaarde namelijk op 9 september 2011 te zijn opgepakt omdat men u, samen met de andere

bodyguards, ervan verdacht zou hebben een van de aanstokers te zijn geweest van de incidenten in Bo

nadat M. B. bekogeld werd met stenen (gehoor CGVS, p. 5-6). U verklaart echter formeel niets te maken

te hebben met de brandstichting van het APC-gebouw noch met de andere incidenten die zich die dag

hebben afgespeeld in Bo (zie gehoorverslag CGVS, p.6 – p.11), en u verklaart zelfs dat u uw ex-

collega’s kon overtuigen van uw niet-betrokkenheid bij de incidenten na uw vermeende arrestatie

waarop u zou zijn vrijgelaten, aldus uw verklaringen tijdens het gehoor (gehoor CGVS, p.6). Toch haalt

u tijdens het gehoor aan dat u vreest gearresteerd te worden door de Sierraleoonse autoriteiten omwille

van uw vermeende betrokkenheid bij de incidenten van 9 september 2011 in Bo (zie gehoorverslag

CGVS, p.12-13). Dit is hoogst merkwaardig gezien uw zelf verklaarde niet-betrokkenheid bij deze

incidenten en gezien de informatie waarover het CGVS beschikt. Op de vraag waarom u niet gewoon

zou kunnen aantonen in Sierra Leone dat u op geen enkele manier betrokken was bij de incidenten in

Bo en waarom u een dergelijke drastische beslissing nam door het land te ontvluchten, antwoordt u dat

dit niet mogelijk is in Sierra Leone omdat het een politieke zaak is (gehoor CGVS, p.11). U verklaart

verder dat een commissie zich over de incidenten gebogen heeft om de schuldigen van de incidenten

aan te wijzen, en dat degenen die zijn gearresteerd inmiddels zijn vrijgelaten op borg in afwachting van

hun proces voor de bevoegde rechtbank (zie gehoorverslag CGVS, p.10-11). U voegt er ook aan toe dat

SLPP-lid Yoki werd aangeduid als de aanstoker van de incidenten in Bo (zie gehoorverslag CGVS,

p.12). Gevraagd of u ook vermeld werd in het eindverslag van de door u vermelde commissie, antwoordt

u nogal weinig overtuigend dat u het niet weet omdat u zich verborgen hield (zie gehoorverslag CGVS,

p.12). Uit informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt verder echter niet alleen dat personen voor wie

geen bewijs werd gevonden, werden vrijgelaten, maar ook dat de personen die in beschuldiging werden

gesteld – voornamelijk SLPP-aanhangers – in januari 2012 op borgtocht werden vrijgelaten

(landeninformatie, administratief dossier). Op verschillende lijsten van verdachten in verband met

geweldpleging ter gelegenheid van het bezoek van M. B. aan Bo op van 9 september 2011 kon uw

naam overigens niet worden teruggevonden (zie informatie in het administratief dossier). Evenmin werd

uw naam teruggevonden in het eindverslag van de door u vernoemde commissie (zie landeninformatie,

administratief dossier). In het licht van deze informatie lijkt het bijgevolg erg onwaarschijnlijk – indien er

geloof kan worden gehecht aan uw aanwezigheid als bodyguard van M. B. tijdens de incidenten in Bo

op 9 september 2011, quod non – dat u als zelfverklaarde niet betrokkene tijdens de incidenten in Bo

ten onrechte zou beschuldigd en opgepakt worden door de Sierraleoonse autoriteiten.

Tot slot legt u nog enkele documenten neer ter staving van uw asielrelaas. Zo legt u uw Sierraleoonse

geboorteakte en identiteitskaart voor maar uw identiteit wordt in deze beslissing niet in twijfel getrokken.
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U legt eveneens uw SLPP-lidkaart voor, alsook een bewijs van uw jaarlijkse contributies tot de partij die

u diende te betalen vanaf 2011, aldus uw verklaringen tijdens het gehoor (zie administratief dossier).

Echter, uw beweerde lidmaatschap van de SLPP wordt evenmin betwijfeld in deze beslissing. U legt tot

slot nog enkele algemene artikelen voor betreffende de incidenten van 9 september 2011 in Bo, maar

deze betreffen algemene internetartikelen, waarin uw naam niet vernoemd wordt, zoals u zelf ook

bevestigt tijdens het gehoor (zie gehoorverslag CGVS, p.5), zodat deze artikelen niets wijzigen aan de

hierboven gemaakte vaststellingen. Ook de door u voorgelegde foto’s, waarop u te zien bent als militair,

slagen er niet in de geloofwaardigheid van uw asielrelaas te herstellen.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde

een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan

worden genomen, of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een “reëel risico op

het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming zou lopen.

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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker voert in hoofdorde de schending aan van de artikelen 2 en 3 van “Wet Motivering

Bestuurshandelingen”, de schending van de regels van evenredigheid, de schending van het

redelijkheidsbeginsel en de schending van de invulling van het begrip “vluchteling” van artikel I a van het

Verdrag van Genève. Verzoeker voert in subsidiaire orde de schending aan van de materiële

motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur met betrekking tot de weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus.

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen hebben tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat

verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering zodat hij een beweerde schending van deze

motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien verzoeker de beoordeling van de aangehaalde

feiten door de commissaris-generaal betwist, voert verzoeker de schending aan van de materiële

motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Overigens ziet de Raad niet in

hoe een motivering van twee en een halve bladzijde “uiterst beperkt en beknopt” kan zijn.

2.4. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Dit is in

casu niet het geval.
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2.5. Het evenredigheidsbeginsel dat een vorm uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel is in onderhavige

procedure niet aan de orde. Het komt immers de commissaris-generaal in zijn declaratoire opdracht

enkel toe na te gaan of een vreemdeling voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4

van de vreemdelingenwet teneinde hem al dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Een beoordeling van de belangen van de vreemdeling of een

afweging van deze jegens de belangen van het onthaalland, ressorteert derhalve niet onder deze zeer

specifieke declaratoire bevoegdheid (RvV 13 maart 2009, nr. 24.527). In zoverre al nuttig aangevoerd is

dit middel dan ook ongegrond.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, zodat verzoeker – zoals iedere burger die om een erkenning vraagt – moet aantonen dat zijn

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

waarheid te 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). 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. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas

kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en

ongeloofwaardige verklaringen. 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, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of

verzoekers verklaringen voldoende zijn om zijn profiel als bodyguard voor het hoofd van de SLPP, zijn

aanwezigheid op 9 september 2011 en de hieruit voortvloeiende vervolging geloofwaardig en

aannemelijk te maken. Hij houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de vage als de

ontwijkende antwoorden en houdt bij deze analyse rekening met het specifieke profiel van de

asielzoeker. Bovendien dienen elementen in het voordeel van de asielzoeker niet noodzakelijk in de

beslissing te worden opgenomen (RvS 19 december 2007, nr. 178.032). Verder benadrukt de Raad dat

de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het

gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan elk onderdeel, motief of tegenstrijdigheid wordt

gehecht kan verschillen maar het is het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven

die de commissaris-generaal hebben doen besluiten tot de ongegrondheid van verzoekers

asielaanvraag.

3.1.1. Verzoeker benadrukt zijn asielrelaas en stelt dat het feit dat hij niet wist naar welk ziekenhuis M. B.

werd gebracht het gevolg is van het feit dat verzoeker de stad Bo niet kende en hier ook nog nooit

eerder was geweest. Bij het voorbereiden van de campagnereis naar Bo was geen verkennend

voorafgaande uitstap gepland om de stad te leren kennen, gezien dit telefonisch werd geregeld met de

plaatselijke veiligheidsdienst gevestigd in Bo. Uit het feit dat verzoeker verkeerd antwoordde op de vraag

van verweerder welk ziekenhuis het betrof, kan dan ook bezwaarlijk worden afgeleid dat dit wijst op zijn

afwezigheid an sich tijdens het incident te Bo. De situatie moet namelijk ook gekaderd worden in de

chaos en het tumult die toen heerste, niet enkel toen M. B. naar het ziekenhuis werd gebracht, maar

eveneens bij de arrestatie van verzoeker in het ziekenhuis. Gezien zijn korte afwezigheid ter plaatse in

het ziekenhuis kan het hem dan ook niet worden toegerekend dat hij zich de correcte naam van het

ziekenhuis niet meer wist. Uit het simpele feit dat verzoeker tijdens het verhoor het tijdstip en de locatie

van het dodelijk slachtoffer niet verduidelijkte, kan enkel worden afgeleid dat de gewenste nuancering

van het tijdstip en locatie waar het dodelijk slachtoffer viel niet kon gegeven worden door de

zenuwachtigheid van verzoeker tijdens voormeld verhoor.

Daargelaten dat verzoeker de naam van het hospitaal verkeerdelijk benoemde, verklaarde verzoeker uit

eigen beweging dat er iemand stierf in het gebouw van de APC waarbij hij dit in zijn relaas situeerde

tussen de mars op het kantoor van de APC en de tocht naar het ziekenhuis (gehoor p. 6). Verzoeker
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herhaalde nadien opnieuw uit eigen beweging dat de dode “in het APC kantoor dat is afgebrand” is

gevallen, wat hij onmiddellijk nogmaals bevestigde (gehoor p. 10). Derhalve kan niet worden

voorgehouden dat verzoeker tijdens het verhoor het tijdstip en de locatie van het dodelijk slachtoffer niet

verduidelijkte, integendeel. Verzoekers post factum bewering is manifest strijdig met zijn verklaringen en

kan niet worden aanvaard.

3.1.2. Verzoeker meent verder dat de gevolgtrekking dat hij slechts drie van de acht bodyguards bij naam kon

noemen, foutief is, gezien aan verzoeker werd gevraagd de namen van enkele medebodyguards op te

sommen. Na het verhoor, bij het vragen van alle namen van de bodyguards door zijn raadsman, kon

verzoeker zonder probleem alle namen van de bodyguards opsommen, met name S. A. S., M. K., I. B., S. K.,

J. Y., I. B., B. S. en M. D. K. Ook wordt verzoeker verweten dat hij de veiligheidsmensen die gezamenlijk

beslisten hem te ontdoen van zijn arrestatie en vrij te laten, niet bij naam te kunnen noemen. Ook hier was het

voor verzoeker tijdens het verhoor niet voldoende duidelijk dat dergelijke opsomming van namen van hem

werd verwacht. Bij het vragen van de relevante namen door zijn raadsman, antwoordde verzoeker na het

verhoor dat het ging om D. K., M. S. en I. K. Deze drie ex-collega’s van verzoeker besloten gezamenlijk om

verzoeker de avond van zijn arrestatie vrij te laten, met het advies zich te verschuilen, zo niet liep hij een grote

kans opnieuw gearresteerd te worden door overheidstroepen.

Verzoeker is eveneens niet ernstig waar hij post factum wil doen laten uitschijnen dat hij wel degelijk alle

namen van de bodyguards kende. Immers uit het gehoorverslag blijkt duidelijk dat de

dossierbehandelaar tot vier maal toe uitdrukkelijk gevraagd heeft om de namen van de overige

gearresteerde bodyguards op te sommen, waar verzoeker drie maal ontwijkend op antwoordde en

uiteindelijk ook toegaf er maar drie van de acht te kunnen noemen (“Wie waren zij?” “Ik was de enige die

werd vrijgelaten, ik weet niet wie er nog werd vrijgelaten en weet niet wat er met de anderen is gebeurd.”

“Wie waren de anderen die werden gearresteerd?” “Ik weet niet wat er gebeurd is sinds ik vertrokken

ben.” “Wie waren de andere bodyguards die waren gearresteerd?” “We zijn ex-soldaten.” “Kent u hun

namen?” “A., S., J. S., dat zijn degenen die ik ken. De anderen ken ik niet.”, gehoor p. 9). Ook inzake de

veiligheidsmensen die verzoeker hebben helpen ontsnappen, blijkt dat verzoeker tot drie maal toe de

uitdrukkelijke vraag om de naam te geven van de persoon die hem heeft vrijgelaten, heeft proberen te

ontwijken, om dan uiteindelijk te moeten toegeven dat hij de naam van de bewuste persoon niet kende

(“U probeerde andere (ex)collega’s toen u was gearresteerd te overtuigen [u] vrij te laten gehoor?” “Ja

ze waren ex-collega’s.” “Wie was diegene die u besloot te laten gaan?” “Het was een gezamenlijke

beslissing.” “Maar wie liet u uiteindelijk gaan?” “Ze lieten me gewoon gaan.” “Kent u diegene die u heeft

laten gaan?” “Ik ken zijn naam niet.”, gehoor p. 10-11). Overigens stelt de Raad eveneens vast dat

verzoeker samenwerkte met tien bodyguards en dat hij ook hier slechts drie namen kan geven, en

vervolgens toegeeft de rest niet bij naam te kennen (gehoor p. 7). Verzoekers post factum beweringen

zijn manifest onjuist en kunnen allerminst worden aanvaard.

3.1.3. Verzoeker overtuigt ook allerminst waar hij “naar eer en geweten” meent dat hij bij zijn initiële

verhoor op de DVZ de arrestatie wel degelijk had gemeld aan de vrouw die het verhoor van hem afnam

en dat hij er tevens bij had vermeld dat hij in vrijheid was gesteld enkele uren na deze arrestatie. Dat

verzoeker de arrestatie wel vermeld zou hebben tijdens zijn verhoor bij DVZ wordt niet geadstrueerd en

blijkt evenmin uit het administratief dossier. De afgevaardigde ambtenaar heeft er bovendien geen

persoonlijk belang bij dat de verklaringen van de asielzoeker onjuist zouden worden weergegeven. De

verklaringen van verzoeker en de vragenlijst werden verzoeker voorgelezen in het Engels en door hem

ondertekend, waarbij hij tevens een kopie van de vragenlijst ontving. Verzoeker was aldus in de

gelegenheid om naar aanleiding van deze vragenlijst bijkomende opmerkingen te maken of correcties

aan te brengen, doch heeft geen enkele opmerking gemaakt met betrekking tot de inhoud van de

vragenlijst, ook niet ter gelegenheid van het interview op het CGVS wanneer hem daarover uitdrukkelijk

gevraagd werd. In tegendeel, verzoeker corrigeert tijdens het interview op het CGVS bepaalde zaken

inzake zijn verklaringen bij de DVZ, doch maakt hierbij geen melding van een arrestatie en stelt

daarenboven geen andere correcties te willen aanbrengen (gehoor p. 2). Pas in het verzoekschrift wordt

voor het eerst een opmerking gemaakt. Verzoekers opmerking komt dus voor als een post factum

bewering, is niet enkel ongegrond, maar eveneens laattijdig.

3.1.4. Er kan worden vastgesteld dat verzoeker zich beroept op feiten in Bo maar zijn profiel aanpast

naarmate doorgevraagd wordt en hij geconfronteerd wordt met zijn onwetendheden. Verzoekers

bewering dat hij sinds jaren lid is van SLPP in Freetown, waar hij woonachtig was voor zijn vlucht, en
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dus niet in Bo, kan zijn onwetendheden niet toelichten. Uit het gehoorverslag blijkt dat verzoeker

uitdrukkelijk verklaarde geen mensen te kennen die persoonlijk waren betrokken bij de incidenten en

evenmin mensen te kennen die voor de rechtbank moesten komen (gehoor p. 12). Gezien verzoeker

sinds 2006 lid is van de SLPP, hij tevens zelf aangeeft in België nog contact te houden met P. I. B. uit

Sierra Leone “want ik volg het probleem” en met M. K. “hij houdt me ook op de hoogte” (gehoor p. 4) en

specifiek inzake de rechtszaak verklaart “ik volg deze zaak op” (gehoor p. 11), kan terecht worden

vastgesteld dat aldus niet geloofwaardig is dat verzoeker – met uitzondering van Y. – geen namen van

mensen kent die betrokken waren bij de incidenten, noch aangeklaagd werden.

Ook verzoekers uitleg over de datum van aanstelling als bodyguard en de inhoud van zijn activiteiten als

bodyguard van M. B. kan niet overtuigen. Uit verzoekers verklaringen blijkt uitdrukkelijk dat verzoeker de

benoeming van bodyguard “In juni ongeveer” situeerde, “Dus voor de conventie?” “Ja.” (gehoor p. 7),

wat lijnrecht indruist tegen zijn eerdere verklaringen dat hij bodyguard was sinds “Na de conventie, toen

hij verkozen werd, dat was in juli 2011. Op 28 juli werd hij verkozen. Toen werd ik zijn bodyguard.”

(gehoor p. 4). Betreffende zijn functie antwoordde verzoeker als volgt “Wat moest u dan doen als

bodyguard?” “Hem beschermen, en gewoon afschermen…” (gehoor p. 7) en “Wat deed u dan?” “Ik

moest rond hem blijven.” (gehoor p. 8). Aangaande de voorbereiding voor de trip naar Bo, ontwijkt

verzoeker eerst de vraag, waarna hij enkel stelt dat hij de regionale politie-inspecteur contacteerde

(gehoor p. 8). Dit zijn bijzonder vage en beperkte antwoorden voor iemand die beroepshalve instaat voor

het leven van zijn werkgever en voorzitter van de politieke partij waartoe hij beweerdelijk behoort.

3.1.5. Dergelijke onwetendheden over de essentie van de problemen die aanleiding gaven tot zijn vlucht

zijn niet aanvaardbaar. Dit klemt te meer nu verzoeker een druk professioneel leven leidde, waaronder

enkele jaren werkzaam was in Irak in opdracht van een Amerikaans bedrijf en handel voerde in

Freetown. Er kan dan ook verwacht worden dat verzoeker de noodzaak van zijn vertrek uit zijn land

ernstig heeft overwogen en besproken. Dit kan niet blijken uit zijn verklaringen die dermate oppervlakkig

en gebrekkig zijn dat ze niet kunnen aantonen dat verzoeker de voorgehouden feiten in werkelijkheid

heeft ervaren.

3.2. Verzoeker beweert verder dat het klopt dat hij zijn ex-collega’s kon overtuigen van zijn onschuld en

dat ze hem daarop ook vrijlieten. Echter, dit is volgens verzoeker geenszins een teken dat indien hij voor

de autoriteiten had moeten verschijnen, deze zijn schreeuw tot onschuld zouden geloven, laat staan dat

deze naar verzoeker zouden luisteren. Verzoeker zou zonder twijfel geen eerlijk recht op verdediging

hebben gekregen, en dit mede gezien zijn militaire achtergrond. Verzoeker wijst erop dat wanneer men

kijkt naar de laatste decennia in Sierra Leone, dat de rode draad doorheen de regimes het wantrouwen

ten aanzien van het leger was. Dit uitte zich door lynchpartijen van leden van het leger door

overheidsinstanties. Hiermee rekening houdend hoeft het geen betoog dat gezien verzoeker zijn carrière

in het leger, hij extra wordt geviseerd door de autoriteiten. Het is correct dat de personen die momenteel

voor de rechtbank moeten verschijnen voor de incidenten zijn vrijgelaten op borg. Echter, dit neemt niet

weg dat hen serieuze gevangenisstraffen boven het hoofd hangen, los van het feit of ze wel degelijk

betrokken waren of niet. Daarnaast dient ook te worden vermeld dat alle gearresteerden na de feiten

toch zeker nog 3 maanden gevangen werden gehouden in mensonterende omstandigheden. De reden

waarop verzoeker zijn naam niet voorkomt op de lijst met verdachten is omdat hij kort na zijn arrestatie

werd vrijgelaten en omdat zijn ex-collega’s zo goed als mogelijk getracht hebben zijn naam niet te

vernoemen in dit dossier. Echter, uit het feit dat verzoeker zijn naam niet uitdrukkelijk wordt vermeld op

de lijst met verdachten kan niet worden afgeleid dat dit betekent dat verzoeker niet gezocht wordt door

de overheid. Integendeel, gezien het misprijzen van de autoriteiten ten aanzien van leden van het leger

zou dit juist als een afleidingsmanoeuvre kunnen worden beschouwd ten einde leden van het leger

(onschuldig of niet) te kunnen opsporen en arresteren. In dit licht is het interessant aan te halen dat een

vrees voor vervolging geen absolute vrees tot vervolging hoeft te zijn (met name dat bij terugkeer de

persoon sowieso zal worden vervolgd), maar dat een ernstige kans (bv. 50%) op vervolging volstaat,

zoals bevestigd door het Amerikaans Hooggerechtshof in de zaak INS v. Cardoza Fonseca. In casu kan

verzoeker terecht vrezen dat ook hij dezelfde gevolgen zal ondergaan zoals verschillende vele van zijn

voorgangers hebben moeten ondergaan voor (i) lidmaatschap van de SLPP die openlijk uitkomt als

oppositie ten aanzien van de machthebbende partij en (ii) (voormalig) lid van het leger, waartegen door

de overheid een aanzienlijk wantrouwen bestaat.
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3.2.1. Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of risico op ernstige schade volstaat op zich

niet om te kunnen besluiten dat deze vrees of dat risico reëel is. Deze vrees of dat risico dient immers

ook steeds getoetst te worden aan enkele objectieve vaststellingen en verzoeker dient in dit verband de

vrees of het risico concreet aannemelijk te maken. Deze vrees moet gegrond, concreet, actueel en

persoonlijk zijn. Een louter theoretische, vage, onpersoonlijke of hypothetische vrees volstaat niet om

een beroep op internationale bescherming te funderen. Een ernstige kans op vervolging volstaat, doch

het staat aan verzoeker om deze vrees ook gefundeerd en geloofwaardig te maken.

3.2.2. Verzoeker voert enkel boute beweringen (“zonder twijfel geen eerlijk recht op verdediging”, “los

van het feit of ze wel degelijk betrokken waren of niet”, “gevangen werden gehouden in mensonterende

omstandigheden”) en soms bijzonder ernstige beschuldigingen of absurde theorieën (“lynchpartijen van

leden van het leger door overheidsinstantie”, “zou dit juist als een afleidingsmanoeuvre kunnen worden

beschouwd ten einde leden van het leger (onschuldig of niet) te kunnen opsporen en arresteren”) aan,

zonder deze ook maar enigszins te staven. Verzoeker gaat hierbij tevens volledig voorbij aan de aan het

administratief dossier toegevoegde informatie, die hij enkel ontkent maar niet weerlegt en waarbij hij

geen enkel concreet, objectief element aanbrengt dat vermag de motieven dienaangaande in andere zin

om te buigen. Verzoeker voert geen enkel element aan waaruit zijn vervolging kan blijken, en die zelfs

wordt ontkend door de toegevoegde objectieve informatie. Verzoeker maakt evenmin aannemelijk dat

hij, omdat hij ooit werkzaam is geweest voor het leger, een verzwaard risico op vervolging zou lopen.

Voor zover verzoekers asielrelaas al waarachtig was geweest, quod non, blijkt dan ook nergens uit dat

verzoeker omwille van één van de in de Vluchtelingenconventie opgenomen redenen geen eerlijk proces

zou krijgen of dat hij omwille van één van deze redenen een disproportionele bestraffing riskeert.

3.2.3. Verzoeker beperkt zich tot het verdraaien van zijn verklaringen, het herhalen van het asielrelaas,

het tegenspreken van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing, het maken van

verwijten naar het CGVS, het geven van gefabriceerde post factum verklaringen, het formuleren van

boute en absurde beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na

concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing

kunnen weerleggen. Verzoeker weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige

wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Derhalve blijven de motieven van de bestreden

beslissing overeind.

3.3. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Verzoeker meent dat, bij gebreke aan enige appreciatie omtrent

de toekenning van deze status, de beslissing minstens op dit punt dient te worden vernietigd en het

dossier dient te worden teruggestuurd naar de commissaris-generaal.

4.2. De Raad stelt vast dat verzoekers bewering berust op een onzorgvuldige lezing van de bestreden

beslissing. Immers blijkt uit de eenvoudige lezing van de bestreden beslissing dat de weigering van de

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, a en b is ingegeven door de motieven die aan de

conclusie voorafgaan, zodat het middel dienaangaande feitelijke grondslag mist. Bovendien wijst de

Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de

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

subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn. Verzoeker gaat er in deze dan ook

aan voorbij dat voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van 48/4, § 2, a en b

net als bij de vluchtelingenstatus de bewijslast principieel op de vreemdeling rust. Aangezien verzoekers

asielrelaas niet geloofwaardig is, kan hij zich niet steunen op de elementen die aan de basis van zijn

relaas liggen om aannemelijk te maken dat hij in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een

reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a en b van de

vreemdelingenwet. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt

dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. In zover verzoeker zich beroept
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op artikel 48/4, §2, c van de vreemdelingenwet, dient verzoeker elementen aan te voeren waaruit kan

blijken dat er in zijn land sprake is van willekeurig geweld in volkenrechtelijke zin. Voor zover verzoeker

zich beroept op de algehele situatie, werkt hij dit middel niet voldoende uit en toont hij niet aan dat de

situatie waarnaar hij verwijst, zou kunnen vallen onder artikel 48/4 § 2 c van de vreemdelingenwet (RvV

20 juni 2008, nr. 12.887). Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.3. Verzoeker vroeg tevens de beslissing op het punt van de subsidiaire bescherming te vernietigen. De

Raad stelt vast dat, gelet op wat voorafgaat, de commissaris-generaal terecht tot de ongegrondheid van

de asielaanvraag heeft besloten. Verzoeker maakt geenszins aannemelijk dat verder onderzoek

noodzakelijk zou zijn, temeer nu hij niet aantoont dat de gegrondheid van zijn asielmotieven

onvoldoende werd onderzocht, noch zelf ook maar enigszins elementen aanvoert waaruit kan blijken dat

verder onderzoek noodzakelijk is.

4.4. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig februari tweeduizend dertien

door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


