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nr. 98 639 van 11 maart 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op

27 februari 2013 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 11 februari 2013.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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.

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

Gehoord het verslag van toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. NOBELS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché L. DECROOS, 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 verklaart een Sierraleoonse staatsburger te zijn van Temne afkomst. U bent moslim. U werd op 14

mei 1992 geboren in het dorp Magburaka. U bleef er uw hele leven wonen met uw ouders en uw enige

broer Samuel. Uw vader was een belangrijk lid binnen de plaatselijke Poro-gemeenschap. U en uw

broer waren geen lid van deze gemeenschap. Ongeveer 2 jaar en enkele maanden geleden overleed

uw vader in een verkeersongeluk. Ongeveer 6 a 8 maanden geleden kwamen leden van de Poro-

gemeenschap naar u en uw broer met de vraag om lid te worden. Jullie weigerden. Ze

bleven terugkomen om dit te vragen. Ongeveer 6 maanden geleden bekeerde u zich tot het

christendom, meer bepaald tot de leer van Jehova. Op dit moment zagen leden van de Poro-
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gemeenschap u een kerk binnengaan, wat hen boos maakte. Men bleef aan u en uw broer Samuel

vragen om lid te worden van de Poro-gemeenschap, en dit op een steeds agressievere manier. Jullie

werden door de traditionele rechtbank verplicht om lid te worden van de Poro-gemeenschap, zoniet

zouden jullie gedood worden. Op 28 november 2012 werd uw broer ontvoerd. U kon ontsnappen. Later

hoorde u dat uw broer vermoord werd in het Poro-bos. U en uw moeder deden aangifte bij de politie. Zij

verwezen jullie echter naar de dorpschef, die jullie zei dat dergelijke zaken bij de plaatselijke gebruiken

horen. Intussen bleef men u vragen om lid te worden van het Poro-genootschap. U bleef weigeren. Op 5

januari 2013 overleed uw moeder. U vermoedt dat ze stierf van verdriet omwille van haar vermoorde

zoon. Op 19 januari 2013 kwamen leden van de Poro-gemeenschap u opnieuw opzoeken. Ze

vernielden uw huis. U kon ontsnappen, maar werd achtervolgd door iemand met een mes. U verdedigde

zich en liet de man levenloos achter. U vluchtte naar de hoofdstad Freetown. Een Nigeriaanse man had

een vals paspoort voor u geregeld. Op 20 januari 2013 nam u een vliegtuig naar België. Net voor u aan

boord ging nam de Nigeriaanse man uw paspoort terug af. Op 21 januari 2013 kwam u in België aan.

Op 22 januari 2013 vroeg u asiel aan op de luchthaven van Zaventem nadat u niet in het bezit bleek van

enig (reis)document (zie verslagen van de Federale Politie van de luchthaven van Zaventem dd. 22

januari 2013 nrs. PA/20/GC en BN/315/13).

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees voor vervolging’

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaart uw land van herkomst te zijn ontvlucht omdat u een gedwongen toetreding vreest tot

het geheime Poro-genootschap. Verder stelt u de politie en de familieleden te vrezen van iemand die

u gedood heb (gehoor CGVS, p.8).

Om te beginnen wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas ondermijnd door

veelvuldige tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken (verder

DVZ) en de vragenlijst van het Commissariaat-generaal op 24 januari 2013 enerzijds en uw

verklaringen voor een medewerker van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (hierna CGVS) op 6 februari 2013 anderzijds. Zo stelde u in de verklaring (gedaan voor de

DVZ op 24 januari 2013) dat uw vader K. A.(…) 6 maanden geleden overleed en uw moeder op 5

december 2012 overleed (verklaring p. 5 pt.11). Bij het CGVS verklaarde u echter dat uw vader 2 jaar

en enkele maanden geleden overleed en dat uw moeder op 5 januari 2013 overleed (gehoor CGVS,

p.3). Toen u geconfronteerd werd met deze tegenstrijdigheden, stelde u dat uw Engels mogelijks niet

goed begrepen werd (gehoor CGVS, p.4). Hiermee overtuigt u niet. Ten eerste werd het gehoorverslag

u voorgelezen en verklaarde u zich aan de hand van uw handtekening akkoord met de inhoud ervan

(p.11). Ten tweede is het weinig aannemelijk dat de bevoegde ambtenaar de naam van uw ouders K.

A.(…) en S. A.(…) wel correct zou begrijpen, maar vervolgens uw uitdrukking betreffende het tijdstip van

hun overlijden tweemaal verkeerd zou noteren. Bovendien verklaarde u bij het CGVS dat uw broer op

15 december 2012 overleed (gehoor CGVS, p.4). Toen u werd geconfronteerd met het feit dat u in

de verklaring (gedaan voor de DVZ op 24 januari 2013) aanhaalde dat uw broer op 28 november

2012 overleed (p.7 pt. 18), stelde u dat dit inderdaad klopte, dat de bevoegde ambtenaar dit toen

correct genoteerd had en dat u zich nu vergist had (gehoor CGVS, p.4). Verder verklaarde u bij het

CGVS dat uw overleden broer S.(…) heet (gehoor CGVS, p.4), terwijl u in de verklaring (gedaan te

Caricole op 24 januari 2013) aanhaalde dat uw overleden broer Amadou heet (p.7, pt.18). Toen u

geconfronteerd werd met deze tegenstrijdigheden, stelde u dat dit fout is en dat u geen broer hebt die

Amadou heet (gehoor CGVS, p.4). Opnieuw overtuigt u niet. Ten eerste werd het gehoorverslag u

voorgelezen en verklaarde u zich aan de hand van uw handtekening akkoord met de inhoud ervan

(p.11).Ten tweede is de naam Amadou afgeleid van Ahmed en is het een islamitische naam. S.(…) is

een christelijke/bijbelse naam. U verklaarde dat uw ouders beiden moslims zijn (gehoor CGVS, p.4). Het

is dan ook weinig aannemelijk dat ze hun zoon S.(…) zouden heten. Een laatste tegenstrijdigheid betreft

het feit dat u in de vragenlijst (gedaan voor de DVZ op 24 januari 2013) tot 4 keer toe melding maakte

over problemen met de Sokorbana gemeenschap waarvan uw vader lid was. Nergens maakte u melding

van de Poro-gemeenschap (p. 15,16, pt.2,5). Bij het CGVS stelde u echter dat uw vader lid was van

de Poro-gemeenschap en dat leden van deze gemeenschap ook Sokubana genoemd worden

(gehoor CGVS, p.4) doch in diverse landenrapporten waarover het CGVS beschikt komt de naam

Sokubana niet voor in verband met de Poro-gemeenschap. U legt tegenstrijdige verklaringen af over

de overlijdensdatum van uw vader, de overlijdensdatum van uw moeder, de naam van uw broer,

de overlijdensdatum van uw broer en de naam van het genootschap dat u stelt te vrezen.
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Deze veelvuldige tegenstrijdigheden zijn des te ernstiger aangezien ze verband houden met het door

u aangehaalde asielrelaas.

Betreffende de door u aangehaalde vrees voor gedwongen toetreding door het geheime Poro-

genootschap, dienen volgende opmerkingen gemaakt te worden.

Om te beginnen is het zeer opmerkelijk dat uw vader 2 jaar en enkele maanden geleden zou

overleden zijn, maar dat leden van het Poro-genootschap pas 6 a 8 maanden geleden begonnen te

vragen om uw vader op te volgen binnen het genootschap (gehoor CGVS, p.3,4,8,13). U verklaart

hierover dat ze u een beetje tijd geven, dat ze afwachten (gehoor CGVS, p.13). Hiermee overtuigt u niet.

Het is weinig aannemelijk dat leden van de Poro u eerst anderhalf jaar met rust zouden laten en u

vervolgens plots onophoudelijk zouden beginnen vragen om lid te worden van het genootschap. Uw

verklaringen hierover komen nog vreemder over omdat u zelf verklaarde dat u zich 6 maanden geleden

bekeerde tot de leer van Jehova (gehoor CGVS, p.3), dat de leden van de Poro u op dat moment een

kerk zagen binnengaan en dit afkeurden en u zelfs wilden doden (gehoor CGVS, p.10 en vragenlijst

CGVS, ingevuld op 24 januari 2013). Het komt niet geloofwaardig over dat leden van de Poro-

gemeenschap zouden willen dat u uw vader opvolgt binnen het genootschap, maar dat ze u eerst

anderhalf jaar met rust zouden laten en u pas zouden beginnen vragen in de periode dat ze u een kerk

zagen binnengaan, iets wat ze sterk afkeurden.

Verder is uw kennis over het Poro-lidmaatschap van uw vader en uw kennis over de Poro-gemeenschap

in het algemeen erg beperkt te noemen. U geeft aan dat uw vader al lid was van deze gemeenschap

sinds u geboren werd en dat hij een belangrijk en gerespecteerd figuur was binnen deze gemeenschap

(gehoor CGVS, p. 7,11). Hij was verantwoordelijk voor het gedwongen rekruteren van leden (gehoor

CGVS, p.7,14). U geeft aan dat u van jongsaf steeds geweten heeft dat hij lid was (gehoor CGVS, p.

11). U weet echter niet welke taken uw vader uitoefende . U weet enkel dat men zei dat hij mensen

dwong om lid te worden. U weet niet of hij chef was binnen de Poro-gemeenschap. U weet niet wie de

chef van de Poro-gemeenschap is in uw dorp. U weet niet of uw vader verschillende functies gehad

heeft binnen het genootschap. U weet niet of alle taken binnen deze gemeenschap erfelijk doorgegeven

worden. Gevraagd wat u weet over het Poro-genootschap zegt u dat ze mensen initiëren in een spel en

dat dit alles is wat u weet. U weet niet welke procedure gevolgd wordt om lid te worden. U weet niet

welk ritueel nieuwe leden ondergaan. U weet niet hoelang deze rituelen duren. U kent geen rituelen die

typerend zijn voor de Poro genootschap. U weet niet zeker of men moet betalen om lid te worden van

het Poro-genootschap (gehoor CGVS, p.11,13,14). Uw zeer beperkte kennis is frappant gegeven het feit

dat uw vader en oom lid zijn van deze genootschap, u vrienden hebt die lid zijn van deze genootschap

(gehoor CGVS, p.13) en de rol van de Poro gemeenschap in uw dorp en in uw land van herkomst.

Uitgezonderd uw vader, oom en 2 vrienden kent u bovendien geen enkele naam van leden van de Poro-

gemeenschap (gehoor CGVS, p.8,13,14), iets wat opvallend is aangezien uw vader en oom al hun hele

leven lid zijn van deze gemeenschap en u uw hele leven in een kleine dorpsgemeenschap woonde. U

kent geen enkel naam van de leden van de Poro-gemeenschap die u na de dood van uw vader

meermaals kwamen vragen om lid te worden en uw vader op te volgen.

Gevraagd of uw vader vrijwillig lid werd, antwoordt u dat hij uw grootvader opvolgde en dat de zoon

de vader opvolgt volgens de traditie (gehoor CGVS, p.11). U stelt ook dat u wist dat u zijn taken zou

moeten overnemen als u ‘groot’ was. U moest dan lid worden en opgeleid worden om dit over te nemen

(gehoor CGVS, p.11). Wanneer u tijdens het gehoor gevraagd wordt of uw vader u nooit gevraagd heeft

om lid te worden van het Poro-genootschap, antwoordt u dat hij er 1 keer over begon toen u ongeveer

14 jaar oud was. Toen u zei dat u dit niet wilde, heeft hij het nooit meer gevraagd (gehoor CGVS,

p.8,12). Gezien zijn vermeende status en rol binnen deze organisatie als rekruteerder van nieuwe leden

is het zeer merkwaardig te noemen dat uw vader u slechts 1 keer, op 14-jarige leeftijd zou

hebben gevraagd om toe te treden tot het Poro-genootschap en dat hij er daarna nooit meer over

begon omdat u zei u dat u het niet wilde, temeer daar u zelf stelt dat het de traditie is dat de zoon

de vader opvolgt en dat u zijn taken zou moeten overnemen.

Verder maakt u niet aannemelijk waarom u geen lid wilde worden van de Poro-gemeenschap.

U verklaart vaagweg dat u niet van hun gebruiken zoals mutilatie houdt en dat u bang bent van

hun bovenmenselijke praktijken (gehoor CGVS, p.9). Gegeven het feit dat uw vader een prestigieuze

functie had binnen de Poro en gegeven het feit dat u weinig of niets weet of de Poro gemeenschap

(gehoor CGVS, p.13,14) is het opmerkelijk dat u bleef weigeren om lid te worden van deze

gemeenschap. Temeer daar u zelf verklaarde u dat leden van de Poro-gemeenschap veel voordelen

hebben, de wet aan hun kant hebben, dat de functie van uw vader prestige gaf en dat mensen die niet
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tot de Poro behoren uitgesloten worden van bepaalde sociale activiteiten zoals samen eten en samen

zwemmen (gehoor CGVS, p.11,12,14). U maakt niet aannemelijk waarom u geen lid wilde worden van

het Poro-genootschap.

U verklaart dat u al lang besloten had dat u uw vader niet wilde opvolgen (gehoor CGVS, p.11). Het is

dan ook opmerkelijk dat u al die tijd in uw dorp Magburaka bleef wonen. U verklaarde hierover dat u nog

jong was, geen idee had hoe u weg zou kunnen komen en dat het gebruikelijk is dat je blijft wonen waar

je opgegroeid bent (gehoor CGVS, p.10,12) . Ook na het overlijden van uw vader bleef u in het dorp

wonen, ondanks het feit dat u wist dat het de traditie is dat de vader de zoon opvolgt en zijn

taken overneemt. Zelfs na de ontvoering en het overlijden van uw broer op 28 november 2012 bleef u in

het dorp wonen (gehoor CGVS, p.5,9). Dat u in deze situatie zou besluiten om in het dorp te

blijven wonen komt weinig aannemelijk over.

Op basis van bovenstaande bemerkingen moet besloten worden dat geen geloof gehecht kan worden

aan de door u aangehaalde problemen met de Poro-gemeenschap. U stelt verder de politie en de

familieleden te vrezen van iemand die u gedood heb (gehoor CGVS, p.8). Dit lid van de Poro-

gemeenschap wilde u op 19 januari 2013 dwingen om lid te worden van het Poro-

genootschap. Aangezien, zoals eerder vermeld, geen geloof gehecht kan worden aan de door u

aangehaalde problemen met het Poro-genootschap, kan evenmin geloof gehecht worden aan uw

verklaring dat dit lid van de Poro-gemeenschap, wiens naam u niet kent, u wilde inlijven en dat u hem

gedood zou hebben.

Tot slot moeten ook bij uw reisroute een kanttekening geplaatst worden. Gevraagd of u rechtstreeks van

Freetown naar Brussel vloog, antwoordt u dat u het niet goed weet en dat u sliep (gehoor CGVS, p.7).

Nochtans beschikt het CGVS over informatie dat u in België aankwam op een vlucht vanuit Banjul in

Gambia (zie proces verbaal politie BR.55.FW.110053/13, 22 januari 2013). Gevraagd naar de door u

gebruikte reisdocumenten stelt u dat een Nigeriaanse smokkelaar een paspoort voor u regelde, dat u

niet weet hoe hij aan dit document geraakt is en dat dit paspoort op uw naam stond (gehoor CGVS,

p.5,6). Het is merkwaardig dat u niet zou weten hoe dit paspoort bekomen werd. Uw naam en foto staan

immers op dit paspoort (zie gegevens toegevoegd aan het dossier). Toen u geconfronteerd werd met

het feit dat op dit paspoort de naam K. H. R.(…) stond, stelde u dat R.(…) uw roepnaam is (gehoor

CGVS, p.7). Hiermee overtuigt u niet aangezien u verklaarde dat H. K.(…) uw volledige naam is (gehoor

CGVS, p.2). U legt tot slot geen documenten neer ter staving van uw asielrelaas, noch ter bevestiging

van uw identiteit, nationaliteit of de door u aangehaalde afgelegde reisweg.

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees voor vervolging’ in de

zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten 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 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 In een enig middel beroept verzoeker zich op een schending van artikel 1.A.(2) van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen; een schending van de artikelen 48/3,

48/4 en 62 van de vreemdelingenwet; een schending van de algemene motiveringsplicht, het

zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur en een schending

van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen.

De verzoekende partij brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de

materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. De

materiële motiveringsplicht houdt in dat een administratieve rechtshandeling 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. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden

onderzocht.
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De Raad wijst op het devolutieve karakter van het beroep. De Raad beschikt inzake beslissingen van de

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

onderdanen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel 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, Gedr. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en

juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratoire opdracht, namelijk het al

dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het subsidiaire

beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig

ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.

Als feitenrechter, die een nieuwe beoordeling ten gronde maakt, hoeft de Raad niet op ieder argument

van de verzoekende partij in te gaan voor zover uit het arrest de pertinente motieven blijken waarop zijn

uitspraak is gesteund (RvS 4 april 2011, nr. 212 391).

De Raad kan de bestreden beslissing vernietigen indien er essentiële elementen ontbreken die

inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of hervorming van de bestreden beslissing

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen (artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°

van de vreemdelingenwet). De Raad meent dat dit in casu niet het geval is. De noodzakelijke

achtergrondinformatie betreffende Poro-genootschappen in Sierra Leone werd weliswaar niet door de

verwerende partij, maar door de verzoekende partij in het rechtsplegingsdossier neergelegd.

De Raad wijst erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij de

asielzoeker zelf rust. 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.

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118 506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

2.2 Volgens verzoeker zijn de in de bestreden beslissing aangehaalde tegenstrijdigheden vaak niet

pertinent, nu zij niets te maken hebben met de redenen om aan te nemen dat hij voldoet aan de

voorwaarden om asiel aan te vragen. Verzoeker stelt dat de tegenstrijdigheden hier nu worden uitgelicht

en sterk uitvergroot om hem in een slecht daglicht te plaatsen, terwijl de feiten die hij aanbrengt om zijn

asielaanvraag te staven wél coherent zijn en overeenstemmen met onafhankelijke rapporten over Sierra

Leone. Verzoeker werpt verder op dat men hierbij niet uit het oog mag verliezen welke

psychologische/mentale impact de recente feiten op hem hebben gehad, zeker gezien zijn jonge leeftijd



RvV X - Pagina 6

(20). Verzoeker is moe en verward gezien zijn uitzichtloze situatie, waardoor hij niet steeds erg coherent

overkomt.

Elk interview brengt stress met zich mee en feiten van vervolging kunnen tot stress leiden, maar de

verzoekende partij toont niet aan dat dit het haar niet mogelijk maakte op effectieve wijze deel te nemen

aan haar interview. Dit blijkt ook niet uit het gehoorverslag. Bovendien legde de verzoekende partij

gedurende de hele procedure geen enkel medisch attest neer waaruit haar problematische

psychologische toestand zou kunnen worden afgeleid. De commissaris-generaal neemt zijn beslissing

op grond van de feitelijke elementen die hem werden aangereikt door de asielzoeker. Van de

verzoekende partij kan dan ook worden verwacht dat zij, gelet op het belang ervan voor de beoordeling

van haar asielaanvraag, de feiten die de aanleiding waren voor haar vlucht op een geloofwaardige en

coherente manier zou kunnen weergeven aan de overheden, bevoegd om kennis te nemen van haar

asielaanvraag, zodat op grond van dit relaas kan worden nagegaan of er in hoofde van de asielzoeker

aanwijzingen bestaan om te besluiten tot het bestaan van een gevaar voor vervolging in de zin van de

Conventie van Genève en/of tot het bestaan van een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet.

De Raad meent dat tegenstijdige verklaringen die de kern van het asielrelaas raken, een aanwijzing zijn

voor het gebrek aan aannemelijkheid van het asielrelaas. Wat een verschil in precieze data betreft,

meent de Raad echter dat hierbij voorzichtigheid geboden is. In beginsel kan verwacht worden dat de

asielzoeker op de hoogte is van de chronologie van de aangehaalde feiten zonder dat verwacht kan

worden dat hij of zij alle gebeurtenissen precies in de tijd kan situeren.

De motivering moet als geheel worden gelezen en niet als samenstelling van componenten die elk op

zich een beslissing kunnen dragen. Het is immers het geheel van de vastgestelde tegenstrijdigheden en

onwetendheden op grond waarvan de commissaris-generaal oordeelde dat de aannemelijkheid van het

asielrelaas wordt ondermijnd (RvS 9 december 2005, nr. 138 319).

De verwerende partij wijst op de volgende tegenstrijdigheden: (i) de overlijdensdatum van verzoekers

vader, (ii) de overlijdensdatum van zijn moeder, (iii) de naam van zijn broer, (iii) de overlijdensdatum van

zijn broer, en (iv) de naam van het genootschap dat hij stelt te vrezen.

De Raad meent dat redelijkerwijze van verzoeker verwacht kan worden dat hij zou weten of zijn vader

zes maanden of meer dan twee jaar geleden overleden zou zijn. De overige data raken de kern van het

asielrelaas niet.

Ook de naam van zijn broer zou hij moeten kennen. Weliswaar wijst de verzoekende partij er terecht op

dat Samuel ook een courante moslimnaam is, maar dit is geen weerlegging van het feit dat hij zijn broer

eerst Amadou noemde en geen verklaring geeft voor deze naamswijziging.

Wat de naam van het genootschap dat hij stelt te vrezen betreft, stelt de verzoekende partij in zijn

verzoekschrift dat de Soko-Bana gemeenschap wel degelijk voorkomt in verband met het Poro-

genootschap. De Raad stelt vast dat dit inderdaad blijkt uit de neergelegde documentatie waarnaar de

verzoekende partij verwijst.

2.3 Verzoeker betwist dat zijn kennis over de Poro-gemeenschap beperkt zou zijn. Verzoeker stelt dat

het logisch is dat hij niet kon antwoorden op de specifieke en gedetailleerde vragen van het

Commissariaat-generaal, nu het gaat om een ‘geheim genootschap’. Verzoeker verwijst in dit verband

naar diverse internetartikelen (stukken 3 en 14). Zijn vader wou uiteraard ook geen vloek over hem en

zijn gezin halen door te spreken met zijn zoon over de rituelen. Verzoeker werpt verder op dat wanneer

hij stelt dat zijn vader hem slechts één keer heeft gevraagd om lid te worden van de Poro-

gemeenschap, hij bedoelde dat dat het enige moment was waarop zijn vader hem apart nam om hem

formeel de vraag te stellen. Dat betekent niet dat zijn vader op andere momenten nooit met hem heeft

gesproken over lid worden van de Poro-gemeenschap en zijn opvolging.

Verweerder antwoordt dat uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij (i) niet weet welke taken zijn vader

uitoefende binnen de Poro-gemeenschap en evenmin of hij verschillende functies heeft bekleed binnen

deze gemeenschap, (ii) geen idee had wie de chef van de Poro-gemeenschap is in zijn dorp, (iii) niet

weet of alle taken binnen deze gemeenschap erfelijk worden doorgegeven, (iv) niet weet welke

procedure wordt gevolgd om lid te worden, (v) evenmin weet welke rituelen nieuwe leden ondergaan,

(vi) niet weet of men moet betalen om lid te worden van de Poro-gemeenschap, (vii) geen enkele naam

kent van de leden van de Poro-gemeenschap die hem na de dood van zijn vader meermaals kwamen

vragen om lid te worden en zijn vader op te volgen, etc. In acht genomen dat verzoeker verklaart dat er

in zijn hoofde een vrees voor vervolging bestaat die rechtstreeks voortvloeit uit zijn weigering toe te
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treden tot de Poro-gemeenschap is zijn verregaande onwetendheid omtrent deze gemeenschap niet

geloofwaardigheid. Temeer daar uit verzoekers verklaringen blijkt dat zowel zijn vader als zijn oom lid

waren/zijn van deze gemeenschap en verzoeker tevens vrienden heeft die ook lid zijn van de Poro-

gemeenschap. Gelet op bovengaande vaststellingen overtuigt verzoeker dan ook geenszins waar hij

voorhoudt een vrees voor vervolging te hebben omdat hij weigert toe te treden tot de Poro-

gemeenschap.

De Raad meent dat de kennis van verzoeker die gedurende zijn hele leven volgens zijn verzoekschrift in

een hechte dorpsgemeenschap gewoond heeft, wiens vader en oom en een aantal vrienden lid zouden

zijn van het Poro-genootschap, inderdaad zeer beperkt is. De verwijzing naar het geheime karakter van

het genootschap en het verbod om kennis te delen met niet-leden is in deze niet overtuigend.

Verzoeker die stelt zijn hele leven in een hechte dorpsgemeenschap gewoond te hebben zou op een

aantal van de gestelde vragen moeten kunnen antwoorden, onder meer rekening houdend met de

informatie in het rechtsplegingsdossier en meer bepaald het stuk van R. Fanthorpe, “Sierra Leone: The

influence of the secret societies, with special reference to female genital mutilation” dd. augustus 2007.

Zo wordt er gesteld dat geheim genootschap (“Secret society”) geen adequate benaming is daar de

geïnitieerde leden van het genootschap hun lidmaatschap niet verbergen (p. 1). Het voornaamste doel

van de genootschappen is het maken van volledig gesocialiseerde mensen (p. 2). Alle leden van een

gemeenschap worden normaal tijdens hun adolescentie geïnitieerd (p. 4). De genootschappen spelen

ook een centrale rol in de begrafenisceremonies teneinde de overgang naar de wereld van de

voorouders mogelijk te maken (p. 4).

Verzoeker stelt echter dat hij bij de begrafenis van zijn vader evenals de leden van de genootschap

aanwezig was, maar een begrafenis echter niets te maken heeft met de genootschap (gehoor, p. 13).

Ter zitting geconfronteerd met het belang van een begrafenis van een vooraanstaand lid van het Poro-

genootschap voor deze genootschap teneinde de overgang naar de wereld van de voorouders mogelijk

te maken stelt verzoeker dat zijn vader overleden was in een auto-ongeval, de aanwezige leden van het

genootschap hun rituelen deden en voor het overige de familie besliste hoe de begrafenis plaats zou

hebben. De Raad stelt vast dat dit niet verzoenbaar is met de vroegere verklaring dat een begrafenis

niets te maken heeft met het genootschap.

Buiten zijn vader, oom en twee vrienden weet verzoeker ook niet wie lid was van het genootschap. Hij

kent de leider van het genootschap in zijn dorp niet. Hij kent de namen niet van de personen die hem

vroegen lid te worden (gehoor, p. 8 en 13) evenmin als van de man die hij gedood zou hebben en wiens

familie hem zoekt om hem te doden (p. 7-8 en Vragenlijst nr. 5).

Weliswaar is het aannemelijk dat verzoeker de geheime rituelen van de Poro-genootschap niet zou

kennen, maar bovenvermelde elementen zou hij redelijkerwijze moeten kennen indien hij in een hechte

dorpsgemeenschap woonde zoals gesteld in het verzoekschrift (p. 11).

2.4 Wat de vraag van de vader van verzoeker om lid te worden betreft, stelt de bestreden beslissing:

“Gevraagd of uw vader vrijwillig lid werd, antwoordt u dat hij uw grootvader opvolgde en dat de zoon

de vader opvolgt volgens de traditie (gehoor CGVS, p.11). U stelt ook dat u wist dat u zijn taken zou

moeten overnemen als u ‘groot’ was. U moest dan lid worden en opgeleid worden om dit over te nemen

(gehoor CGVS, p.11). Wanneer u tijdens het gehoor gevraagd wordt of uw vader u nooit gevraagd heeft

om lid te worden van het Poro-genootschap, antwoordt u dat hij er 1 keer over begon toen u ongeveer

14 jaar oud was. Toen u zei dat u dit niet wilde, heeft hij het nooit meer gevraagd (gehoor CGVS,

p.8,12). Gezien zijn vermeende status en rol binnen deze organisatie als rekruteerder van nieuwe leden

is het zeer merkwaardig te noemen dat uw vader u slechts 1 keer, op 14-jarige leeftijd zou

hebben gevraagd om toe te treden tot het Poro-genootschap en dat hij er daarna nooit meer over

begon omdat u zei u dat u het niet wilde, temeer daar u zelf stelt dat het de traditie is dat de zoon

de vader opvolgt en dat u zijn taken zou moeten overnemen.”

Verzoeker stelt dat zijn vader hem maar een keer formeel vroeg om lid te worden. Voor het overige

vroeg hij ook op andere momenten lid te worden en hem op te volgen, ook in het bijzijn van anderen.

Verzoeker had niet veel contact met zijn vader, aangezien hij vaak weg was en hij ook geen goede

relatie had met zijn vader.

De Raad meent dat de uitleg van verzoeker niet overtuigt en schaart zich achter het motief uit de

bestreden beslissing. Tijdens het gehoor stelde verzoeker in antwoord op de vraag of zijn vader vroeg

lid te worden duidelijk dat zijn vader het maar een maal vroeg: “Neen, nooit, maar 1 keer had ik gesprek

met vader en hij zei dat ik ooit een man moest zijn, lid worden van de society, ik zei dat ik niet wilde,

sinds die dag heeft hij het niet meer gevraagd.”, (gehoor, p. 8). Later stelt verzoeker nogmaals dat zijn

vader het er niet meer rechtstreeks met hem over gehad had (gehoor, p. 12).
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Dit motief hangt samen met het volgende motief uit de bestreden beslissing: “Om te beginnen is het

zeer opmerkelijk dat uw vader 2 jaar en enkele maanden geleden zou overleden zijn, maar dat leden

van het Poro-genootschap pas 6 a 8 maanden geleden begonnen te vragen om uw vader op te volgen

binnen het genootschap (gehoor CGVS, p.3,4,8,13). U verklaart hierover dat ze u een beetje tijd geven,

dat ze afwachten (gehoor CGVS, p.13). Hiermee overtuigt u niet. Het is weinig aannemelijk dat leden

van de Poro u eerst anderhalf jaar met rust zouden laten en u vervolgens plots onophoudelijk zouden

beginnen vragen om lid te worden van het genootschap.”

Terecht stelt verzoeker voor het overige dat uit de informatie blijkt dat lidmaatschap van een kerk in

bepaalde gevallen een motief voor de Poro-gemeenschap zou kunnen zijn om op te treden tegen

iemand die zou weigeren toe te treden. Dit deel van het motief van de bestreden beslissing vervalt.

2.5 De Raad stelt vast dat verzoeker vaag en weinig overtuigend is met betrekking tot de reden dat hij

geen lid wenste te worden van het Poro-genootschap, terwijl hij lid was van een hechte

dorpsgemeenschap waar het Poro-genootschap een belangrijke rol speelt, zoals blijkt uit hogervermelde

documentatie in het rechtsplegingsdossier. Verzoeker stelt: “(…) Volgens de traditie volgt de zoon zijn

vader op. Maar ik wilde niet. De wereld wordt beter nu, ik zie het anders. Ik zag kerken en zo”. Op vraag

of hij van plan was geen lid te worden voor hij christen werd, antwoordt verzoeker: “Ik had toen al

besloten geen lid te worden.”, (gehoor, p. 11). Op de vraag wat de reden was geen lid te worden voor hij

christen werd, antwoordt verzoeker: “Ik hield er niet van, ik was bang dat het bovenmenselijke praktijken

waren, ik geloof in God.”, (gehoor, p. 12). Verzoeker verklaart enerzijds dat hij reeds besloten had geen

lid te worden voor hij christen werd, maar verklaart anderzijds dat zijn geloof de reden is dat hij geen lid

wou worden.

Daar waar verzoeker in zijn verzoekschrift als reden voor zijn weigering toelicht dat het initiëringsproces

erg lang en zwaar is en sommige aspiranten mishandeld worden en sterven, stelt de Raad vast dat

verzoeker dit tijdens het gehoor niet gesteld heeft, maar verklaarde dat hij alleen maar wist dat ze

initiëren met een spel, hij de procedure niet weet en niet wist of men rituelen moest ondergaan (gehoor

13-14).

2.6 Het motief betreffende het feit dat verzoeker in zijn dorp Magburaka bleef wonen en betreffende de

reisweg zijn overtollige motieven.

2.7 De Raad meent na onderzoek van het rechtsplegingsdossier dat de verklaringen van verzoeker niet

overtuigen en hij noch zijn vrees voor het Poro-genootschap, noch het feit dat hij zijn hele leven

doorbracht in een hechte dorpsgemeenschap waar dit genootschap een belangrijke rol speelde, noch

het feit dat hij de zoon van een belangrijke leider van dit genootschap zou zijn, aannemelijk maakt.

De bij het verzoekschrift gevoegde documentatie betreft algemene documentatie die geen betrekking

heeft op verzoeker en geen bewijs vormt van zijn asielrelaas.

De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de

persoon van burgers als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, § 1, 2° van de vreemdelingenwet.
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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 elf maart tweeduizenddertien door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

mevr. S. SOETINCK, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

S. SOETINCK G. de MOFFARTS


