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nr. 229 761 van 3 december 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. MOSKOFIDIS

Rootenstraat 21/18

3600 GENK

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 27 juli 2019

heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 26 juni 2019.

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 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

16 oktober 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat A.

MOSKOFIDIS en van attaché M. SOMMEN, 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 beschikt over de Sierra Leoonse nationaliteit en werd geboren op 22 december in Koidu. U trouwde in

april 2015 met M.J. maar uw vrouw overleed tijdens de bevalling van uw zoon op 19 maart 2016. Uw

vader overleed reeds in 1994 waarna uw moeder hertrouwde met uw oom, de broer van uw vader, die

daarna uw stiefvader werd. Uw stiefvader zette u, na het overlijden van uw vrouw, onder druk om met

de jongere zus van uw overleden vrouw te trouwen.
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U weigerde dit en ongeveer 3 maanden na het overlijden van uw vrouw, begon u een relatie met S. K.

die christene is terwijl u en uw familie moslim zijn. U vertelde aan uw moeder en aan uw stiefvader dat u

een relatie had met S. maar uw stiefvader ging niet akkoord met deze relatie en vroeg u of u geen vrouw

kon vinden die Fula of moslim was waarna hij u zei dat u moest vertrekken of dat hij u anders

ging verwonden. U bleef S. K. zien die na verloop van tijd zwanger werd. Toen de familie van S.

ontdekte dat ze zwanger was, wilden zij dat ze bij u kwam wonen. De vader van S. ging naar uw

stiefvader om hierover te praten waarna uw stiefvader u vroeg om langs te komen bij hem. Uw

stiefvader vroeg u of het ging om dezelfde vrouw waarover u hem reeds verteld had en of het waar was

dat ze zwanger was. Toen u dit bevestigde, begonnen hij en andere familieleden u te slaan waarna ze u

vastbonden. U bleef vastgebonden tot 19 uur ’s avonds waarna uw familie naar de moskee ging. Uw

moeder belde dan naar een goede vriend van uw overleden vader, D., die iemand stuurde om u te

komen ophalen. U werd op een moto meegenomen naar Kwaikuma waar u verzorgd werd in een

ziekenhuis. D. contacteerde dan een vriend van u die in Conakry, Guinee verbleef en op 14 maart

2017 verliet u Sierra Leone en ging u dezelfde dag nog naar Conakry. U verklaarde dat u van plan was

om in Conakry te verblijven maar u kwam daar een vriend van uw neef, een zoon van uw stiefvader,

tegen. Omdat u vreesde dat uw familie er zou achter komen dat u in Conakry was, vertrok u daar op 22

maart 2017 en ging u naar Mali. U reisde daarna door naar Marokko en op 19 juli 2017 kwam u in

Melilla aan. U reisde daarna via Spanje en Frankrijk door naar België waar u aankwam op 5 februari

2018 en er internationale bescherming verzocht op 12 februari 2018.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Uit uw verklaringen bij DVZ en medische attesten blijkt immers dat u een hernia hebt en moeilijkheden

hebt met stappen. Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen

verleend in het kader van de behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal, en werd er

een gehoorlokaal voorzien dicht bij de wachtzaal.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaarde u dat u door uw stiefvader, die ook uw oom

is, onder druk gezet werd om te trouwen met de zus van uw overleden vrouw. U zei dat u ook onder

druk gezet werd door uw stiefvader toen u de eerste keer huwde. Toen uw stiefvader u voorstelde, na

het overlijden van uw vrouw M. J., om met haar jongere zus te trouwen, weigerde u dit (zie notities

persoonlijk onderhoud CGVS p.9).

U begon daarna een relatie met S. K., die christene is en tot de Timni etnie behoort. U vertelde

uw moeder over deze relatie die u dan zei dat u het ook aan uw stiefvader moest zeggen. U vertelde

hem over uw relatie met S. waarop uw stiefvader u vroeg van welke stam ze is en welke religie ze

aanhangt (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.9).

U verklaarde dat uw vrouw overleed op 19 maart 2016 en toen er u gevraagd werd wie er dan zei dat u

met haar jongere zus moest trouwen, zei u dat het uw (stief)vader was die u zei dat de jongere zus van

uw overleden vrouw voor uw zoon zal zorgen en dat hij goed overeenkwam met uw schoonfamilie. Uw

stiefvader zou dit al tegen u gezegd hebben in dezelfde week waarin uw vrouw overleed en gevraagd

wat u dan tegen uw stiefvader / oom zei, verklaarde u dat u hem zei dat u niet geïnteresseerd was.

Gevraagd naar de reactie van uw stiefvader / oom toen u hem dat zei, verklaarde u dat uw stiefvader u

toen vroeg wat de stam was van de vrouw en haar religie toen u nee zei. Gevraagd over welke

vrouw hij het had, zei u dat hij het over S. K. had (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.10).
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Dat uw stiefvader u, op het moment dat u hem zei dat u niet wilde trouwen met de jongere zus van uw

overleden vrouw, gevraagd zou hebben naar de stam en de religie van de vrouw is niet mogelijk

aangezien u op dat moment nog geen relatie had met S. K..

U bevestigde daarna zelf dat u pas een relatie begon met S. K., 3 maanden na het overlijden van

uw vrouw (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.10).

Toen er u dan gevraagd werd hoe u de toekomst zag voor uw relatie met S. K. nadat uw stiefvader

(Al Haji) u gezegd had dat u niet met haar mocht trouwen en wat u dan van plan was, ontweek u eerst

de u gestelde vraag en zei u dat jullie elkaar zagen, naar de cinema en het strand gingen en dat jullie

close waren met elkaar. Nadat de vraag u dan opnieuw gesteld werd en u erop gewezen werd dat u wist

dat uw familie niet wilde dat u met haar trouwde, zei u dan dat u dacht dat uw stiefvader met verloop van

tijd wel ging afkoelen en dat u met mensen zou kunnen praten die dan met hem zouden praten en dat u

dacht dat het zo ging werken. Gevraagd of u dan met mensen sprak die met uw stiefvader zouden

kunnen spreken, zei u dat u dat nog niet gedaan had maar het wel van plan was (zie notities persoonlijk

onderhoud CGVS p.12).

Toen er u dan gevraagd werd met wie u dan zou gaan spreken, ontweek u de u gestelde vraag en zei u

dat uw moeder en Diko het al wisten en u zeiden dat u geduldig moest zijn. Opnieuw gevraagd met wie

u dan zou gaan spreken om een goed woordje voor u bij uw stiefvader te doen, zei u dat hij een goede

vriend heeft maar dat die niet aanwezig was en dat uw moeder u zei om geduldig te zijn (zie notities

persoonlijk onderhoud CGVS p.12).

U verklaarde dat S. ook wist dat uw stiefvader niet wilde dat u met haar zou trouwen en gevraagd hoe zij

de situatie dan zag, zei u dat ze zei dat “ de ouders van vandaag problemen hebben, het is niet zoals

vroeger” (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.13).

Dat S., die wist dat uw familie niet wilde dat u met haar zou trouwen, over deze hele situatie enkel zou

gezegd hebben dat de ouders van vandaag problemen hebben en dat het niet zoals vroeger is, is niet

aannemelijk. Uw verklaringen over haar zicht op deze situatie komen bovendien allerminst doorleefd

over.

Toen er u dan gevraagd werd of u niet bij haar kon gaan wonen, zei u dat u daar niet kon blijven omdat

het daar te klein was. Gevraagd waarom u dan niet ergens anders ging wonen met haar zei u dat u naar

uw moeder luisterde die zei dat u geduldig moest zijn en op de man, Al Haji S. B., moest wachten met

wie u wilde spreken om een goed woordje te doen bij uw stiefvader.

Toen er u gevraagd werd hoe u de toekomst zag met S. toen u wist dat ze zwanger was en wat u dan

van plan was, gaf u opnieuw een erg ontwijkend antwoord en zei u dat u blij was dat ze zwanger was, u

bad dat ze ging bevallen zonder problemen en haar beloofde dat u voor haar ging zorgen. U bevestigde

dat u van plan was om met haar te trouwen en gevraagd hoe u dat ging doen, zei u dat u het zou

uitleggen aan Al Haji S. B. wanneer die zou komen. Gevraagd waar deze persoon dan was, zei u dat hij

naar Engeland reisde. Gevraagd of u wist wanneer hij ging terugkomen, zei u dat u dat niet wist, dat hij

zijn kinderen daar ging bezoeken en dat hij niet gezond was.

Toen er u dan gevraagd werd om te bevestigen dat u, op het moment dat uw vriendin zwanger was, van

plan was om te wachten op de dag tot Al Haji S. B. terugkwam, zei u dat u wist dat hij ging terugkomen

maar dat u niet wist wanneer (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.13).

Het enige dat u dus blijkbaar van plan was om de situatie waarin u zich bevond op te lossen,

namelijk te kunnen trouwen met de vrouw waarop u verliefd was en die zwanger was van u

,hoewel uw stiefvader u dit verbood, was wachten op een (zieke) man van wie u niet wist

wanneer hij ging terugkomen naar Sierra Leone.

Gevraagd wat u dan zou gedaan hebben moest S. al bevallen zijn voor deze man terugkwam naar

Sierra Leone, zei u dat u voor het kind ging zorgen en met haar zou getrouwd zijn want “enkel de dood

kon jullie tegenhouden.”

Gevraagd hoe S. de toekomst zag toen ze wist dat ze zwanger was, ontweek u opnieuw de u gestelde

vraag en zei u dat zij geen problemen had met haar ouders.
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Toen u er dan op gewezen werd dat ze wel wist dat u problemen had (met uw familie), zei u dat ze dat

wist en dat ze daarover nadacht maar dat u een man bent en dat u haar zei dat ze zich niet ongerust

moest maken (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.14).

Opnieuw moet er vastgesteld worden dat uw verklaringen over hoe u en S. de toekomst zagen

en een uitweg zagen uit de situatie waarin jullie zaten, allerminst doorleefd overkomen. Dat het

enige wat u van plan was om iets aan uw situatie te veranderen of een uitweg te zoeken voor de

situatie waarin u zat, wachten was op een man waarvan u niet wist wanneer hij zou terugkomen

en dat S. over deze situatie enkel kon zeggen dat ouders vandaag problemen hebben en dat het

niet zoals vroeger is, is niet aannemelijk.

U verklaarde dat u 10 dagen in Kwaikuma verbleef vooraleer u Sierra Leone verliet (zie notities

persoonlijk onderhoud CGVS p.15). Toen er u tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS gevraagd

werd of u daar naar de politie gegaan bent om te zeggen wat er gebeurd was (u verklaarde dat u

geslagen en vastgebonden werd door uw familie, zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.9), zei u

dat u dit niet deed. Gevraagd waarom u dit niet deed, zei u dat het geen zaak is voor de politie en dat u

niet het idee had dat men voor dergelijke dingen naar de politie kon gaan want u dacht dat de politie er

enkel was voor als men problemen had met externe personen (personen buiten de familie) (zie notities

persoonlijk onderhoud CGVS p.16).

Het dient in herinnering gebracht dat het principe van internationale bescherming

gekenmerkt wordt door een subsidiair karakter ten opzichte van de in uw land van herkomst

aanwezige beschermingsmogelijkheden. Het principe van internationale bescherming impliceert

dan ook dat u – binnen de grenzen van het redelijke – al het mogelijke onderneemt opdat u

bescherming geboden zou worden door de Sierra Leoonse autoriteiten, alvorens internationale

bescherming aan te vragen.

Dat u er niet aan zou gedacht hebben dat de politie er ook is voor zaken of problemen met familieleden

is bovendien compleet ongeloofwaardig. Dat u omwille van die reden dan ook niet naar de politie in

Sierra Leone gegaan zou zijn om aangifte te doen van de mishandelingen door uw familie is dan ook

niet geloofwaardig.

Derhalve valt uit bovenstaande verklaringen geenszins af te leiden dat u geen bescherming zou kunnen

krijgen vanwege de Sierra Leoonse politie.

Omwille hiervan en omwille van uw onaannemelijke en niet doorleefde verklaringen die hierboven

beschreven werden, kan er dan ook geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen dat u mishandeld

werd door uw familie omwille van uw relatie met S. K..

Gelet op bovenstaande vaststellingen, heeft u niet aannemelijk kunnen maken dat er 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.

Ter ondersteuning van uw verzoek tot internationale bescherming legde u een stagecontract en

aanbevelingsbrief neer van CVO de verdieping, een getuigschrift van werkonbekwaamheid van 22 juni

2018 tot en met 22 juli 2018, een kinesitherapievoorschrift, de bevestiging van een afspraak met de

afdeling neurochirurgie van het Sint Franciscus ziekenhuis, de historiek / overzicht van uw medisch

dossier waaruit blijkt dat u een lumbale hernia hebt en een email van uw advocate met als bijlage de

aanpassingen van de notities van uw persoonlijk onderhoud op het CGVS.

Wat betreft het stagecontract en aanbevelingsbrief van CVO de verdieping, uw getuigschrift

van werkonbekwaamheid; deze veranderen niets aan de hierboven gedane vaststellingen.

Wat betreft uw medisch dossier, uw getuigschrift van werkonbekwaamheid en de bevestiging van een

afspraak met de afdeling neurochirurgie; het CGVS trekt niet in twijfel dat u een lumbale hernia hebt en

de hiermee gepaard gaande medische problemen. Het feit dat u een hernia hebt is echter allerminst een

bewijs van de door u verklaarde ondergane vervolging door uw familie en deze documenten veranderen

dan ook niets aan de hierboven gedane vaststellingen.

Wat betreft de email van uw advocate en de aanpassing van de notities van uw persoonlijk onderhoud

op het CGVS; u gaf in enkele gevallen preciezere data dan u deed tijdens uw persoonlijk onderhoud op
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het CGVS en verbeterde de datum waarop uw dochter geboren werd, deze aanpassingen veranderen

niets aan de hierboven gedane vaststellingen. U verbeterde ook de naam van CVO verdieping (in plaats

van CVO de vriendenkring zoals verkeerdelijk werd genoteerd) en liet weten dat u met “externe

personen” (p.16 persoonlijk onderhoud CGVS) mensen van buiten de familie bedoelde, wat al duidelijk

was tijdens uw persoonlijk onderhoud. Ook deze aanpassingen veranderen dus niets aan de hierboven

gedane vaststellingen.

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

2.1.1. Verzoeker werpt de schending op “van de artikelen 2 + 3 wet van 29/07/1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen ; schending van artikel 62 van de

Vreemdelingenwet + schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, o.a. het materiële

motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel + manifeste appreciatiefout” alsook

de schending “van art. 1, sectie A, § 2 van de Conventie van Genève van 28/07/1951”.

Inzake de weigering van de vluchtelingenstatus is stelt hij dat het verzoek is gebaseerd op het feit dat hij

in Sierra Leone opnieuw het slachtoffer zal worden van bedreigingen en mishandelingen en dat de

autoriteiten hem niet voldoende bescherming zullen kunnen of willen geven.

In Sierra Leone vreest verzoeker het slachtoffer te worden van represailles vanwege de familie van zijn

stiefvader en de stam omdat hij zonder toestemming van zijn familie in het geheim een relatie was

begonnen met S. K., een christen meisje, die bovendien zwanger was geworden van verzoeker en

hierbij de familie-eer heeft geschonden.

Verzoeker verwijst naar zijn verklaringen en stelt dat verweerder te weinig rekening gehouden met de

concrete omstandigheden, de persoonlijkheid en het profiel van verzoeker, het grote tijdsverloop tussen

de gebeurtenissen in Sierra Leone en zijn onderhoud op het CGVS alsook met verzoekers traumatische

ervaringen, onder meer inzake zijn reisweg naar België en zijn geheugenproblemen.

Verzoeker stelt dat hij een voldoende duidelijk zicht heeft geboden over zijn moeilijke

levensomstandigheden in Koidu en de bedreigingen van de familie van zijn stiefvader.

Verzoeker benadrukt dat zijn verklaringen over de moeilijkheden met de familie van zijn stiefvader

omwille van zijn verboden relatie met een christen meisje, eerlijk waren. Na de mishandelingen die

verzoeker had ondergaan, was verzoeker in de overtuiging dat een definitief vertrek uit Sierra Leone de

enige uitweg was voor zijn veiligheid en dat hij er nooit meer zou kunnen terugkeren.

Verzoeker vreest dat de Sierra Leoonse autoriteiten in de praktijk nooit een daadwerkelijke bescherming

kunnen garanderen. De autoriteiten in Sierra Leone hebben weinig of geen vat op individuen die de

vaste wil hebben om een aanslag te plegen of wraakmaatregelen te nemen; tevens vreest hij zwarte

magie vanwege zijn familie.

“Volgens verzoeker schendt het CGVS de zorgvuldigheidsverplichting door geen grondig onderzoek te

voeren naar de elementen die hij in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming heeft

aangehaald.

Bij het voorbereiden van het dossier en het nemen van haar beslissing is het CGVS onzorgvuldig te

werk gegaan.

In de gegeven omstandigheden zouden de verklaringen van verzoeker moeten volstaan om hem

minstens het voordeel van de twijfel te verlenen.

Het CGVS heeft een manifeste beoordelingsfout begaan.”

Inzake de subsidiaire bescherming stelt verzoeker dat zijn relaas beantwoordt aan artikel 48/4 § 2, b)

van de wet van 15/12/1980. Bij een eventuele terugkeer naar zijn land vreest verzoeker het slachtoffer

te zullen worden van foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.



RvV X - Pagina 6

Tijdens zijn onderhoud op het CGVS heeft verzoeker op voldoende wijze kunnen aantonen dat zijn

leven wel degelijk in gevaar is in Sierra Leone.

2.1.2. Bij brief van 10 oktober 2019 brengt verzoeker volgende bijkomende stukken bij:

“Stuk 1. Origineel van de overlijdensakte van Manama J..

Stuk 2. Beëdigde (originele) vertaling naar het Nederlands van Stuk 1.

Stuk 3. Origineel van de geboorteakte van A. B., zoon van verzoeker en zijn (overleden) echtgenote M.

J..

Stuk 4. Beëdigde (originele) vertaling naar het Nederlands van Stuk 3.

Stuk 5. Origineel van de geboorteakte van H. B., kind van verzoeker en zijn (nieuwe) partner S. K..

Stuk 6. Beëdigde (originele) vertaling naar het Nederlands van Stuk 5.

Stuk 7. Origineel van het ziekenhuisverslag dd. 03/03/2017 n.a.v. de opname van verzoeker ingevolge

de mishandelingen die hij had ondergaan.

Stuk 8. Beëdigde (originele) vertaling naar het Nederlands van Stuk 7.

Stuk 9. Briefomslag (originele verpakking DHL) waarin de documenten (Stukken 1 & 3 & 5 & 7) zaten.

Stuk 10 & 11.Verzendgegevens van DHL.”

Beoordeling

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

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 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. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat 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.

2.2.2. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7

van de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU en

artikel 13, lid 1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepalingen

moeten worden gelezen.

De in artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van

de Richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die beperkt is tot deze eerste fase, houdt in dat

het in beginsel aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter

staving van zijn verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo

spoedig mogelijk aan te brengen opdat de relevante elementen van zijn verzoek kunnen worden

bepaald. De verzoeker moet aldus in de eerste plaats de nodige inspanningen doen om zijn verzoek toe

te lichten en te onderbouwen, onder meer aan de hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals

documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal. Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen

om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste

instanties om actief met de verzoeker samen te werken om alle elementen te verzamelen die het

verzoek kunnen staven. Daarnaast moeten deze instanties ervoor zorgen dat nauwkeurige en actuele

informatie wordt verzameld over de algemene situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in

landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming.
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Het onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast, alsook met

de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met de individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.2.3. De Raad dient inzake het verzoek om internationale bescherming een arrest te vellen dat op

afdoende wijze gemotiveerd is en aangeeft waarom een verzoeker om internationale bescherming al

dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient

daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.4. De Raad meent vooreerst dat van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van

herkomst en die de bescherming van artikel 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet inroept,

redelijkerwijze verwacht kan worden dat hij in het gastland ernstige pogingen onderneemt om zich te

informeren aangaande de wijze waarop deze bescherming kan worden verkregen en zo snel mogelijk

een vraag om internationale bescherming indient. Verzoeker was echter niet gehaast om een vraag om

internationale bescherming in te dienen. Hij reisde onder meer via Spanje en Frankrijk naar België, maar

diende in die landen geen verzoek om internationale bescherming in, hetgeen des te meer klemt

omwille van verzoekers aangevoerde medische situatie (gehoor CGVS, p. 7-8).

2.2.5. Verzoeker voert aan dat hij een huwelijk weigerde aan te gaan met de zuster van zijn overleden

echtgenote omdat hij een relatie had met een andere vrouw. Inzake het ogenblik en reden van de

weigering stelt de bestreden beslissing:

“U verklaarde dat uw vrouw overleed op 19 maart 2016 en toen er u gevraagd werd wie er dan zei dat u

met haar jongere zus moest trouwen, zei u dat het uw (stief)vader was die u zei dat de jongere zus van

uw overleden vrouw voor uw zoon zal zorgen en dat hij goed overeenkwam met uw schoonfamilie. Uw

stiefvader zou dit al tegen u gezegd hebben in dezelfde week waarin uw vrouw overleed en gevraagd

wat u dan tegen uw stiefvader / oom zei, verklaarde u dat u hem zei dat u niet geïnteresseerd was.

Gevraagd naar de reactie van uw stiefvader / oom toen u hem dat zei, verklaarde u dat uw stiefvader u

toen vroeg wat de stam was van de vrouw en haar religie toen u nee zei. Gevraagd over welke

vrouw hij het had, zei u dat hij het over S. K. had (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.10).

Dat uw stiefvader u, op het moment dat u hem zei dat u niet wilde trouwen met de jongere zus van uw

overleden vrouw, gevraagd zou hebben naar de stam en de religie van de vrouw is niet mogelijk

aangezien u op dat moment nog geen relatie had met S. K..

U bevestigde daarna zelf dat u pas een relatie begon met S. K., 3 maanden na het overlijden van

uw vrouw (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.10).”

Verzoeker voert geen verweer ten aanzien van de incoherentie van zijn verklaringen omtrent het tijdstip

van de vraag van zijn stiefvader in relatie tot het tijdstip van de aanvang van verzoekers vermeende

relatie met S.. Voormelde vaststelling in de bestreden beslissing is terecht en pertinent en wordt door de

Raad overgenomen aangezien het een wezenlijk onderdeel betreft van verzoeker vermeende

problematiek.



RvV X - Pagina 8

2.2.6. Verzoeker verwijst in het verzoekschrift naar de psychische stoornissen ingevolge traumatische

ervaringen, maar hij brengt geen begin van bewijs bij inzake psychische stoornissen die hij zou hebben

(ondergaan) omwille van het voorgehouden relaas. De medische documenten in het dossier hebben

slechts betrekking op verzoekers hernia, waar overigens rekening mee werd gehouden tijdens het

gehoor. Bijgevolg blijven de vaststellingen in de beslissing onverminderd overeind inzake de

ontwijkende antwoorden omtrent zijn toekomstvisie over de relatie met S., met name over de potentiële

latere goedkeuring van de relatie door zijn stiefvader, de mogelijke samenwoonst met S., de

zwangerschap van S. en het wachten op de komst van een (zieke) man van wie hij niet wist wanneer

deze nog zou terugkeren naar Sierra Leone.

2.2.7. De loutere en niet-gestaafde vrees dat verzoeker geen bescherming van de autoriteiten zou

kunnen verkrijgen kan evenmin aangenomen worden als dienstig verweer ten aanzien van de terechte

motivering die luidt: “Dat u er niet aan zou gedacht hebben dat de politie er ook is voor zaken of

problemen met familieleden is bovendien compleet ongeloofwaardig. Dat u omwille van die reden dan

ook niet naar de politie in Sierra Leone gegaan zou zijn om aangifte te doen van de mishandelingen

door uw familie is dan ook niet geloofwaardig. Derhalve valt uit bovenstaande verklaringen geenszins af

te leiden dat u geen bescherming zou kunnen krijgen vanwege de Sierra Leoonse politie.” Het is niet

aannemelijk dat verzoeker, na de beweerde mishandeling door zijn familie, geen idee had “[…] dat je

voor dergelijke zaken naar de politie moet gaan, ik dacht dat het enkel is als je problemen hebt met

externe personen” (gehoor CGVS, p. 16).

2.2.8. De door verzoeker bij brief van 10 oktober 2019 bijgebrachte stukken vermogen verzoekers

relaas evenmin te staven.

De Raad stelt immers vast inzake:

- stuk 1 en stuk 2, aangaande het origineel van de overlijdensakte van M. J., dat het “origineel” dateert

van 19 maart 2016 hoewel het werd gehandtekend op 2 augustus 2019, aldus drie jaar na de opstelling

van de ‘originele akte’;

- stuk 3 en stuk 4, aangaande het origineel van de geboorteakte van A. B., zoon van verzoeker en zijn

(overleden) echtgenote M. J., dat dit “origineel” stuk gegevens bevat over de geboorte op 19 maart 2016

die werden geacteerd op een document van 2017 (zie hoofding) en werd gehandtekend op 3 juli 2019;

- stuk 5 en stuk 6, met betrekking tot de geboorteakte van H. B., kind van verzoeker en zijn (nieuwe)

partner S. K., dat dit “origineel” stuk blijkens de hoofding dateert van 2015 doch melding maakt van een

geboorte op 15 augustus 2017 en werd gehandtekend op 8 juli 2019.

Aangezien de drie voormelde stukken (en hun vertaling) telkens zijn opgesteld en getekend op data die

onderling niet corresponderen en de documenten evenmin overeenkomen met de jaartallen van uitgifte

waarvoor ze zijn bedoeld, kan aan deze documenten geen authenticiteitswaarde worden toegekend.

Deze stukken kunnen derhalve verzoekers relaas niet op nuttige wijze ondersteunen.

Stuk 7 (en stuk 8) betreffen volgens verzoeker het origineel van het ziekenhuisverslag naar aanleiding

van de opname van verzoeker ingevolge de mishandelingen die hij zou hebben ondergaan. Behoudens

de vaststelling dat verzoeker op generlei wijze omschrijft hoe zijn vertrouwenspersoon dergelijk

document uit het ziekenhuis zou kunnen verkrijgen, kan uit dit document niet worden opgemaakt

ingevolge welke concrete omstandigheden verzoeker in het ziekenhuis zou zijn opgenomen omdat dit

document op basis van zijn verklaringen werd opgesteld.

Stukken 9, 10 en 11 betreffen de toezending van voormelde stukken en zijn derhalve niet dienstig voor

de beoordeling van verzoekers relaas.

2.2.9. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de

bestreden beslissing gesteund op alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende

gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het

administratieve dossier blijkt verder dat verzoeker werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid

kreeg zijn asielmotieven uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende

stukken kon neerleggen en zich kon laten bijstaan door een advocaat, dit alles in aanwezigheid van een

tolk. Verzoeker kreeg bovendien de kans om in zijn vragenlijst ook nog zelf alle belangrijke feiten en

toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk gegaan, kan derhalve niet

worden weerhouden.
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Verzoeker brengt bijgevolg geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht

kunnen werpen op de asielmotieven. Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift tot het herhalen van

het asielrelaas en het formuleren van loutere beweringen maar laat na concrete en geobjectiveerde

elementen aan te voeren die de voorgaande conclusies kunnen weerleggen.

2.2.10. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.2.11. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2

b), van de Vreemdelingenwet beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen

naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat hij zijn voorgehouden

vervolgingsfeiten of het mogelijke gebrek aan bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

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

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie december tweeduizend negentien door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


