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nr. 230 378 van 17 december 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. DIRICKX

Italiëlei 213/15

2000 ANTWERPEN

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

30 september 2019 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 28 augustus 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 7 november 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 december 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat N.

DIRICKX 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 Sierraleoons staatsburger te zijn, van Fulla-origine, afkomstig van Makeni. Reeds toen u

nog heel jong was werkte u mee in de zaak van uw vader, die veehandelaar was. Uw vader betrok u

meer in zijn zaken dan uw oudere halfbroers (de kinderen van de eerste vrouw van uw vader), omdat u

eerlijk was tegen uw vader. Uw halfbroers waren hierdoor jaloers en vreesden dat u aan de haal zou

gaan met de eigendommen van uw vader. Uw halfbroers meldden op een familiebijeenkomst dat,

wanneer ze u niet zouden elimineren, u alle eigendommen zou inpikken.
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Na deze bijeenkomst hoorde iemand uw halfbroers plannen maken om u te vermoorden; u lichtte uw

vader, via uw moeder, in van deze evolutie. Hierna besloot uw vader zijn eigendommen te verdelen. Zijn

eerste vrouw en haar kinderen - uw halfbroers dus - kregen onder andere meerdere huizen in de

Majedu-straat in Makeni. Uw moeder kreeg het veebedrijf in het dorp. Hoewel iedereen initieel akkoord

was met deze verdeling, stookte uw oom - een lokaal politicus in uw dorp - uw halfbroers op om zich te

verzetten tegen de verdeling. Opnieuw ontstonden er problemen en uw halfbroers begonnen uw vee te

ontvreemden en de confrontatie aan te gaan. Enkele maanden na de verdeling van zijn eigendommen,

kwam uw vader om het leven bij een verkeersongeluk. Na het overlijden van uw vader stelde uw oom

voor om met uw moeder te huwen, omdat hij op deze manier de eigendommen die uw vader haar naliet

wou recupereren. Uw moeder weigerde dit echter. Hierna zette uw oom uw halfbroers opnieuw tegen u

op. Op een dag kwamen uw halfbroers naar het dorp waar ze uw hut in brand staken. U was op dat

moment niet thuis, maar uw jongste dochter raakte hierbij ernstig verbrand en enkele dagen later

overleed ze in het ziekenhuis. Dezelfde dag van de brand hoorde u van mensen dat het uw halfbroers

waren die u zochten en uw huis in brand staken. U vertrok onmiddellijk naar Freetown, van waar u uw

reis regelde. Op 14 augustus 2018 verliet u Sierra Leone. De volgende dag kwam u aan in België. Op

19/8/2018 diende u een verzoek tot internationale bescherming in.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden 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.

Zo kan u de door u aangehaalde (doods)bedreigingen en confrontaties door uw stiefbroers niet

aannemelijk maken. U verklaart steeds bij uw moeder in het dorp Kosse gewoond te hebben, tot u 15 à

16 jaar was. Op dat moment besloot uw vader dat u, omwille van de problemen met de familie van

de eerste vrouw van uw vader die uw leven bedreigde, diende te verhuizen naar Fullah-town (zie

notities persoonlijk onderhoud CGVS, dd. 26/6/2019, p. 10). Vervolgens bleef u 2 jaar in Fullah-town

(Makeni) wonen, zo nu en dan samen met uw eerste partner M., om daarna in de compound van uw

halfbroers te gaan wonen in de Majedustraat in Makeni waar u 'lang' woonde. U vertrok daar toen uw

vader zijn eigendommen verdeelde en de huizen in de Majedu-straat eigendom werden van uw vaders

eerste vrouw (zie notities, p. 10, 15-17), u was toen 25 à 26 jaar (zie notities p. 15). Op dat moment

keerde u terug naar het dorp Kosse, waar u bij uw tweede vriendin Saffie woonde (zie notities p. 17).

Voor de DVZ verklaarde u echter steeds in Bombali - Bentu gewoond te hebben (zowel adres als

hoofdverblijfplaats), sinds uw geboorte tot uw vertrek in augustus 2018 (zie verklaring DVZ, dd.

22/11/2018, nr. 10).

U op het CGVS geconfronteerd met het dorp Bentu - dat u voor het CGVS in de hele bespreking van uw

adressen en woonplaatsen nooit had vernoemd - haalt u aan dat Kosse een deel is van Bentu (zie

notities, p. 16). Het is merkwaardig dat u in november 2018 voor de DVZ nog verklaarde in Bombali -

Bentu gewoond te hebben (geen straten of straatsnummers kon geven) en het voor het CGVS plots nog

enkel heeft over Kosse, dat dan in Bentu zou gelegen zijn. Dat u voor de DVZ blijkbaar 'vergat' dat u,

net omwille van de door u aangehaalde problemen, ook in Makeni - Fullah Town en Majedu-street -

woonde, gedurende een tiental jaren (van uw 15à16 jaar tot uw 25à26 jaar) is op zijn minst

merkwaardig.

Nog opmerkelijker zijn echter uw verklaringen over uw verblijf in Majedu-street. U verklaarde verhuisd te

zijn naar Makeni (Fullah Town) omwille van de problemen die u had met uw familie (halfbroers).

Gevraagd welke problemen u met hen had waardoor u verhuisde, verklaart u dat ze uw leven

bedreigden en dat , toen u in Kosse was, u 'altijd' problemen had met uw broers (zie notities, p. 10). U

verklaart dat, nadat uw vader vernam dat uw halfbroers het plan hadden u te doden, hij zijn

eigendommen verdeelde (zie notities, p.12) en u daarna, terug van Majedu-street - waar u in een

compound bij uw halbroers woonde - naar Kosse ging wonen.
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U gevraagd met wie u in de Majedustraat woonde, antwoordde u uitdrukkelijk : "Bij mijn stiefmoeder en

de broers" (zie notities, p. 17). Er dient dus te worden vastgesteld dat u reeds met de dood bedreigd

werd door uw stiefbroers voor de eigendommen van uw vader verdeeld werden en dat uw vader het

verdelen van zijn eigendommen als een middel zag om de rust in de familie te laten weerkeren. Echter,

u gevraagd hoe uw relatie met uw stiefbroers was toen u met hen in eenzelfde compound woonde - dus

in de periode nadat u diende te verhuizen naar Makeni omwille van de problemen tot uw vader zijn

eigendommen verdeelde om een einde te maken aan de problemen - antwoordt u merkwaardig genoeg

: 'Toen ik bij hen woonde in hetzelfde compound, toen was het niet zo erg... We groetten elkaar.

Niet teveel discussie....' (zie notities p. 24). Nochtans, verder gevraagd naar wat gebeurde in de tijd

tussen dat u naar Fullah-town verhuisde en de verdeling van de eigendommen, heeft u het over

confrontaties en aanvallen tussen u en uw halfbroers, aanvallen van uw halfbroers op uw moeder, het

ontvreemden van uw dieren, en dat ze zelfs uw deur braken in de compound (zie notities, p. 25-26). Uw

verklaringen over de periode dat u bij uw broers woonde in de compound zijn allesbehalve consistent.

Wat echter alle verbeelding tart, is dat u naar het einde van het persoonlijk onderhoud toe, nogmaals

expliciet verklaart dat u, in de periode van uw 15 tot uw 25 jaar, toen u in het compound woonde bij uw

halfbroers, er niet teveel druk was van uw broer (zie notities, p. 46), terwijl het nu net de druk was - in de

vorm van een doodsbedreiging en plannen om u te vermoorden - die uw vader ertoe aanzette om zijn

eigendommen te verdelen toen u 25 jaar oud was. U gevraagd of het probleem dan begon nadat uw

vader stierf, bevestigt u dit (zie notities, p.46), terwijl u eerder tijdens het persoonlijk onderhoud

voortdurend verwees naar confrontaties, pesterijen, aanvallen, doodsbedreigingen en moordplannen die

plaatsvonden voor het overlijden van uw vader. U verklaarde uitdrukkelijk dat, na de verdeling van de

eigendommen door uw vader, uw broers 'elke dag' naar het dorp kwamen om problemen te

veroorzaken, elke dag was een gevecht (zie notities, p. 12), u werd door uw stiefbroers die uw vee

kwamen ophalen gestoken met een mes, waarop u naar uw vader -die dus nog leefde - ging en het

hem uitlegde (zie notities, p. 13). Dat u dan verklaart dat uw problemen pas begonnen nadat uw vader

overleden is, tast uw geloofwaardigheid ernstig aan.

Over het overlijden van uw vader, zijn uw verklaringen ook niet consistent. Zo verklaarde u voor de DVZ

dat uw vader in januari 2018 een natuurlijke dood stierf (zie verklaring DVZ, nr. 13A, vragenlijst

CGVS, nr.5). Voor het CGVS verklaarde u echter dat uw vader na de maand Ramadan in 2017 stierf

ten gevolge van een verkeersongeluk, u kan zich de exacte maand niet herinneren omdat u

gestresseerd was (zie notities, p. 13, 14). Uit informatie toegevoegd aan uw administratief dossier blijkt

dat de maand Ramadan in 2017 in mei-juni viel.

Ook over het overlijden van uw dochter zijn uw verklaringen opmerkelijk. Zo verklaarde u in uw

verklaring voor de DVZ dat uw dochter M. B. - die pas op 28/2/2018 werd geboren - rond januari -

februari 2018 overleed door brandstichting van uw huis (zie verklaring DVZ, nr. 16). Bij het overlopen

van uw vluchtmotieven verklaarde u bij de DVZ dan weer dat uw huis in april 2018 werd in brand

gestoken en dat daarbij uw jongste dochter overleed (zie vragenlijst CGVS, ingevuld op de DVZ, nr.5).

Voor het CGVS verklaarde u dat uw dochter F. B. bij de brand om het leven kwam (zie notities CGVS, p.

29). U kan niet situeren wanneer dit gebeurde, u verklaart dat het in 2018 was, u kent de juiste datum

niet maar het was rond augustus - september (zie notities CGVS, p. 30). Volgens uw verklaringen

vertrok u echter op 14 augustus 2018 uit Sierra Leone (zie notities, p. 34), nadat u een maand in

Freetown had verbleven (zie notities, p. 16).

U was meteen na het incident waarbij uw dochter verbrand werd, dezelfde dag, vertrokken naar

Freetown (zie notities, p. 31), wat impliceert dat - verder gaande op deze verklaringen - uw huis ergens

half juli 2018 in brand zou zijn gestoken.

Verder legt u onduidelijke verklaringen af over hoe u op de hoogte werd gebracht van de brand. Zo

verklaarde u voor de DVZ dat uw moeder u belde en u zei dat ze u zochten en dat u moest vluchten

(zie vragenlijst CGVS, nr.5). Voor het CGVS verklaarde u dat u de informatie over de brand kreeg van

een vriend. Gevraagd naar zijn naam, herhaalt u de vraag om dan plots te stellen dat het 'de mensen

rond het dorp' waren. U nogmaals gevraagd wie (precies) vertelde dat uw huis in brand stond, herhaalt

u dat het een vriend was. Opnieuw gevraagd naar een naam, zegt u dat u de informatie van 'veel

mensen' kreeg (zie notities, p. 30). Het is merkwaardig dat u enerzijds meermaals verklaart dat het 'een

vriend' was die u informeerde, om dan er anderzijds niet in te slagen een naam te geven van deze

vriend die u dit belangrijke nieuws bracht. Indien het immers werkelijk over een 'vriend' ging, kan

verondersteld worden dat deze persoon u bij dit nieuws niet zomaar aan uw lot overliet, en het niet bleef

bij het puur overbrengen van informatie. Er mag dan ook verwacht worden dat u een naam kan geven.
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Verder verklaarde u voor de DVZ dat het uw moeder was, die u op de hoogte bracht van het feit dat uw

halfbroers u zochten en u zouden vermoorden (zie vragenlijst CGVS, nr.5). Voor het CGVS verklaarde u

nooit dat uw moeder u hiervan op de hoogte bracht, maar zei u integendeel dat een jongen die in een

bar werkte hoorde dat uw halfbroers plannen smeedden om u te vermoorden, waarop u net uw moeder

inlichtte (zie notities, p. 11).

U door de protection officer trouwens gevraagd (in chronologische volgorde) te vertellen wat er

gebeurde NA de dood van uw vader, antwoordde u merkwaardig genoeg : "Toen ik mijn vader

verloor, de eigendom werd verdeeld en de huizen in Makeni werden verdeeld. Waar ik verbleef in

Makeni, het huis van mijn stiefmoeder, werd aan mijn stiefmoeder gegeven en ik ging terug naar het

dorp." Het is de protection officer die u er vervolgens op attent moet maken, dat u eerder verklaarde dat

uw vader zijn eigendommen reeds voor zijn dood had verdeeld. Daarom werd de vraag u opnieuw

gesteld wat er gebeurde na zijn dood, waarop u opnieuw antwoordde dat u terugkeerde naar het dorp,

wanneer uw vader stierf (zie notities, p. 40). Eerder had u echter verklaard al teruggekeerd te zijn naar

het dorp sinds uw vader de verdeling van zijn eigendommen had gedaan (dus voor zijn dood) (zie

notities, p. 15). Ook verder naar het einde van het persoonlijk onderhoud toe, gevraagd wat er gebeurde

met de eigendommen van uw vader NADAT hij stierf, verklaart u opnieuw : "Nadat hij stierf, deelde hij

de eigendom in 2 delen..."...om even later, wanneer de protection officer weer wat vragen ter

verduidelijking stelde, te concluderen dat het werd verdeeld voor uw vader stierf (zie notities, p. 42).

Gevraagd spontaan te vertellen wat er gebeurde na de dood van uw vader, slaagt u er dus niet in een

coherent verhaal te brengen. U verklaart teruggekeerd te zijn naar uw dorp en verder dat u zorgde voor

de kleine zaken en zorgde voor uw zussen en broers (zie notities p. 40). Uw verklaring aan het einde

van het persoonlijk onderhoud indachtig, met name dat uw problemen vooral begonnen na de dood van

uw vader, is deze beperkte uitleg merkwaardig. Pas later tijdens het onderhoud komt u tot meer

uitgebreide verklaringen, aangezet door de vragen van de protection officer.

U haalt verder problemen met uw oom M. aan, van wie u nochtans verwachtte dat die, na de dood

van uw vader, voor jullie zou spreken en het voor jullie zou opnemen (zie notities p.40). Het is

merkwaardig dat u deze verwachtingen had. Immers, u verklaarde ook dat uw moeder, na de dood van

uw vader, niet met hem wou trouwen omdat bij alle problemen die jullie hadden - zelfs toen uw vader

nog leefde - oom M. voorop stond en altijd 'issues' veroorzaakte binnen de familie (zie notities, p. 41). U

haalde ook meermaals aan dat het oom M. was die net uw halfbroers tegen u opstookte en die

verhinderde dat jullie bescherming kregen door de politie (zie notities, p. 12-13, 25-26). Dat u dan

verwachtte dat net hij voor jullie zou opkomen na de dood van uw vader, verwondert. Bovendien

verklaarde u dat er in uw dorp nog 'veel' ooms langs vaders kant wonen, buiten oom M.. Echter,

gevraagd wie die ooms dan zijn, somt u er nog 2 op (A. en S.) die in het dorp wonen en verklaart u dat

dat het is (zie notities p. 31-32). Er mag verwacht worden dat u eenduidigere verklaringen aflegt over uw

ooms langs vaders zijde. Immers, zij kunnen een essentiële rol spelen in het afhandelen van dergelijke

familiale erfeniskwesties in een land als Sierra Leone. Dat uw verklaringen over uw oom M. en over uw

'vele' ooms in het dorp dermate vaag en warrig zijn, tast dan ook de doorleefdheid van uw beweerde

familiale problemen aan.

Vervolgens, en niet in het minst, dienen uw verklaringen over de huidige stand van zaken betreffende

uw vaders eigendommen te worden opgemerkt.

Gevraagd of er nog iets gebeurde na uw vertrek uit Sierra Leone, stelt u een wedervraag 'Met mijn

familie?' en voegt u toe de vraag niet te begrijpen - u lijkt verwonderd over deze vraag. U de vraag

nogmaals gesteld, refereert u naar verdere ontwikkelingen in België en dat u zich nu in het

kamp (opvangcentrum) bevindt. U uitdrukkelijk gevraagd naar ontwikkelingen in Sierra Leone, geeft u

aan dat er geen zijn (zie notities p.44). Uw moeder zou u gezegd hebben dat uw oom blijft aandringen

om met haar te trouwen en dat hij ermee dreigt haar het huis te laten verlaten - wat dus vooral

problemen zijn voor uw moeder en niet voor u. Gevraagd of u nog nieuws hebt met betrekking tot uw

(eigen) problemen, lijkt u opnieuw verwonderd over deze vraag en herhaalt u de vraag. U antwoordt

vervolgens dat u voorlopig geen nieuws hebt. U weet niet wie na uw vertrek de eigendom van uw

vader, de veehandel, waarover al uw problemen ontstaan zijn, overnam. U verklaart er geen 'legale

informatie' over te hebben. Gevraagd hoe het komt dat u zich daar dan niet over informeerde, stelt u de

vraag terug 'Over wat?'. U lijkt de essentie van uw verzoek tot internationale bescherming en de reden

voor uw vlucht uit Sierra Leone vergeten te zijn. U verder toegelicht dat gevraagd wordt waarom u zich

niet geïnformeerd heeft over wie nu de zaken van uw vader beheert - een vraag waarvan kan

verondersteld worden dat u zich deze zelf al hebt gesteld, indien u werkelijk de beheerder was van een

grote veehandel zoals u dat voorstelde - verklaart u zich niet geïnformeerd te hebben omdat u verplicht
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werd weg te gaan. U voegt toe dat u, toen u uw moeder belde, geen megabytes meer had. (zie notities,

p. 44-45). Het is niet aannemelijk dat u niet meer moeite deed om informatie te verzamelen over de

huidige stand van zaken betreffende de eigendommen - en meer bepaald de veehandel - van uw vader.

Uw interesse hiervoor is wel heel beperkt. Het is niet aannemelijk dat - indien u in Sierra Leone dermate

vasthield aan de eigendomsrechten van deze veehandel, waardoor u doodsbedreigingen trotseerde -, u

na uw vertrek blijkbaar geen interesse meer vertoont in deze zaak. Uw huidige onwetendheid

en desinteresse staan in schril contrast met de vasthoudendheid die u in uw asielrelaas

tentoonspreidde.

Ten slotte legt u geen documenten neer ter ondersteuning van uw identiteit, reisweg of vluchtrelaas.

Gelet op het voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een gegronde

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, worden

vastgesteld.

Op basis van artikel 57/5quater van de vreemdelingenwet werd u de mogelijkheid gegeven opmerkingen

te formuleren op de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud van het CGVS. De kopies van

de notities werden aan u en aan uw advocaat opgestuurd dd. 5/7/2019. Daar u, noch uw advocaat

opmerkingen heeft overgemaakt, wordt u geacht in te stemmen met de inhoud ervan en kan

aangenomen worden dat het persoonlijk onderhoud goed verliep.

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 het enig middel worden navolgende schendingen opgeworpen: “schending van artikelen 48/3 en

48/4, schending van de motiveringsplicht, schending van de zorgvuldigheidsplicht, schending van artikel

3 EVRM”.

In het eerste middelonderdeel stelt verzoeker:

“Verzoeker gaat niet akkoord met de redenen die het CGVS aanneemt om de geloofwaardigheid van

zijn relaas in twijfel te trekken.

Verzoeker is de Engelse taal niet behoorlijk machtig en hij heeft de bijstand nodig van een tolk tijdens

zijn gehoor door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het Commissariaatgeneraal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (CGVS). Daar dit in deze niet is gebeurd, heeft hij zichzelf in het Engels

niet goed kunnen uitdrukken waardoor communicatieproblemen tussen hem en de Protection officer

(PO) tijdens de verschillende gehoren onvermijdelijk waren. Het Engels in Sierra Leone is niet hetzelfde

als het Engels in de UK/Europe. In Sierra Leone gaat het meer om een Engels, zijnde een mengeling

tussen Engels en dialect, wat het soms moeilijk is om te begrijpen.

Als de CG in de bestreden beslissing van mening is dat er tegenstrijdigheden zijn, zijn deze te wijten

aan ernstige communicatieproblemen tussen verzoeker en de PO’s van het CGVS en de DVZ wegens

de afwezigheid van een tolk Fulla.

-Er zouden, zoals reeds besproken, tegenstrijdigheden zijn in de verklaringen van verzoeker:

Met betrekking tot de verblijfplaats. In de bestreden beslissing stelt men dat verzoeker andere

verklaringen aflegt op DZV en CGVS. Deze bewering in de bestreden beslissing is er een zonder in

detail te gaan en dit aan te tonen.

Met betrekking tot de aanvaringen met de stiefbroers is verzoeker in tegenstelling tot wat in de

bestreden beslissing wordt beweerd wel consequent. Verzoeker stelt dat er steeds problemen (stelen

van vee, intrappen van deur, plan om verzoeker om te brengen enz.) waren met de stiefbroers omwille

van jaloezie maar dat het op de compound wel leefbaar was met de familie die in een ander

appartement woont.

-In hoofde van verzoeker bestaat er een gegronde vrees voor vervolging wegens politieke

redenen in de zin van de Conventie van Genève. Definitie: […]”.

Het tweede middelonderdeel luidt:

“[…]



RvV X - Pagina 6

Verzoeker vreest bij terugkeer te zullen worden vermoord door zijn stiefbroers.

Verzoeker heeft een duidelijke vrees geuit zoals blijkt uit de verklaringen.

Bij een terugkeer zal hij gevaar lopen, hij vreest voor zijn leven, hij kan alleszins geen normaal leven

leiden en zal gedwongen worden te leven aan de marge van de maatschappij, zonder kansen, een

leven in strijd met artikel 3 EVRM.

In de bestreden beslissing is door de CG met nagegaan of verzoeker wel in aanmerking komt voor de

subsidiaire beschermingsstatus, wat zoals uiteengezet zeker het geval is.

De bestreden beslissing schendt artikel 48/4 VW en het materiële motiveringsbeginsel door hieromtrent

niet te motiveren. Tevens dient de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel te worden vastgesteld

omdat er helemaal geen onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden van subsidiaire bescherming.”

Beoordeling

2.2.1. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 van het EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 van het EVRM een risico op

vervolging omwille van één van de gronden omschreven in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève

omvat (UNHCR, “Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights”,

Regional Bureau For Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus

2006, deel 2.1, nr. 3.7).

Artikel 3 van het EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet

van 15 december 1980 (cf. HvJ C-465/07, “Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie”, 2009,

“http://curia.europa.eu”).

Daarnaast biedt artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4,

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in

uitzonderlijke omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is

dat eenieder die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel

risico loopt op ernstige schade (cf. EHRM, “Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk”, nrs. 8319/07 en

11449/07, 28 juni 2011, § 226).

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM is dan ook niet aan de orde.

2.2.2. Verzoeker stelt dat hij het Engels niet behoorlijk machtig is en bijstand nodig heeft van een tolk

tijdens het gehoor op de DVZ en het CGVS. Het blijkt echter dat verzoeker om een tolk Engels verzocht

voor het onderzoek van het verzoek om internationale bescherming en hij werd er van in kennis gesteld

dat de taal waarin het verzoek om internationale bescherming onderzocht wordt het Nederlands is

(Bijlage 26 van 19 augustus 2018).

Artikel 51/4 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“§ 1 Het onderzoek van de in de artikelen 50, 50bis, 50ter en 51 bedoelde asielaanvraag geschiedt in

het Nederlands of in het Frans.

De taal van het onderzoek is tevens de taal van de beslissing waartoe het aanleiding geeft alsmede die

van de eventuele daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied.

§ 2 De vreemdeling, bedoeld in de artikelen 50, 50bis, 50ter of 51, dient onherroepelijk en schriftelijk

aan te geven of hij bij het onderzoek van de in de vorige paragraaf bedoelde aanvraag de hulp van een

tolk nodig heeft.

Indien de vreemdeling niet verklaart de hulp van een tolk te verlangen, kan hij volgens dezelfde regels

het Nederlands of het Frans kiezen als taal van het onderzoek.

Indien de vreemdeling geen van die talen heeft gekozen of verklaard heeft de hulp van een tolk te

verlangen, bepaalt de Minister of zijn gemachtigde de taal van het onderzoek, in functie van de

noodwendigheden van de

diensten en instanties. Tegen die beslissing kan geen afzonderlijk beroep worden ingesteld.

§ 3 Bij de procedures voor de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, voor de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State alsmede indien de vreemdeling



RvV X - Pagina 7

tijdens de behandeling van de asielaanvraag of binnen een termijn van zes maanden na afloop van de

asielprocedure verzoekt om het toekennen van een machtiging tot verblijf op grond van de artikelen 9bis

of 9ter, wordt de taal

gebruikt die overeenkomstig paragraaf 2 is gekozen of bepaald.

Paragraaf 1, tweede lid, is van toepassing.”

De ambtenaar van de verwerende partij vertaalde zelf van het Nederlands naar het Engels (en

omgekeerd).

Omtrent deze wijze van gehoor en vertolking stelde de Raad van State (arrest nr. 185.993 van 3

september 2008):

“2.1.4.1. Overwegende dat, in tegenstelling tot hetgeen verzoeker laat gelden, niets in de parlementaire

voorbereiding van artikel 51/4 van de Vreemdelingenwet erop wijst dat in deze wetsbepaling ook de taal

van de conversatie met de tolk wordt geregeld; dat verzoeker zich daarvoor steunt op de volgende

zinsnede in de memorie van toelichting bij het ontwerp dat de wet van 10 juli 1996 is geworden: “De

huidige regeling van onbeperkte vrije keuze van de taalrol leidt ertoe dat men de taalrol kiest waar de

vertraging het grootst is en waar zogezegd de kans op een positieve beslissing het grootst is, ook al

spreekt de betrokken asielzoeker de taal niet en moet er voor een conversatie met hem een beroep

worden gedaan op een tolk” (Parl. St. Kamer, 1995-96, 364 nr. 1, p. 32-33); dat hieruit evenwel niet kan

worden afgeleid dat onder het nieuwe regime enkel naar en uit de proceduretaal mag worden getolkt;

dat als één van de redenen waarom aan de onbeperkte vrije keuze van de proceduretaal een einde

wordt gesteld, er enkel wordt op gewezen dat ook wanneer de asielzoeker zelf deze taal kiest, meestal

voor de conversatie met hem nog een beroep moet worden gedaan op een tolk; dat luidens artikel 30

van de Grondwet het gebruik van de in België gesproken talen vrij is en het niet geregeld kan worden

dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken; dat deze

bepaling op zich geen verplichting inhoudt voor de ambtenaren om uitsluitend de taal van hun taalrol te

spreken of te gebruiken; dat ook uit deze bepaling niet kan worden afgeleid dat een ambtenaar een

andere taal slechts zou mogen spreken of gebruiken indien een formele wetsbepaling hem daartoe

machtigt; dat zoals andere wetsbepalingen waarbij het gebruik van een bepaalde taal wordt opgelegd

ook artikel 51/4 van de Vreemdelingenwet restrictief moet geïnterpreteerd worden; dat deze

wetsbepaling enkel het taalgebruik regelt bij het eigenlijk onderzoek van de asielaanvraag; dat het de

taal aanwijst die het bestuur moet gebruiken bij het opstellen van de dossierstukken en bij het nemen

van zijn beslissing; dat artikel 51/4 van de Vreemdelingenwet niet is geschonden omdat het interview op

het Commissariaat-generaal zonder tussenkomst van een tolk werd afgenomen in een andere taal dan

de proceduretaal of omdat de tolk zich bij dit interview bediende van een andere taal dan de

proceduretaal; dat artikel 51/4 van de Vreemdelingenwet de jurist die het interview met de asielzoeker

afneemt niet verbiedt zich uit te drukken in een vreemde taal en zelfs de rol van de tolk waar te nemen

wanneer hij die taal beheerst; (…) (eigen onderlijning)”.

Uit voormeld arrest van de Raad van State blijkt dat artikel 51/4 van de Vreemdelingenwet niet verbiedt

aan de ambtenaar die het interview met de verzoeker om internationale bescherming afneemt zich uit te

drukken in een vreemde taal; het arrest stelt dat artikel 51/4 evenmin aan de ambtenaar verbiedt “zelfs

de rol van de tolk waar te nemen wanneer hij die taal beheerst”. Aan de ambtenaar van de verwerende

partij wordt geen vereiste van bewijs inzake de beheersing van de vreemde taal gesteld.

De Raad stelt te dezen tevens vast dat verzoeker geen concreet element aanvoert waaruit kan blijken

dat het gehoor geen trouwe weergave is van de vragen en antwoorden. Dit klemt des te meer

aangezien verzoeker in het verzoekschrift stelt “Verzoeker verwijst naar hetgeen verklaard tijdens de

interviews met uitzondering van de hierna geformuleerde aanpassingen” waarbij de Raad opmerkt dat

er geen concrete of problematische vertaalfouten worden aangeduid; bijgevolg kan aangenomen

worden dat er geen problemen waren inzake de vertolking en het noteren van haar verklaringen.

Aan verzoeker werd bij de aanvang van het gehoor bij het CGVS immers gevraagd of hij de ambtenaar

goed begreep en er werd verduidelijkt dat hij eventuele problemen diende te melden. Verzoeker gaf

daarbij aan de ambtenaar van het CGVS goed te begrijpen (gehoor CGVS, p. 3). Verzoeker gaf aan het

einde van het gehoor nogmaals uitdrukkelijk aan dat hij de vragen en het Engels van de ambtenaar van

het CGVS goed had begrepen (ibid., p.45). Tevens blijkt dat bij mogelijke onduidelijkheden de vragen

werden hersteld (ibid., zie bv. p.16, 17, 21, 25). Verzoekers advocaat, die het gehoor bijwoonde, maakte

aan het einde van het gehoor geen opmerkingen inzake de vertaling.
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Verzoeker kan derhalve niet worden gevolgd waar hij aanvoert dat de tegenstrijdigheden te wijten zijn

aan de afwezigheid van een tolk Fulla aangezien hij blijkens de bijlage 26 een tolk Engels vroeg en

verzoeker noch zijn raadsman opmerkingen hadden over de vertolking door de ambtenaar van het

CGVS.

2.2.3. Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissing stelt dat, zonder dat hierop in detail wordt

ingegaan en aangetoond, verzoeker inzake zijn verblijfplaats andere verklaringen aflegde op het CGVS

en de DVZ.

Verzoeker kan omwille van de navolgende motivering in de bestreden beslissing echter bezwaarlijk

volhouden dat er niet in detail werd ingegaan op de incoherente verklaringen bij het CGVS en de DVZ

inzake zijn verblijfplaatsen en de aldaar gesitueerde problemen:

“[…] U verklaart steeds bij uw moeder in het dorp Kosse gewoond te hebben, tot u 15 à 16 jaar was. Op

dat moment besloot uw vader dat u, omwille van de problemen met de familie van de eerste vrouw

van uw vader die uw leven bedreigde, diende te verhuizen naar Fullah-town (zie notities persoonlijk

onderhoud CGVS, dd. 26/6/2019, p. 10). Vervolgens bleef u 2 jaar in Fullah-town (Makeni) wonen, zo nu

en dan samen met uw eerste partner M., om daarna in de compound van uw halfbroers te gaan wonen

in de Majedustraat in Makeni waar u 'lang' woonde. U vertrok daar toen uw vader zijn eigendommen

verdeelde en de huizen in de Majedu-straat eigendom werden van uw vaders eerste vrouw (zie notities,

p. 10, 15-17), u was toen 25 à 26 jaar (zie notities p. 15). Op dat moment keerde u terug naar het dorp

Kosse, waar u bij uw tweede vriendin Saffie woonde (zie notities p. 17). Voor de DVZ verklaarde u

echter steeds in Bombali - Bentu gewoond te hebben (zowel adres als hoofdverblijfplaats), sinds uw

geboorte tot uw vertrek in augustus 2018 (zie verklaring DVZ, dd. 22/11/2018, nr. 10). U op het CGVS

geconfronteerd met het dorp Bentu - dat u voor het CGVS in de hele bespreking van uw adressen en

woonplaatsen nooit had vernoemd - haalt u aan dat Kosse een deel is van Bentu (zie notities, p. 16).

Het is merkwaardig dat u in november 2018 voor de DVZ nog verklaarde in Bombali -Bentu gewoond te

hebben (geen straten of straatsnummers kon geven) en het voor het CGVS plots nog enkel heeft

over Kosse, dat dan in Bentu zou gelegen zijn. Dat u voor de DVZ blijkbaar 'vergat' dat u, net omwille

van de door u aangehaalde problemen, ook in Makeni - Fullah Town en Majedu-street - woonde,

gedurende een tiental jaren (van uw 15à16 jaar tot uw 25à26 jaar) is op zijn minst merkwaardig.

Nog opmerkelijker zijn echter uw verklaringen over uw verblijf in Majedu-street. U verklaarde verhuisd te

zijn naar Makeni (Fullah Town) omwille van de problemen die u had met uw familie (halfbroers).

Gevraagd welke problemen u met hen had waardoor u verhuisde, verklaart u dat ze uw leven

bedreigden en dat , toen u in Kosse was, u 'altijd' problemen had met uw broers (zie notities, p. 10). U

verklaart dat, nadat uw vader vernam dat uw halfbroers het plan hadden u te doden, hij zijn

eigendommen verdeelde (zie notities, p.12) en u daarna, terug van Majedu-street - waar u in een

compound bij uw halbroers woonde - naar Kosse ging wonen. U gevraagd met wie u in de

Majedustraat woonde, antwoordde u uitdrukkelijk : "Bij mijn stiefmoeder en de broers" (zie notities, p.

17). Er dient dus te worden vastgesteld dat u reeds met de dood bedreigd werd door uw stiefbroers voor

de eigendommen van uw vader verdeeld werden en dat uw vader het verdelen van zijn eigendommen

als een middel zag om de rust in de familie te laten weerkeren. Echter, u gevraagd hoe uw relatie met

uw stiefbroers was toen u met hen in eenzelfde compound woonde - dus in de periode nadat u diende te

verhuizen naar Makeni omwille van de problemen tot uw vader zijn eigendommen verdeelde om een

einde te maken aan de problemen - antwoordt u merkwaardig genoeg : 'Toen ik bij hen woonde in

hetzelfde compound, toen was het niet zo erg... We groetten elkaar. Niet teveel discussie....' (zie notities

p. 24).

Nochtans, verder gevraagd naar wat gebeurde in de tijd tussen dat u naar Fullah-town verhuisde en de

verdeling van de eigendommen, heeft u het over confrontaties en aanvallen tussen u en uw halfbroers,

aanvallen van uw halfbroers op uw moeder, het ontvreemden van uw dieren, en dat ze zelfs uw deur

braken in de compound (zie notities, p. 25-26). Uw verklaringen over de periode dat u bij uw

broers woonde in de compound zijn allesbehalve consistent.

De voorgaande vaststellingen in de geciteerde motivering zijn terecht en pertinent en worden,

aangezien ze niet dienstig worden weerlegd, door de Raad overgenomen.

2.2.4. Inzake de problemen met zijn stiefbroers voert verzoeker aan dat hij wel consequent was. Er

waren steeds problemen met de stiefbroers omwille van jaloezie maar het was wel leefbaar op de

compound met de familie die in een ander appartement woonde.

Verzoeker herhaalt een aantal van zijn problemen met zijn stiefbroers maar onderneemt niet de minste

poging om concreet de motiveringen te weerleggen die stellen inzake de problemen met zijn stiefbroers:
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“[…] U gevraagd met wie u in de Majedustraat woonde, antwoordde u uitdrukkelijk : "Bij mijn stiefmoeder

en de broers" (zie notities, p. 17). Er dient dus te worden vastgesteld dat u reeds met de dood bedreigd

werd door uw stiefbroers voor de eigendommen van uw vader verdeeld werden en dat uw vader het

verdelen van zijn eigendommen als een middel zag om de rust in de familie te laten weerkeren. Echter,

u gevraagd hoe uw relatie met uw stiefbroers was toen u met hen in eenzelfde compound woonde - dus

in de periode nadat u diende te verhuizen naar Makeni omwille van de problemen tot uw vader zijn

eigendommen verdeelde om een einde te maken aan de problemen - antwoordt u merkwaardig genoeg

: 'Toen ik bij hen woonde in hetzelfde compound, toen was het niet zo erg... We groetten elkaar.

Niet teveel discussie....' (zie notities p. 24). Nochtans, verder gevraagd naar wat gebeurde in de tijd

tussen dat u naar Fullah-town verhuisde en de verdeling van de eigendommen, heeft u het over

confrontaties en aanvallen tussen u en uw halfbroers, aanvallen van uw halfbroers op uw moeder, het

ontvreemden van uw dieren, en dat ze zelfs uw deur braken in de compound (zie notities, p. 25-26). Uw

verklaringen over de periode dat u bij uw broers woonde in de compound zijn allesbehalve consistent.

Wat echter alle verbeelding tart, is dat u naar het einde van het persoonlijk onderhoud toe, nogmaals

expliciet verklaart dat u, in de periode van uw 15 tot uw 25 jaar, toen u in het compound woonde bij uw

halfbroers, er niet teveel druk was van uw broer (zie notities, p. 46), terwijl het nu net de druk was - in de

vorm van een doodsbedreiging en plannen om u te vermoorden - die uw vader ertoe aanzette om zijn

eigendommen te verdelen toen u 25 jaar oud was. U gevraagd of het probleem dan begon nadat uw

vader stierf, bevestigt u dit (zie notities, p.46), terwijl u eerder tijdens het persoonlijk onderhoud

voortdurend verwees naar confrontaties, pesterijen, aanvallen, doodsbedreigingen en moordplannen die

plaatsvonden voor het overlijden van uw vader. U verklaarde uitdrukkelijk dat, na de verdeling van de

eigendommen door uw vader, uw broers 'elke dag' naar het dorp kwamen om problemen te

veroorzaken, elke dag was een gevecht (zie notities, p. 12), u werd door uw stiefbroers die uw vee

kwamen ophalen gestoken met een mes, waarop u naar uw vader -die dus nog leefde - ging en het

hem uitlegde (zie notities, p. 13). Dat u dan verklaart dat uw problemen pas begonnen nadat uw vader

overleden is, tast uw geloofwaardigheid ernstig aan.”

De voormelde motiveringen inzake verzoekers voorgehouden problemen met zijn stiefbroers zijn terecht

en pertinent, vinden steun in het administratief dossier en worden door de Raad overgenomen

aangezien ze niet concreet worden weerlegd.

2.2.5. Hierbij voegt zich de vaststelling dat verzoeker geen verweer voert tegen de motiveringen waaruit

blijkt dat verzoeker (i) over het overlijden van zijn vader geen consistente verklaringen aflegde; (ii) over

het overlijden van zijn dochter inconsistente verklaringen aflegde; (iii) onduidelijke verklaringen aflegde

over hoe hij op de hoogte werd gebracht van de brand; (iv) geen coherent verhaal bracht inzake de

gebeurtenissen na de dood van zijn vader; (v) over zijn oom M. en over andere 'vele' ooms in het dorp

vage en warrige verklaringen aflegde; (vi) de essentie van zijn verzoek tot internationale bescherming

en de reden voor zijn vlucht uit Sierra Leone blijkt vergeten te zijn en dat zijn huidige onwetendheid

en desinteresse in schril contrast staan met de vasthoudendheid die hij in Sierra Leone blijkens het

asielrelaas tentoonspreidde; (vii) geen documenten bijbrengt inzake zijn identiteit, reisweg of relaas.

De motiveringen dienaangaande blijven derhalve onverminderd overeind.

2.2.6. Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor

vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat hij niet voldoet aan de

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.7. De bewering als zou de bestreden beslissing niet motiveren waarom de subsidiaire

beschermingsstatus wordt geweigerd mist feitelijke grondslag.

Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de

motieven in de beslissing heeft besloten tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dat

deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de

vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire

beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

Verzoeker beroept zich inzake de subsidiaire beschermingsstatus op geen ander element dan hetgeen

hij aanhaalde in het kader van zijn vluchtelingenrelaas. Verzoeker toont gelet op het voormelde

bijgevolg 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.
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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 zeventien 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


