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nr. 256 117 van 10 juni 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. ANDRIEN en F. LAURENT

Mont Saint-Martin 22

4000 LIÈGE

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 Guinee-Bissause nationaliteit te zijn, op

16 maart 2021 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen van 9 februari 2021.

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 10 mei 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 juni 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. LAURENT loco advocaat D.

ANDRIEN en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde over de Guinee-Bissause nationaliteit te beschikken en te behoren tot de Soninke etnie. U

bent geboren op 24 oktober 1992 in Bissak, in de stad Bissau. U bent ongehuwd en heeft geen

kinderen. U werkt o.m. in de bouwsector, als mecanicien en als visser.

Uw ouders overlijden wanneer u nog zeer jong bent. Na het overlijden van uw moeder heeft u ruzie met

de broer van uw vader. Hij wil niet voor u instaan en mishandelt u. P.M.S. zorgt ervoor dat u in 2002

naar Casamance, Senegal gebracht wordt.

In 2010 besluit u terug te keren naar Bissau omdat uw (half)broer A. ziek is en verzorging nodig heeft.
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Hoewel uw broer u reeds voor uw terugkeer naar Bissau zei dat hij u zou vertellen over de familiale

problemen, doet hij dit niet tot aan zijn overlijden in 2013. U brengt uw broer naar het ziekenhuis, maar

hij overlijdt reeds voor hij het ziekenhuis bereikt. De avond van zijn overlijden wordt uw broer begraven.

De broer van uw vader, uw oom I., is aanwezig op de begrafenis.

De dag erna komt uw oom I. u thuis opzoeken. U beschuldigt uw oom ervan uw broer enkele jaren

eerder op straat gezet te hebben toen hij ziek werd. U verbreekt hierna het contact met uw oom.

In 2015 besluit u een identiteitskaart en een paspoort aan te vragen bij de Guinee-Bissause autoriteiten.

Kort daarna komt u uw oom tegen wanneer u in de haven aan de slag bent. Jullie maken opnieuw ruzie,

welke onderbroken wordt door P.M.S.. Hij tracht de plooien tussen u en uw oom glad te strijken. Samen

met P.M.S. gaat u naar de woning van uw oom. P.M.S. beschuldigt uw oom van hekserij opdat hij de

bezittingen van uw vader kon innemen. Uw oom weigert om de door hem afgenomen bezittingen aan u

af te staan. Jullie wegen scheiden en u keert terug naar uw woning.

Enige tijd later wordt u op straat aangevallen en in elkaar geslagen. Nadat u bekomen bent van deze

aanval, zoekt u uw oom op en beschuldigt hem ervan u te willen doden. Uw oom geeft dit toe. U gaat

onmiddellijk na deze ontmoeting naar de haven en vertrekt met een vissersboot. De boot zinkt echter

voor de kust van Casamance, Senegal. U wordt wakker in een ziekenhuis. De verpleegkundige vertelt u

dat uw oom I. u is komen opzoeken toen u nog buiten bewustzijn was en dat hij wil dat u terugkeert naar

Bissau. De verpleegkundige geeft u het telefoonnummer van uw oom. In het bijzijn van een vriend belt u

naar uw oom. Hij vertelt u dat hij mensen zal sturen zodat zij u naar Bissau kunnen terugbrengen. U

besluit samen met B.D., één van de andere overlevenden van het bootongeluk, te vertrekken uit

Senegal en naar Europa te gaan.

U reist via Gambia, Senegal, Mauritanië, Marokko, Spanje en Frankrijk naar België, waar u op 21

februari 2019 toekomt. Op 1 maart 2019 dient u een verzoek tot internationale bescherming in.

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming legt u een zeemansboek met

vaccinatiekaart en attest van de havenautoriteiten neer.

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.

Na onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in uw administratieve

dossier, stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen.

U verklaart dat uw oom I. diverse familieleden vermoord heeft d.m.v. hekserij en dat hij ook u wilt

vermoorden (notities van het persoonlijk onderhoud dd. 05/11/2020 (verder notities CGVS), p. 6-10).

Gevraagd wat u zoal over uw oom I. kan vertellen, verklaart u aanvankelijk dat het iemand is die u

niet goed kent en dat u niet veel van hem weet, “behalve wat hij u gezegd heeft” (notities CGVS, p.

13). Echter, later tijdens het onderhoud gevraagd naar de reden dat u bij de autoriteiten geen hulp

zocht, verklaart u plotsklaps dat uw oom voor de marine werkt (notities CGVS, p. 27). Gevraagd

waarom u dit - nochtans uiterst belangrijke element in uw asielrelaas - niet zei toen er gevraagd werd

iets over uw oom te vertellen, verklaart u er niet aan gedacht te hebben. Het is echter niet aannemelijk

dat u dit zomaar zou vergeten – te meer daar u verder niets zou weten van uw oom - waardoor de

doorleefdheid van uw verklaringen reeds wordt aangetast. Bovendien blijkt u niet te weten wat uw oom

voor de marine doet of welke functie hij heeft bij de marine.

Het stemt dan ook tot denken dat u zelfs geen poging ondernam om uw oom aan te geven bij de

autoriteiten, hoewel hij ten overstaan van uzelf en P.M.S. bekende aan de oorsprong van de dood

van uw ouders en uw broer te liggen (notities CGVS, p. 8). Het is bovendien niet aannemelijk dat u,
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hoewel P.M.S. van alles op de hoogte was en hij uw familie al goed kende toen u nog klein was (notities

CGVS, p. 21), hem hier blijkbaar niet naar gevraagd heeft.

Bovendien heeft u totaal geen idee om welke reden uw oom diverse familieleden gedood heeft en

ook u wilt doden. Reeds voor de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) verklaarde u niet te weten

om welke reden u geofferd moest worden (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Tijdens het onderhoud voor

het CGVS meermaals gevraagd om welke reden uw oom de ziekte van uw broer veroorzaakt heeft,

verklaart u niet te weten wat hem daartoe gedreven heeft (notities CGVS, p. 12). Gevraagd om welke

reden uw oom voor problemen zorgt, verklaart wederom niet te weten waarom hij dat wil doen (notities

CGVS, p. 15-16). Gevraagd of uw oom daar nooit iets over gezegd heeft, verklaart u dat hij u nooit

gezegd heeft om welke reden dat is. Gevraagd of u zelf een reden ziet, verklaart u die vraag ook aan

uzelf gesteld te hebben, maar dat u het ook niet begrijpt. Later tijdens het onderhoud bevestigt u

nogmaals de reden niet te weten waarom uw oom het overlijden van uw ouders en uw broer veroorzaakt

heeft (notities CGVS, p. 22). U weet evenmin hoe uw oom I. uw vader gedood heeft, hoewel P.M.S. van

alles op de hoogte was (notities CGVS, p. 8) en hij uw familie al goed kende toen u nog klein was

(notities CGVS, p. 21). Het is dan ook niet aannemelijk dat u aan P.M.S. niet meer uitleg gevraagd

zou hebben over uw oom, de dood van uw vader of de redenen van uw oom om u en uw directe

familie uit de weg te ruimen. U toont geen interesse in de redenen van uw verzoek tot internationale

bescherming. Bovendien tast het de doorleefdheid van uw verklaringen aan dat u niet weet welke

drijfveren uw oom heeft, hoewel uit uw asielrelaas blijkt dat hij o.m. de bezittingen van uw vader

ingenomen heeft, waaronder het huis waar jullie vroeger woonden (notities CGVS, p. 8 + p. 23).

Uw broer A. vertelt u reeds in 2010 - voor u Casamance verlaat en bij hem intrekt om voor hem te

zorgen dat er problemen zijn die hij niet over de telefoon kan uitleggen (notities CGVS, p. 6-7), waarna

jullie samenwonen tot aan het overlijden van uw broer in 2013. Gevraagd wat uw boer u over de

problemen met uw oom vertelde, verklaart u dat uw broer niet de tijd gehad heeft om u daarover te

vertellen (notities CGVS, p. 16). Opgemerkt dat jullie zo’n 3 jaar samen woonden en dat er toch

voldoende tijd was om u daarover te vertellen, ontkent u dat er voldoende tijd was omdat u moest

werken en dat uw broer u het elke keer wou vertellen als jullie fysiek samen waren. Wederom

opgemerkt dat jullie meerdere jaren samen woonden en er dan toch voldoende tijd was om daarover te

spreken, verklaart u echter dat uw broer ziek was en hij het er niet over wou hebben, zelfs al woonden

jullie samen. Gevraagd naar de reden dat uw broer het er niet over wou hebben, weet u de reden niet,

hoewel u het meerdere keren gevraagd heeft. Het is niet aannemelijk dat uw broer u in de periode

van 3 jaar dat jullie samen woonden u nooit gesproken heeft over de problemen met uw oom.

Daarenboven legt u tegenstrijdige en inconsistente verklaringen af over de reden dat uw broer u

hier nooit over gesproken heeft en past u uw verklaringen aan naargelang de gestelde vragen.

Bovendien weet u uitermate weinig over uw broer, met wie u beweerdelijk zo’n 3 jaar

samenwoonde (notities CGVS, p. 16), in de periode 2010-2013. Immers, gevraagd naar de

ouderdom van uw broer, weet u zijn leeftijd niet precies (notities CGVS, p. 11) – hoewel u voor de

DVZ wist te verklaren dat uw broer 2 jaar ouder is dan uzelf (Verklaring DVZ, vraag 17). Verder

weet u niet of uw broer kinderen heeft en wat hij voor werk gedaan heeft voor hij ziek werd. Gelet

op deze vaststellingen, maakt u het niet aannemelijk gedurende 3 jaar met uw broer

samengewoond te hebben om voor hem te zorgen.

Het tast de geloofwaardigheid van uw verklaringen verder aan dat u niet weet hoe uw oom het overlijden

van uw broer vernomen heeft, hoewel uw oom u na afloop van de begrafenis aansprak (notities CGVS,

p. 7 + p. 18).

U verklaart verder dat u na het lijden van een schipbreuk opgenomen werd in het Belfortziekenhuis in

Casamance, Senegal (notities CGVS, p. 25-26). Het tast de doorleefdheid van uw verklaringen

aangaande deze ziekenhuisopname echter aan dat u niet weet hoelang u (ongeveer) opgenomen

werd. Uw argumentatie dat u niet bij kennis was toen u opgenomen werd, kan echter niet voldoen

aangezien u samen met B.D., één van de andere overlevenden van de schipbreuk (notities CGVS, p. 9-

10), vertrok uit Casamance en hem toch meer uitleg kon vragen aangaande deze schipbreuk en de

gevolgen hiervan. Bovendien verklaart u voor het CGVS Casamance verlaten te hebben in het jaar 2015

(notities CGVS, p. 10), terwijl u voor de DVZ verklaarde in Senegal enkel in Casamance verbleven te

hebben en daar weggegaan te zijn in het jaar 2017 (Verklaring DVZ, p. 11).

Het stemt daarenboven tot denken dat u niet alleen geen idee heeft over hoe uw oom u in het

ziekenhuis te Casamance wist terug te vinden (notities CGVS, p. 26-27), maar ook dat alleen uw

oom weet hoe hij u kan terugvinden in Guinee-Bissau.
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Te meer daar u net daarvoor nog aangaf dat uw oom bij de marine werkt, maar dat u niet weet

wat hij bij de marine doet of welke zijn functie is.

Daarenboven moet worden opgemerkt dat hekserij en magie louter bijgeloof zijn en geen

objectieve grond kennen die in aanmerking kan worden genomen in het kader van uw

aangevoerde vluchtelingenrechtelijke vrees.

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.

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming legt u een zeemansboek, een

vaccinatiekaart en een aankoopbewijs m.b.t. dit zeemansboek neer. Deze documenten hebben geen

betrekking op uw asielrelaas en kunnen het voorgaande niet wijzigen.

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. Verzoekschrift en stukken

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 16 maart 2021 als enig middel aan: “manifeste

appreciatiefout en schending van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de

status van vluchtelingen, goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953, van artikelen 48/3, 48/4, en 48/6 van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen”.

Hij wijst op “het bestaan van animistische praktijken in Guinee-Bissau”:

“De door verzoeker beschreven praktijken komen overeen met animistische praktijken die in Guinee-

Bissau nog zeer levendig zijn. Dit blijkt inderdaad uit verschillende objectieve informatiebronnen: […]

Deze praktijken zijn niet specifiek voor een bepaalde godsdienst, en zij bestaan onder mensen van

katholieke en moslimgeloofsovertuigingen: […]

In casu, verklaarde verzoeker dat er in het ouderlijk huis (waar zijn oom woont) een kamer is die

niemand mag betreden en waarvan niemand de inhoud kent: “[…]” (CGVS, p. 8) ; “[…]" (CGVS, p. 22).

Zelfs als de verzoeker niet in staat is te verklaren wat er in de kamer is, is het voldoende bewijs van de

animistische praktijken van zijn oom.

Zelfs als de CGRA van mening is dat: “hekserij en magie louter bijgeloof zijn en geen objectieve grond

kenen die in aanmerking kan worden genomen in het kader van uw aangevoerde

vluchtelingenrechtelijke vress” (bestreden beslissing, p. 3), hebben deze praktijken een grote invloed op

de politiek, die alleen legitiem kan zijn als zij zich aan deze praktijken conformeert. De politie kan niet

tegen deze praktijken optreden omdat de mensen ermee doordrongen zijn: […]

Bijgevolg kan verzoeker geen effectieve bescherming van de autoriteiten tegen de praktijken van zijn

oom genieten.”

Betreffende de vrees van verzoeker voor zijn oom, wordt aangevoerd:

“• Aangaande zijn kennis van zijn oom I.

Het CGVS is verbaasd dat verzoeker niet veel weet over zijn oom I. en dat hij tijdens zijn onderhoud met

het CGVS voor het eerst verklaart dat hij bij de Marine werkt. Volgens het CGVS, stemt het feit dat

verzoeker niet weet wat zijn oom voor de marine doet of welke functie hij heeft tot denken dat hij zelf

geen poging ondernam om zijn oom aan te geven bij de autoriteiten, hoewel hij ten overstaan van hijzelf
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en P.M.S. bekende aan de oorsprong van de dood van zijn ouders en zijn broer te liggen (bestreden

beslissing, p. 2).

In dit verband verklaart verzoeker dat het voor hem zeer pijnlijk is over zijn oom te praten en dat het

hem daarom moeilijk valt erover te praten omdat deze oom hem van kinds af aan altijd pijn heeft gedaan

(CGVS, p. 15). Hij sloeg hem toen hij daar nog woonde en schopte zijn broer het huis uit toen hij ziek

was (CGVS, p. 7). Hij legde ook uit dat hij getrouwd was, maar gescheiden (CGVS, p. 13). Hij sloeg zijn

vrouw (CGVS, p. 27). Verzoeker wenst hieraan toe te voegen, hoewel hem deze vraag niet werd

gesteld, dat zijn oom I. zeer gewelddadig was jegens zijn vrouw en dat hij gewelddadig is jegens

iedereen.

Wat het werk van zijn oom bij de marine betreft, was verzoeker van mening dat dit geen factor van

belang was. Pas toen hem werd gevraagd waarom hij de autoriteiten niet om hulp kon vragen (CGVS, p.

27), noemde hij het. Het was omdat de beschermingsofficier hem naar zijn job vroeg dat hij het uitlegde.

De verzoeker is niet op de hoogte van de criteria van de wet om de status te verkrijgen, en van het

belang om na te gaan of hij door de autoriteiten van het land kan worden beschermd. Daarom kan het

hem niet kwalijk worden genomen dat hij er niet aan heeft gedacht. Voor hem is het niet belangrijk

omdat de autoriteiten niets kunnen doen aan geheime praktijken.

• Aangaande waarom zijn oom zijn familieleden vermoordde

Volgens het CGVS is het niet aannemelijk dat verzoeker geen idee heeft om welke redenen zijn oom

diverse familieleden gedood heeft en wilt doden, maar ook dat hij aan P.M.S. niet meer heeft gevraagd

over zijn oom en de dood van zijn vader (bestreden beslissing).

Verzoeker zelf verklaarde dat hij niet begreep waarom zijn oom hem wilde doden (CGVS, p. 16). Vóór

de ontmoeting met P.M.S. en zijn oom wist hij niet dat zijn oom de dood van zijn ouders en zijn broer

had veroorzaakt (CGVS, p. 22). P.M.S. organiseerde de ontmoeting zodat Meneer Tuncara zou

beseffen wat er aan de hand was met zijn oom. Dit zijn echter geheime praktijken. Daarom weet

verzoeker niet in detail hoe hij de dood van zijn familieleden heeft veroorzaakt. Verzoeker is met name

nooit ingewijd in deze praktijken en zou dus niet weten hoe de rituelen werken. Hij weet dat hij geofferd

werd (Vragenlist CGVS, vraag 3.5) maar hij kan onmogelijk begrijpen hoe het werkt en hoe het mensen

ziek maakt.

Hij wist dat het een kwestie van erfenis was, maar P.M.S. kon verzoeker niets vertellen omdat hij niet

ingewijd was in deze praktijken. P.M.S. kon het niet riskeren deze geheimen aan verzoeker te onthullen

omdat hij zichzelf in gevaar zou hebben gebracht. P.M.S. zei hem echter dat hij moest oppassen voor

zijn oom.

In tegenstelling tot wat wordt beweerd, toonde verzoeker belangstelling om te weten te komen wat er

was gebeurd en stelde hij P.M.S. verschillende vragen. Maar als iemand die "buiten" deze praktijken

staat, kon hem niets worden verteld.

• Aangaande de ziekte van de broer van verzoeker

Volgens het CGVS, “Het is niet aannemelijk dat uw broer u in de periode van 3 jaar dat jullie samen

woonden u nooit gesproken heeft over de problemen met uw oom. Daarenboven legt u tegenstrijdige en

inconsistente verklaringen af over de reden dat uw broer u hier nooit over gesproken heeft en past u uw

verklaringen aan naargelang de gestelde vragen” (bestreden beslissing, p. 2). Bovendien, vindt het

CGVS dat hij te weinig over zijn broer weet, met wie hij beweerdelijk zo'n 3 jaar samenwoonde

(bestreden beslissing, p. 2).

Verzoeker verklaarde dat zijn broer hem had gezegd dat hij het hem zou vertellen. Maar door de ziekte

van zijn broer had hij geen tijd om het hem te vertellen (CGVS, p. 7). Omdat hij zijn grote broer is en

hem respecteert, wilde hij hem niet dwingen te praten. Aangezien dit zeer zeker animistische praktijken

waren, kon verzoekster hiervan niet op de hoogte zijn geweest.

Zijn broer zei hem dat als hij het hem vertelde, hij het geheim moest houden: “Hij zei me, dat als ik een

geheim kon houden, dat hij het mij zou vertellen, maar ik mocht hem niet vragen stellen..."

(CGVS, p. 7). Zijn broer vertelde hem ook: “Hij zei me dat het een mystieke ziek was, die door zwarte

mensen gemaakt werd” (CGVS, p. 12). Zijn broer wilde het hem niet vertellen (CGVS, p. 16). Toen ging
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het sneller dan verwacht, want zijn broer werd zo ziek dat hij hem naar het ziekenhuis moest brengen en

hij werd nooit meer beter. Dat is waarom hij geen tijd had om het hem te vertellen (CGVS, p. 16).

Verzoeker verklaarde dat het zijn halfbroer was (CGVS, p. 6). Ze hebben dezelfde vader, maar zijn

vader stierf voor hij geboren werd, dus ze waren niet erg close. Ze groeiden niet samen op, dus kenden

ze elkaar niet goed: “Ik weet niet hoe hij leefde, want we zijn van elkaar gescheiden. Ik was weg van

hem toen ik nog klein was. We zijn van elkaar gescheiden" (CGVS, p. 11). Bovendien bleef verzoeker,

hoewel hij bij hem ging wonen, op zee werken en was hij dus vaak 15 dagen afwezig: “Toen ik werkte,

was ik twee weken weg voor het werk voor ik terugkwam” (CGVS, p. 7). Hij was dus niet erg aanwezig

en hij moest werken (CGVS, p. 16).

• Aangaande de schipbreuk en zijn verblijf aan het ziekenhuis

Volgens het CGVS, “Het tast de doorleefdheid van uw verklaringen aangaande deze ziekenhuisopname

echter dat u niet weet hoelang u (ongeveer) opgenomen werd’ (bestreden beslissing, p. 3). Het CGVS is

van mening dat verzoeker inlichtingen had kunnen inwinnen bij B.D., de andere overlevende van de

schipbreuk met wie hij was gevlucht.

Ten eerste was verzoeker niet bij bewustzijn toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Hetzelfde geldt

voor de andere overlevende van de schipbreuk, B.D.. B.D. kan hem dus geen informatie hebben

gegeven die hij zelf niet wist.

Bovendien heeft het CGVS verzoeker niet gevraagd of hij op hetzelfde tijdstip als verzoeker in het

ziekenhuis lag. Zelfs indien B.D. ook aanwezig was op het tijdstip van de schipbreuk, wijst niets erop dat

hij voortdurend bij verzoeker zou zijn gebleven tot hun vertrek. Het CGVS heeft dus ten onrechte

geoordeeld dat B.D. had moeten weten hoe lang hij in het ziekenhuis had moeten blijven.”

2.2. Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker landeninformatie aangaande “animistische praktijken in

Guinee-Bissau” (stukken 3-7).

Beoordeling

3. De Raad, die inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen beschikt over volheid van rechtsmacht, dient inzake het verzoek om internationale

bescherming een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan 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.

De uitvoerige opsomming van wetsbepalingen, rechtspraak en landeninformatie impliceert niet an sich

dat de bestreden beslissing behept is met een onregelmatigheid of dat verzoeker nood heeft aan

internationale bescherming.

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook 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. Consistentie, voldoende

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

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

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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 de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer de 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;
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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.”

4. Uit de lezing van het dossier blijkt dat verzoekers asielrelaas gekenmerkt wordt door oppervlakkige en

vage verklaringen. Zo bleek verzoeker onwetend wat betreft:

- zijn oom I. en diens werk voor de marine (notities van het persoonlijk onderhoud (hierna: notities), p.

27), hoewel het omwille van (de hekserij en invloed van) zijn oom is dat hij zijn land zou hebben

verlaten;

- de reden waarom zijn oom diverse familieleden gedood heeft en ook verzoeker wilt doden

(vragenlijst DVZ, vraag 3.5; notities, p. 12, 15-16, 22);

- zijn broer, diens leeftijd (notities, p. 11; verklaring DVZ, vraag 17), of hij kinderen heeft en wat hij

voor werk gedaan heeft voor hij ziek werd, terwijl verzoeker beweerdelijk zo’n 3 jaar samenwoonde

met de broer om hem te verzorgen alvorens hij bezweek onder de ziekte die de oom veroorzaakt

zou hebben (notities, p. 16);

- de familiale problemen die zijn broer hem niet over de telefoon kon uitleggen (notities, p. 6-7) en

waarover ze gedurende 3 jaren niet hebben gesproken (notities, p. 16);

- de manier waarop zijn oom het overlijden van de broer vernomen heeft, hoewel de oom verzoeker

na afloop van de begrafenis nog aansprak (notities, p. 7, 18, 25-26);

- de manier waarop zijn oom hem in het ziekenhuis te Casamance wist terug te vinden (notities, p.

26-27);

- de wijze waarop zijn oom hem zou terugvinden in Guinee-Bissau (notities, p. 27).

5. In het verzoekschrift wordt verzoekers beperkte kennis over zijn oom I. geweten aan het feit “dat het

voor hem zeer pijnlijk is over zijn oom te praten en dat het hem daarom moeilijk valt erover te praten

omdat deze oom hem van kinds af aan altijd pijn heeft gedaan [en] gewelddadig is jegens iedereen”.

De Raad merkt op dat verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud geenszins aangaf niet te willen

vertellen over zijn oom I. omdat dit voor hem “pijnlijk” en “moeilijk” was, doch wel dat verzoeker

verklaarde dat hij over zijn oom eigenlijk gewoon “niets” weet (notities, p. 13). Indien het voor verzoeker

werkelijk te pijnlijk of te moeilijk was om over zijn oom te spreken, had hij dit tijdens het onderhoud

moeten aangeven, wat hij echter heeft nagelaten door gewoonweg te verklaren dat hij niets weet over

zijn oom. Verzoeker legde overigens wél verklaringen af over andere moeilijke gebeurtenissen die hij

zou hebben meegemaakt, zoals de dood van zijn vader, de dood van zijn moeder, de ziekte en dood

van zijn broer en de schipbreuk waarbij dodelijke slachtoffers vielen en hij zelf ook bijna stierf (notities, p.

6-9, 18). Het is dan ook niet duidelijk waarom verzoeker niet zou kunnen vertellen over het profiel, de

levensloop of -omstandigheden van zijn oom.

Uit de notities van het persoonlijk onderhoud kan dan ook enkel een totale onwetendheid blijken

betreffende zijn oom, nochtans aangeduid als zijn beweerdelijke vervolger. Bovendien heeft hij zich

kennelijk ook nooit geïnformeerd bij P.M.S., die nochtans van alles op de hoogte was en de familie al

goed kende toen verzoeker nog klein was (notities, p. 21).

Verzoekers onwetendheid en zijn nalatige handelingen om zich enigszins te informeren wijzen wel

degelijk op een gebrek aan interesse en doen ernstige twijfels rijzen over de ernst van zijn vrees voor

vervolging.

6. De verwijzing in het verzoekschrift naar het geheim karakter van de praktijken en rituelen die

verzoekers oom zou hebben uitgevoerd om de moorden te plegen, waardoor P.M.S. verzoeker hierover

ook niet kon vertellen aangezien verzoeker “niet ingewijd was in deze praktijken”, verklaart geenszins

verzoekers onwetendheid over de redenen of motivatie achter deze praktijken. Van verzoeker kan

worden verwacht dat hij ernstige pogingen onderneemt om zich te informeren met betrekking tot de

essentiële elementen van zijn asielrelaas waarvan hij geen kennis heeft, zoals de persoon die hem

beweerdelijk vervolgt. Het komt immers in de eerste plaats aan verzoeker toe om aan de hand van een

coherent relaas, achtergrondkennis van zijn leefwereld en voor zijn relaas relevante elementen de

waarachtigheid ervan aannemelijk te maken, wat verzoeker te dezen heeft nagelaten.
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7. Waar in het verzoekschrift eerst wordt aangegeven dat verzoekers broer “geen tijd” had om hem

vertellen over de familiale problemen, wordt dit verder in het verzoekschrift tegengesproken waar

gesteld wordt dat verzoekers broer het hem niet “wilde” vertellen. Ook tijdens het persoonlijk onderhoud

legde verzoeker incoherente verklaringen af over waarom zijn broer hem uiteindelijk nooit vertelde over

de familiale problemen (notities, p. 16). Hoe dan ook vallen de beweringen over het gebrek aan tijd

omwille van werkverplichtingen en het feit dat de broers “niet erg close” waren en elkaar “niet goed”

kenden, bezwaarlijk te rijmen met verzoekers overige verklaringen waaruit blijkt dat hij in 2010 vanuit

Senegal naar Guinee-Bissau terugkeerde om zijn zieke broer bij te staan (notities, p. 16), dat hij

vervolgens drie jaar samenwoonde met zijn broer om hem tijdens zijn ziekte te verzorgen (notities, p.

16), waarbij verzoeker ook contact opnam met genezers teneinde zijn broer te helpen herstellen

(notities, p. 20), en dat verzoeker de begrafenis voor zijn broer regelde (notities, p. 18). Verzoeker slaagt

er niet in zijn vage verklaringen en onwetendheden te verschonen.

8. Verder blijkt dat verzoeker toegaf dat hij geen enkele poging ondernam om zijn oom aan te geven bij

de autoriteiten (notities, p. 8). Internationale bescherming kan echter slechts worden verleend indien

blijkt dat verzoeker geen enkele aanspraak kan maken op nationale bescherming. Van verzoeker mag

worden verwacht dat hij eerst alle mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen in eigen land.

De verwijzing in het verzoekschrift naar de invloed van animisme op de politieke cultuur in Guinee-

Bissau en de stelling dat de religieuze dimensie niet gescheiden kan worden van de politieke dimensie

(stuk 7), toont geenszins aan dat de autoriteiten geen bescherming kunnen of willen bieden “tegen de

praktijken van zijn oom”.

Overigens gaf verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud een andere reden voor zijn nalaten om

nationale bescherming te zoeken, namelijk het feit dat zijn oom voor de marine zou werken (notities, p.

27), iets dat hij eerder echter geheel onvermeld liet toen hem gevraagd werd om over zijn oom te

vertellen (notities, p. 13). Hoe dan ook kon verzoeker niet eens aangeven wat zijn oom doet voor de

marine of wat zijn functie is (notities, p. 27) waardoor er bezwaarlijk geloof aan kan worden gehecht.

Verzoeker past kennelijk zijn verklaringen aan naarmate doorgevraagd wordt en de asielprocedure

vordert.

9. Waar uit de informatie bij het verzoekschrift blijkt dat traditioneel animisme in Guinee-Bissau niet strikt

afzonderlijk van het jodendom, het christelijk geloof of de islam gezien kan worden, merkt de Raad op

dat er niet getwijfeld wordt aan het bestaan van het animistisch geloof in Guinee-Bissau dat al dan niet

samen met andere religieuze (joodse, christelijke of islamitische) praktijken beoefend wordt. Verzoeker

kan - gelet op het voorgaande - zijn vrees voor vervolging echter geenszins objectiveren en in concreto

aannemelijk maken, noch middels zijn verklaringen noch middels enige stukken noch middels

landeninformatie.

10. Volledigheidshalve wijst de Raad nog op verzoekers tegenstrijdige verklaringen over zijn vertrek uit

Casamance, Senegal. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken stelde hij dat dit in 2017 was (verklaring DVZ,

p. 11) terwijl hij voor het Commissariaat-generaal volhield dat het 2015 was (notities, p. 10). Dergelijke

wisselende verklaringen doen verder afbreuk aan zijn algemene geloofwaardigheid.

11. De Raad stelt verder vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen concreet verweer voert

tegen de motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot de door hem in de loop van de

administratieve procedure neergelegde documenten zodat de Raad om dezelfde redenen als de

commissaris-generaal deze stukken niet in aanmerking neemt als bewijs van de door hem

voorgehouden nood aan internationale bescherming.

12. Verzoeker brengt thans 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 inzake “de animistische praktijken van zijn oom”, het geven van gefabriceerde post-

factum verklaringen teneinde bepaalde tegenstrijdigheden te vergoelijken en het maken van excuses om

zijn onwetendheden te verschonen, maar hij laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te

voeren die de voorgaande conclusies kunnen weerleggen.
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13. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. Derhalve kan verzoeker het voordeel van

de twijfel niet worden gegund.

Bijgevolg kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

14. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde elementen

als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier

blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in

geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals

bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

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 tien juni tweeduizend eenentwintig 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


