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nr. 106 819 van 16 juli 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 22 april 2013 heeft

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

21 maart 2013.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 juni 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 juli 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. VAN CUTSEM en van attaché

K. GOOSSENS, 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 Guinees staatsburger te zijn van Peul afkomst. U bent geboren en getogen te

Terméssé, bij Koundara. U werd opgevoed door uw ouders. U bent nooit naar school gegaan omdat uw

ouders op dat moment onvoldoende financiële middelen hadden. U bent in 2002 getrouwd met

(L.D.). Jullie hadden een goed huwelijk. Ook al kon uw man goed in jullie levensonderhoud voorzien,

toch besliste hij in maart 2005 om naar Senegal te gaan om daar werk te gaan zoeken, op aanraden

van zijn oom. U was op dat moment zwanger van uw tweede dochter. Uw man is echter nooit bij zijn

oom toegekomen en is sindsdien vermist. U en de familie van uw man hebben uw man tevergeefs

gezocht. U heeft sinds zijn vertrek niets meer van hem vernomen. Nadat u drie jaar vruchteloos op uw

man heeft gewacht, vroeg u aan uw oom of hij u kon laten scheiden van uw man. Hij weigerde. U heeft

vervolgens nog twee jaar gewacht op de terugkeer van uw man. Aangezien u nog steeds niets van hem
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had vernomen, vroeg u opnieuw aan uw oom om te kunnen scheiden van uw man. Ook deze keer

weigerde hij. U vroeg aan uw moeder om met uw oom te onderhandelen. Gedurende de vijf jaar dat

u alleenstaande was, had uw moeder uw gezin financieel ondersteund. De familie van uw man heeft u

op geen enkele manier geholpen toen uw man was verdwenen. U bent bij uw moeder gaan inwonen

omdat ze niet meer wilde investeren in de hernieuwing van het dak van het huis waar u met uw man

woonde. De familie van uw man was niet tevreden met uw verhuis, maar aangezien ze u op geen

enkele manier hielpen, bent u, samen met uw twee dochters, bij uw moeder ingetrokken en er ook

gebleven. U begon in december 2011 een geheime relatie met Ibrahima (D.). Jullie zagen elkaar niet

vaak, maar jullie onderhielden wel telefonisch contact. De zus van uw man wilde uw dochter besnijden

in 2010 omdat uw dochter daarvoor de leeftijd had bereikt. U en uw moeder, waren hier echter tegen.

Van 2010 tot wanneer uw oom had ontdekt dat u vijf maand zwanger was, in julie 2012, heeft u kunnen

voorkomen dat uw dochter zou worden besneden. Iedereen in het dorp was ook op de hoogte dat u

tegen besnijdenis bent. De chef de quartier had u zelfs gezegd dat u het dorp moest verlaten maar het

is nooit tot meer dan een dreigement gekomen. Jullie ondervonden wel een vorm van discriminatie: u en

uw moeder waren niet meer welkom tijdens ceremonies die in het dorp plaatsvonden en uw

kinderen mochten niet met andere kinderen spelen. Toen uw oom ontdekte dat u zwanger was, bent u

gevlucht, met de hulp van Ibrahima naar Koundara. U bent daar gedurende twee weken bij een vriendin,

Tiguido, ondergedoken met uw kinderen. De broer van Tiguido, een militair, wist echter te vertellen dat u

werd gezocht. Uw vriendin wilde geen problemen en vroeg u daarom om, samen met uw kinderen, haar

huis te verlaten. Ibrahima heeft u ook deze keer geholpen en heeft u naar het huis van uw moeder

gebracht. Uw broertje van ongeveer zestien jaar woonde daar alleen en zorgde ervoor dat u en uw

kinderen te eten hadden. U bent daar, samen met uw kinderen, ondergedoken in de kamer van u

moeder. Omdat uw dochter ziek was, bent u op 22 augustus 2012 naar het ziekenhuis gegaan. Hierdoor

heeft men ontdekt dat u in het huis van uw moeder verbleef. Uw oom en de broer van uw man hebben

op 23 augustus 2012 de deur ingestampt. De broer van uw man nam vervolgens uw kinderen mee. Uw

oom mishandelde u en u werd in een gat gesmeten. Toen uw oom zijn wapen ging halen, bent u

kunnen vluchten. U kreeg vervolgens hulp van een vriendin van uw moeder, Fatoumata (D.), die ervoor

zorgde dat u zich kon herenigen met uw kinderen. Diezelfde dag bent u, met de hulp van Ibrahima,

naar Conakry gevlucht. U bent daar ondergedoken bij de zus van Ibrahima, Mariama. Ibrahima legde

de nodige contacten zodat u na vier dagen, op 27 augustus 2012, per vliegtuig naar België vertrok

alwaar u ’s anderdaags asiel aanvroeg.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten voor: uw geboorteakte, geboren op

1 september 1985 te Terméssé (Koundara), uitgereikt op 3 augustus 2012 door ‘la justice de paix

de Koundara; de geboorteakte van uw dochter Binta (D.), geboren op 1 oktober 2003 te

Terméssé (Koundara), uitgereikt op 4 augustus 2012 door ‘la justice de paix de Koundara; de

geboorteakte van uw dochter Aïssatou (D.), geboren op 5 september 2005 te Namdoumba Terméssé,

uitgereikt op 4 oktober 2012 door ‘justice de paix de Koundara’; een kopie van de geboorteakte van uw

zoon Amadou Oury (D.), geboren op 21 december 2012 te Verviers; een medisch attest waaruit blijkt

dat u bent besneden type II (dd 20/09/2012 door dr. (Da.)); een medisch attest waaruit blijkt dat uw

dochters, Binta (D.) en Aïssatou (D.) niet besneden zijn (dd 20/09/2012 door dr. (Da.)); documenten

van ‘Collectif Liégeois contre les mutilations génitales féminines’ waaruit blijkt dat u deelneemt aan

hun vergaderingen.

B. Motivering

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

de zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te

maken.

U verklaart dat u vreest dat uw oom, Boura, de broer van uw man, Alpha, en de zus van uw

man, Djeinabou, uw dochters willen besnijden. U geeft ook aan dat u zich schaamt voor uw

buitenechtelijk kind.

In de eerste plaats dient er te worden vastgesteld dat de rol die u aan uw

schoonfamilie toeschrijft op meerdere punten niet geloofwaardig is.

(1) Uit uw verklaringen blijkt duidelijk dat de familie van uw man, waarbij de broer van uw man

trouwens op hetzelfde erf woonde (zie gehoor CGVS, p 14), u gedurende de vijf jaar dat u daar alleen

woonde met uw kinderen, u op geen enkele manier heeft geholpen. (zie gehoor CGVS, p 16, p 18, p

19) Wanneer het Commissariaat-generaal u uitdrukkelijk vraagt of het niet de plicht is van de familie van

uw man om voor u en uw kinderen te zorgen, antwoordde u dat het inderdaad normaal wel zo is. (zie

gehoor CGVS, p 18) Wanneer er werd gevraagd waarom het bij u niet het geval was, antwoordde u dat

u niet weet waarom ze het niet deden. Omdat ze niet lief zijn. Ze hebben u nooit geholpen. (zie gehoor

CGVS, p 18) U verklaart zelfs naar de chef de quartier te zijn geweest om te melden dat uw

schoonfamilie u niet steunt nu uw man weg is. Het is niet aannemelijk dat deze alleen zou gezegd
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hebben dat u de hulp van uw schoonfamilie moest vragen. U verklaarde dat u hierop zou gezegd

hebben dat u dit reeds had gedaan en dat de chef de quartier hier verder geen gevolg aan zou hebben

gegeven. (zie gehoor CGVS, p 18) Het is allerminst overtuigend dat u geen betere uitleg kan geven

waarom uw schoonfamilie u niet heeft gesteund. Vooral omdat u er wel degelijk van uitging dat het hun

taak is, gezien u hiervoor naar de chef de quartier bent geweest. (2) Het is zeer verwonderlijk dat uw

schoonfamilie u en uw kinderen terug bij uw moeder lieten wonen in 2010. Uw oom, Boura maakt

immers duidelijk dat uw kinderen eigendom zijn van de familie van vaderskant. (zie gehoor CGVS, p 16)

U verklaart dat Alpha en Djeinabou uw kinderen bij u en uw moeder wilde komen halen en dat uw oom

Boura, hier ook zijn toestemming voor had gegeven. (zie gehoor CGVS, p 16) Uw moeder en uzelf

konden dit echter voorkomen. Jullie wisten immers dat ze uw kinderen wilden besnijden. Uw oudste

dochter had immers de leeftijd om besneden te worden (zie gehoor CGVS, p 16) en Djeinabou had

reeds vroeger duidelijk gemaakt dat ze uw dochters wil laten besnijden. (zie gehoor CGVS, p 33) Er was

ruzie tussen u en uw schoonfamilie, waardoor u zelfs naar de politie bent gestapt omdat u niet wilde dat

uw dochters zouden worden besneden. De politie heeft echter niets gedaan. (zie gehoor CGVS, p 16-

17) Ze hebben u dus ook niet gedwongen om uw kinderen aan uw schoonfamilie te geven, zodat ze

zouden konden besneden worden. Verder beweert u dat uw schoonfamilie verklaarde, nadat u bij uw

moeder was gaan wonen, dat u kon doen wat u wil, maar dat u de vrouw van hun broer zou blijven. (zie

gehoor CGVS, p 19 en p 20) Uit uw verder asielrelaas blijkt echter niet dat uw schoonfamilie verder

stappen heeft ondernomen om uw dochters bij hen te krijgen. U bent bij uw moeder gaan wonen vanaf

het regenseizoen 2010 (zie gehoor CGVS, p 15 - volgens informatie waarover het CGVS beschikt en

die werd toegevoegd aan het administratief dossier, start het regenseizoen in de maand mei) tot

wanneer u vijf maand zwanger was, in juli 2012, en uw oom dit had ontdekt (zie gehoor CGVS, p 20)

zonder dat u een bijkomend incident vermeldt. Het is zeer verwonderlijk dat uw schoonfamilie die

uw dochter perse wilde besnijden u gedurende ruim twee jaar met rust laat. U vermeldt wel dat u

elke dag problemen had met Djenabou, de tante van uw kinderen, zonder hierop dieper in te gaan. (zie

gehoor CGVS, p 28) Gezien u blijkbaar elke dag contact had met Djenabou is het daarenboven

verbluffend dat het uw oom was, met toedoen van uw tante, die ontdekte dat u zwanger was (zie gehoor

CGVS, p 21) en niet Djenabou.

Aangezien aan de door u geschetste situatie met uw schoonfamilie kan getwijfeld worden,

staat ook de verdwijning van uw man in dubio. U haalt immers zelf aan dat de verdwijning van uw

man de aanleiding was van het begin van uw problemen (zie gehoor CGVS, p 26), waardoor ook

uw verdere moeilijkheden, zijnde uw buitenechtelijke relatie en daaruitvolgend uw

buitenechtelijk kind en de vrees voor besnijdenis van uw dochters, verder in twijfel kunnen

worden getrokken.

Uw verklaringen betreffende uw relatie met Ibrahima zijn daarenboven niet coherent en tegenstijdig.

(1) Enerzijds verklaart u immers dat u een relatie bent begonnen nadat uw moeder is overleden

(zie gehoor CGVS, p 17) (nvdr januari 2012 – zie gehoor CGVS, p 6) en anderzijds, wanneer u

wordt gevraagd wanneer u een relatie bent begonnen, zegt u dat het in december 2011 was (zie

gehoor CGVS, p 29). Gezien de dood van uw moeder een ijkpunt in uw leven was, mag er van u

verwacht worden dat u kunt schetsen of uw buitenechtelijke relatie vóór of na haar dood begon. (2) U

verklaart dat u Ibrahima in totaal vijf keer heeft gezien. Wanneer de Commissaris-generaal u

uitdrukkelijk en meermaals vraagt hoe vaak u Ibrahima sinds december 2011 tot bij uw vertrek in

augustus 2012 heeft gezien, slaagt u er niet in om overtuigend te antwoorden en verklaart u tenslotte

dat jullie elkaar niet vaak hebben gezien. U zou drie keer ’s nachts bij hem thuis zijn geweest en verder

zouden jullie een drietal keer per week telefoneren en zou u hem zien wanner hij in Terméssé was om

zijn ouders te bezoeken. (zie gehoor CGVS, p 30) (3) Het is verbijsterend dat deze man, die u

uiteindelijk niet zo vaak heeft gezien, zijnde vijf keer (zie gehoor CGVS, p 30), maar die wel uw broer

onderhoudt die nog steeds in Guinee verblijft (zie gehoor CGVS, p 6), die u en uw kinderen heeft

onderhouden toen u problemen had (zie gehoor CGVS, p 24), die een cruciale rol speelt in al uw

vluchtpogingen (zie gehoor CGVS, p 25), die de vader is van uw zoon (zie gehoor CGVS, p 9) met u

niet de mogelijkheid heeft overwogen om samen in Guinee te blijven. U haalt zelf aan dat niemand

weet dat hij de vader is van uw kind (zie gehoor CGVS, p 25) en dat hij niet moet vluchten omwille van

uw dochters. (zie gehoor CGVS, p 25) U vroeg hem alleen om u te helpen. (zie gehoor CGVS, p 29) Het

is bizar dat er, gezien alles wat Ibrahima reeds voor u deed en nog steeds doet voor uw broer, dat u

onmiddellijk voor een buitenlandse oplossing koos alvorens u probeerde om, samen, in Guinee een

oplossing te zoeken. U had immers al bewezen dat u, zelfs in een dorpje op het platteland zoals

Terméssé waar het in principe moeilijker is om uw dochters te beschermen tegen besnijdenis (zie

supra), dat u samen met uw moeder, uw schoonfamilie kon tegenhouden om uw dochters te besnijden.

Indien u en Ibrahima zich in een grootstad zouden vestigen zoals Conakry, een stad met twee miljoen

inwoners, moet het zeer toevallig zijn dat u iemand van uw familie, of de familie van uw man zou

tegenkomen. Daarnaast blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt dat er inzake besnijdenis een
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onderscheid dient gemaakt te worden tussen het platteland en de stad. De sociale afwijzing vindt

immers vooral plaats op het platteland waar iedereen elkaar kent. In de steden zijn ze niet gericht op de

besnijdenis en wordt men sterk blootgesteld aan media-activiteiten rond de besnijdenis, vooral via de

radio. (zie SRB, “Guinée – Les Mutilations Génitales Féminines (MGF)”, mei 2012, update augustus

2012, september 2012, Cedoca, p 15-16) Daarbij moet het voor Ibrahima mogelijk zijn om zijn beroep

als taxichauffeur te blijven uitvoeren, zeker omdat hij daarvoor ook nu al elke week naar Conakry ging

(zie gehoor CGVS, p 25).

Deze elementen maken uw problemen omwille van een relatie met Ibrahima niet geloofwaardig.

U maakt bovendien niet aannemelijk dat het verlaten van uw land van herkomst en het

inroepen van internationale bescherming voor u de enige mogelijkheid was om uw dochters

tegen genitale verminking te beschermen, noch dat u uw dochters in Guinee niet zou kunnen

beschermen bij terugkeer.

In de eerste plaats is het niet aannemelijk dat u zich niet zou kunnen beroepen op de bescherming

van de autoriteiten. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd

toegevoegd aan het administratief dossier blijkt immers dat er in 2000 een wet werd gestemd, die

expliciet genitale vrouwenverminkingen als een misdrijf vermeldt. De uitvoeringsteksten van deze wet

werden in 2010 door de betrokken ministeries ondertekend. Dit vormt een belangrijke juridische basis

die de vervolging door de autoriteiten mogelijk maakt. Deze teksten voorzien gevangenisstraffen van 3

maanden tot 2 jaar evenals boetes (artikel 10). De straffen zijn uiteraard zwaarder in het geval van

invaliditeit of overlijden van het jonge meisje (artikelen 12 en 13). De teksten laten de NGO’s en

verenigingen die op wettige wijze zijn geregistreerd op het Guineese grondgebied en die strijden tegen

genitale vrouwenverminkingen eveneens toe om zich burgerlijke partij te stellen in naam van het

slachtoffer voor alle bevoegde rechtbanken (artikel 15). De Guineese autoriteiten strijden actief tegen de

besnijdenissen door sensibiliseringscampagnes en preventiecampagnes die worden gevoerd in

samenspraak met internationale organisaties (waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie) en

nationale organisaties (CPTAFE, TOSTAN, PLAN Guinée, CONAG-DCF, AGBEF…) evenals met de

Ministeries van Gezondheid, Sociale Zaken en Onderwijs. Dit komt met name tot uiting door didactische

modules die bestemd zijn voor de scholen, seminaries voor de religieuze verantwoordelijken,

deelnemen aan een dag van nultolerantie op 6 februari, campagnes met affiches in de stad en in de

ziekenhuizen, en berichten via de radio die u trouwens ook heeft gehoord (zie gehoor CGVS, p 33). De

huidige presidentsvrouw van Guinee is eveneens ter plaatse actief. Ze heeft in februari 2011 haar

stichting gecreëerd. Het gaat om de Stichting Condé Djènè KABA pour la Promotion de la Santé

Maternelle et Infantile en Guinée, afgekort « FCDK- PROSMI». Ze heeft met name tot doel te strijden

tegen de traditionele praktijken die schadelijk zijn voor de gezondheid van de vrouw. De religieuze

leiders zijn betrokken bij de sensibiliseringscampagnes. In mei 2010 bijvoorbeeld zijn een zestigtal

religieuze leiders, moslims en christenen, uit heel Guinee, samengekomen in Conakry, in het kader

van bezinningsdagen rond de praktijk van besnijdenissen. In april 2011 vond er in Conakry een

workshop plaats op het subregionale niveau dat de religieuze leiders omvat. Er bestaat een medische

opvolging van de slachtoffers van besnijdenissen. Dat gebeurt met name op het niveau van de

ziekenhuizen in Conakry en op het niveau van de ziekenhuizen van de prefectuur en kraamklinieken.

Dankzij de gecoördineerde acties van de overheid en de NGO’s, kan een niet-besneden meisje een

normaal leven leiden. De mentaliteit is in gunstige zin aan het evolueren. Momenteel zijn er meer en

meer ouders, vooral in een stedelijke omgeving en onder de intellectuelen, die niet langer willen dat hun

dochter wordt besneden en die de noodzakelijke omstandigheden creëren om haar te beschermen tot

ze meerderjarig is. Zo vermijden ze dat ze haar naar de familie in het dorp sturen, want het is vaak van

daaruit dat er druk wordt uitgeoefend om de besnijdenis uit te voeren.

Kortom, het Commissariaat-generaal kan redelijkerwijs besluiten dat de Guineese Staat actief

tal van acties aanwendt ter bestrijding van besnijdenissen, dat er eveneens tal van NGO’s

ter plaatse actief zijn en dat de persoon in kwestie, indien ze klacht indient bij de

autoriteiten, gehoord zal worden.

Hoewel het Commissariaat-generaal erkent dat het moeilijk kan zijn om klacht in te dienen tegen

leden van zijn of haar eigen familie en dit, ongeacht de gegeven context en plaats, toch zult u dan

gehoord worden door de autoriteiten indien u klacht indient. Zo werd op 7 augustus 2012 een

moeder opgeroepen door de directeur adjoint de la police de protection pour l’enfance, die haar drie

kinderen had laten besnijden. Zij werd doorverwezen naar de Justice de Paix de Dubréka (zie

voormelde informatie, p 14 en 18).

Uit zeer recente informatie waarover het CGVS beschikt, en die werd toegevoegd aan het

administratief dossier, blijkt ook nog eens te meer dat genitale vrouwenverminking bij jonge meisjes

steeds minder voorkomt in Guinee en er een aanzienlijke daling is van de prevalentie.

Daarnaast verklaarde u dat uw kinderen tot op heden niet zijn besneden dankzij uw moeder, die

in januari 2012 is overleden (zie gehoor CGVS, p 6). U verklaart zelfs dat als mijn moeder in leven
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was, had ik iemand aan mijn kant. Ik zou niet vluchten. Ik zou daar blijven. (zie gehoor CGVS, p 33)

U verklaart dat u uw schoonfamilie kon weerhouden om uw dochters te besnijden, ook al hadden ze

de leeftijd, omdat u uw moeder aan uw kant had. Het is daarom zeer frappant dat u geen stappen

heeft ondernomen om u te wapenen tegen de dag dat uw moeder zou sterven. Vooral omdat u

terdege besefte dat het dankzij de kracht van uw moeder was dat u uw schoonfamilie kon stoppen om

uw dochter te besnijden. U verklaarde dat u wist dat uw moeder zou sterven en dat ze ziek was. U geeft

aan dat u eraan dacht dat, wanneer uw moeder zou sterven, u er alleen voor zou staan maar u heeft

geen stappen ondernomen om hiervoor een oplossing te zoeken. Ook hier kan de verklaring, dat u

andere dingen aan uw hoofd had, niet overtuigen. (zie gehoor CGVS, p 28) Zelfs na de dood van uw

moeder slaagde u erin om tot juli 2012, ruim vijf maand, zonder noemenswaardige problemen te leven.

U verklaart immers dat u de eerste keer bent gevlucht toen uw oom had ontdekt dat u zwanger was.

(zie gehoor CGVS, p 20) Wanneer het Commissariaat-generaal u uitdrukkelijk confronteert met uw

verklaring waarbij u zegt dat u bent gevlucht omwille van uw buitenechtelijke zwangerschap, probeert u

het verhaal te kantelen. U verklaart dan immers dat u bent gevlucht omdat u niet wilde dat uw dochters

zouden worden besneden. U verklaart dat uw problemen weliswaar zijn begonnen met het zwanger zijn

van een buitenechtelijk kind, maar dat u bent gevlucht omdat uw kinderen anders zouden besneden

worden. (zie gehoor CGVS, p 26) Deze uitleg is echter niet overtuigend om te verklaren waarom u

tijdens de vijf maand dat uw moeder reeds was gestorven, geen aanleiding had om reeds te moeten

vluchten.

Gelet op hetgeen voorafgaat maakte u bijgevolg niet aannemelijk dat uw

schoonfamilie daadwerkelijk uw dochters wensten te besnijden en dat u daar niets tegen kon

doen.

Ten slotte zijn uw vluchtpogingen weinig overtuigend, waardoor opnieuw de

algehele geloofwaardigheid van uw verklaringen ondermijnt wordt.

U verklaart dat u, nadat u twee weken was ondergedoken bij uw vriendin terug naar het huis van

uw overleden moeder bent gegaan. (zie gehoor CGVS, p 17) Het is zeer onvoorstelbaar dat u (en

Ibrahima) ervoor kiezen om terug naar uw dorp te keren. Dit terwijl het huis van uw moeder op slechts

vier huizen van het huis van uw oom is verwijderd. (zie gehoor CGVS, p 16) Door terug te keren naar

uw dorp, ging u zich in het hol van de leeuw wagen. Ook uw ontsnapping op 23 augustus 2012 , toen

u uw dorp een tweede keer verliet nadat u de eerste keer was teruggekeerd, is daarenboven bij de

haren getrokken. (1) U zegt enerzijds dat uw oom u op die dag in een gat had gesmeten. (zie gehoor

CGVS, p 23) Anderzijds verklaarde u tijdens uw 'free narrative' (tijdens het gehor op het CGVS) dat u

reeds voor uw eerste vluchtpoging, toen u uw dorp een eerste keer verliet, in een groot gat werd

gesmeten. (zie gehoor CGVS, p 17) Ook tijdens uw interview bij de DVZ verklaarde u dat uw oom u in

een put wou gooien voor uw eerste vluchtpoging. (zie vragenlijst CGVS, ingevuld door DVZ, p 3) (2) Het

is bovendien frappant dat u op die dag dat u in de put werd gegooid, zomaar kon ontsnappen. Er waren

blijkbaar veel mensen aanwezig en uw oom rekende kennelijk op deze mensen zodat u niet zou kunnen

wegrennen. Het is daarom enerzijds bizar dat hij u achterlaat om een wapen te gaan halen (zie gehoor

CGVS, p 27) en anderzijds dat de gemeenschap, die u discrimineert, uw oom toch in bedwang houdt

zodat hij u niet kan vermoorden en zodat u kan ontsnappen. (zie gehoor CGVS, p 27) (3) Ook de rol van

de vriendin van uw moeder, Fatoumata (D.), is niet duidelijk en uw verklaringen dienaangaande zijn

incoherent. U verklaart immers dat ze u aanspoort om te vluchten op het moment dat uw oom binnen

was om zijn wapen te halen maar dat u weigert. (zie gehoor CGVS, p 26) U verklaart vervolgens dat u

Fatoumata nogmaals tegenkwam, aan de waterput, en dat ze u deze keer adviseerde om toch terug

naar huis te gaan. Vervolgens beweert u dat ze u aanraadde om naar het bos te gaan. (zie gehoor

CGVS, p 27) Uit bovenstaande feiten kan besloten worden dat uw vluchtverhaal niet

geloofwaardig is.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen. Er kan

getwijfeld worden aan de originaliteit van de door u neergelegde geboorteaktes daar er enkele

vormelijke aspecten zijn die hiertoe aanleiding geven. Zo is het document in balpen ingevuld en zijn de

stempels gekopieerd. De stempels op de drie documenten komen daarenboven op exact dezelfde

plaats voor. Bovendien bevatten deze documenten geen enkel objectief element (foto van u of uw

dochters voorzien van een stempel, vingerafdrukken, handtekening, biometrische gegevens) waarmee

bewezen kan worden dat u (of uw dochters) wel degelijk de personen zijn die door deze documenten

worden bedoeld. Bijgevolg vormen ze geen bewijs van uw identiteit of die van uw kinderen, maar

hoogstens een aanwijzing hiervoor. De kopie van de geboorteakte van uw zoon bevat informatie die op

geen enkel moment in twijfel wordt getrokken. De medisch attesten op naam van uw dochters Binta en

Aissatou (dd 20/09/2012 door dr. (Da.)) tonen aan dat uw dochters niet besneden zijn, hetgeen niet

wordt betwist. Het medisch attest op uw naam (dd 20/09/2012 door dr. (Da.)) toont aan dat u besneden

bent type II, hetgeen niet wordt betwist. Gezien u deze traditionele praktijk van besnijdenis reeds heeft

ondergaan, kan u om deze reden geen internationale bescherming meer worden verleend. Bovendien
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blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan het

administratief dossier, dat er in Guinee geen sprake is van herbesnijdenis van een vrouw die het

voorwerp was van een besnijdenis van type I of II. Derhalve zijn er goede redenen om aan te nemen dat

die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordien. (zie SRB, “Guinée – Les Mutilations

Génitales Féminines (MGF)”, mei 2012, update augustus 2012, september 2012, Cedoca,p12). U legt

tenslotte documenten voor die aangeven dat u lid bent van het ‘Collectif contre les mutilations

génitales féminines’. Deze documenten tonen enkel aan dat u contact opnam met deze organisaties,

maar kan uw asielrelaas niet staven.

Bijgevolg maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde een “gegronde vrees

voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan worden

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

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

lopen. U beroept zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming immers op dezelfde

elementen als deze van uw asielrelaas. Gelet op de ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg

evenmin de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet worden toegekend.

Met betrekking tot de algemene situatie in Guinee kan het volgende worden vastgesteld:

Guinee werd in 2012 geconfronteerd met interne spanningen, geïsoleerde en sporadische daden

van geweld en andere vergelijkbare daden. De Guineese veiligheidstroepen hebben inderdaad

de mensenrechten geschonden, naar aanleiding van betogingen met een politiek karakter. Er zijn

nog steeds spanningen voelbaar tussen de regering en bepaalde oppositiepartijen. De

overgangsperiode die normaal had moeten eindigen met de organisatie van parlementsverkiezingen

binnen een termijn van 6 maanden blijft eindeloos duren. Het is echter aan de verschillende politieke

spelers om ervoor te zorgen dat er aan alle voorwaarden wordt voldaan om de overgangsperiode te

voltooien en de organisatie van parlementsverkiezingen mogelijk te maken in een rustig klimaat.

Artikel 48/4 §2 van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat ernstige bedreigingen van het leven of

de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal

of binnenlands gewapend conflict beschouwd kunnen worden als een ernstige schending die

aanleiding kan geven tot de toekenning van het statuut van subsidiaire bescherming. Uit de

bovenvermelde informatie blijkt dat Guinee niet wordt geconfronteerd met willekeurig geweld en men

dient er eveneens op te wijzen dat er geen gewapende oppositie is in het land. In het licht van al deze

elementen is er momenteel in Guinee geen gewapend conflict of een situatie van willekeurig geweld in

de zin van artikel 48/4, §2 (zie SRB, "Guinee: Situatie op het vlak van de veiligheid", Cedoca, dd. 10

september 2012,toegevoegd aan het administratief dossier).

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. In een enig middel beroept verzoekster zich op de schending van “de Vluchtelingconventie van

1951 ondertekend te Genève”, van artikel 48/3, 48/4 “en volgende” van de voormelde wet van 15

december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van de “motiveringsplicht (artikel 62 van de wet van 15

december 1980 en 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991)” en van het zorgvuldigheidsbeginsel

“(noodzakelijkheid al de elementen van het dossier in aanmerking te nemen en het dossier over een

voorzichtige wijze te behandelen)”. Verzoekster beroept zich tevens op een beoordelingsfout.

Verzoekster herhaalt haar verklaringen met betrekking tot de problemen met haar schoonfamilie. Zij stelt

dat de “chef de quartier” niet altijd tussenkomt in familiale conflicten, maar dat men in geval van

problemen geen klacht kan indienen zonder eerst bij hem te zijn langs geweest. Vervolgens is het

verzoekster niet geheel duidelijk waarom het verwonderlijk zou zijn dat haar schoonfamilie haar samen

met haar kinderen bij haar moeder liet wonen en voert zij aan dat zij niet van de ene dag op de andere

het perceel van haar schoonfamilie heeft verlaten om bij haar moeder in te trekken: “er was een periode

waar zij heen en terug deden tussen het perceel van haar schoonfamilie en het huis van haar moeder”.

Verzoekster voert voorts aan dat de bewering dat haar schoonfamilie haar twee jaar met rust zou

gelaten hebben, niet strookt met haar verklaringen. Zij is immers in maart 2011 naar de “chef de

quartier” moeten gaan en deze laatste is zeer waarschijnlijk tussengekomen op vraag van haar

schoonfamilie.
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Voorts meent verzoekster dat op basis van de door het CGVS aangehaalde elementen niet kan worden

afgeleid dat verzoeksters echtgenoot eigenlijk niet verdwenen zou zijn. De verdwijning was de

aanleiding voor verzoeksters problemen en verdere moeilijkheden.

Vervolgens herhaalt verzoekster haar verklaringen met betrekking tot haar relatie met Ibrahima en stelt

dat het ook kan zijn dat zij in de periode dat haar moeder gestorven is een relatie met Ibrahima gestart

heeft, waardoor niet kan gesteld worden dat zij hierover tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd.

Verzoekster meent tevens dat het zich vestigen in een grote stad geen duurzame oplossing zou zijn en

betwist dat het in een stad zoals Conakry moeilijk zou zijn om iemand terug te vinden.

Verzoekster stelt verder dat verweerder niet aantoont dat met de algemene omstandigheden in het land

van herkomst rekening werd gehouden, noch dat dit vestigingsalternatief redelijk zou zijn. Verzoekster

verwijst naar rechtspraak van de Raad waaruit zij afleidt dat, alhoewel er geen gewapend conflict is in

Guinee, de veiligheidssituatie in dit land wel van die aard is dat voorzichtigheid geboden is bij de

beoordeling van asielaanvragen afkomstig van Guineese onderdanen. Aangezien verweerder niet op

redelijke wijze heeft geanalyseerd of er in Conakry een vestigingsalternatief bestond, dient onderzocht

te worden of verzoeksters dochters beschermd kunnen worden tegen besnijdenis als zij in Terméssé

blijven. Onder verwijzing naar de Subject Related Briefing (hierna: SRB) “Guinée – Les Mutilations

Génitales Féminines (MGF)”, door verweerder aan het administratief dossier toegevoegd, voert

verzoekster aan dat zij reeds blootgesteld werd aan marginalisatie en stigmatisatie omdat zij weigerde

haar dochters te (laten) besnijden.

Voorts voert verzoekster aan dat het gegeven dat er in Guinee sinds 2000 een wet bestaat die expliciet

genitale verminkingen als een misdrijf bestempeld, niets zegt over de manier waarop deze wet in de

praktijk wordt uitgevoerd. De uitvoeringsbesluiten werden immers maar tien jaar later ondertekend en

blijkens de voormelde SRB zijn er nog maar drie gevallen bekend van vervolging voor feiten van

besnijdenis, waarvan er nog maar één tot een (zwakke) veroordeling heeft geleid. Beweren dat de

Guineese autoriteiten actief strijden tegen besnijdenissen stemt volgens verzoekster niet overeen met

de informatie waarover verweerder beschikt. Verzoekster stelt tevens dat in de voormelde SRB nergens

informatie is terug te vinden die de bewering staaft dat genitale vrouwenverminking bij jonge meisjes in

Guinee steeds minder voorkomt en dat er een aanzienlijke daling is van de prevalentie.

Verder vraagt verzoekster zich af welke stappen zij volgens verweerder diende te nemen teneinde haar

dochters na het overlijden van haar moeder verder tegen besnijdenis te beschermen. Het is niet redelijk

van haar te verwachten dat zij de situatie zou hebben geanticipeerd.

Onder verwijzing naar enkele bladzijden uit de SRB “Guinée – Les mères célibataires et les enfants nés

hors mariage” van juni 2012, die zij aan haar verzoekschrift toevoegt (stuk 3), benadrukt verzoekster dat

zij niet enkel een vrees voor de besnijdenis van haar dochter heeft aangehaald, doch ook problemen

met haar familie en schoonfamilie vreest omdat haar kind buiten het huwelijk geboren is.

2.1.2. Ter terechtzitting legt verzoekster een uittreksel van een rapport neer, getiteld “Etude de

prévalence des femmes excisées et des filles à risque d’excision en Belgique” daterend van 2010.

2.2.1. Artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen bepaalt het toepassingsgebied van deze wet. Verzoekster toont niet aan op welke

wijze dit artikel geschonden zou (kunnen) zijn. De schending wordt bijgevolg niet dienstig aangevoerd.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 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 verzoekster deze motieven kent en

aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu

bereikt en voert zij 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.
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2.2.3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden

toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.4. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag in hetgeen

volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.3.1. Betreffende haar problemen met haar schoonfamilie verklaarde verzoekster dat zij op geen

enkele manier door haar schoonfamilie geholpen werd sinds de verdwijning van haar echtgenoot in

2005, terwijl dit volgens haar normaal wel de plicht van haar schoonfamilie is (gehoorverslag CGVS, p.

18). Wanneer gevraagd werd waarom verzoekster niet geholpen werd, antwoordde zij enkel “Dat weet ik

niet. Omdat ze niet lief zijn. Ze hebben me nooit geholpen.” (gehoorverslag CGVS, p. 18). Nochtans zou

verzoekster wel naar de “chef de quartier” gegaan zijn om aan te klagen dat zij van haar schoonfamilie

geen hulp kreeg, maar deze zou niets anders ondernomen hebben dan te zeggen dat zij om hulp moest

vragen (gehoorverslag CGVS, p. 18). Dat verzoekster in haar verzoekschrift aanvoert dat de “chef de

quartier” niet altijd tussenkomt in geval van familiale conflicten, wordt door verweerder in zijn nota met

opmerkingen terecht bestempeld als een blote bewering en is aldus geen dienstig verweer. Verder komt

verzoekster niet verder dan het herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen, hetgeen evenmin

een dienstig verweer is. Het is dan ook niet aannemelijk dat verzoekster geen afdoende verklaring kan

geven waarom haar schoonfamilie haar geen hulp wou geven na de verdwijning van haar echtgenoot,

terwijl dat volgens haar verklaring normaal wel hun plicht is. Dit klemt des te meer daar de broer van

verzoeksters echtgenoot op hetzelfde erf zou wonen (gehoorverslag CGVS, p. 14).

Verder liet verzoeksters schoonfamilie haar en haar kinderen terug bij haar moeder wonen in 2010

(gehoorverslag CGVS, p. 16), alwaar verzoeksters schoonbroer Alpha en schoonzus Djeinabou, met

toestemming van verzoeksters oom Boura, haar kinderen wilden komen halen om hen te laten

besnijden (gehoorverslag CGVS, p.16). Verzoekster en haar moeder wisten dit echter te voorkomen

(gehoorverslag CGVS, p. 16). Als gevolg ontstond er een ruzie tussen verzoekster en haar

schoonfamilie, waarbij verzoekster zelfs naar de politie ging. De politie heeft echter niets gedaan

(gehoorverslag CGVS, p. 16-17). Tot het moment dat verzoekster vijf maanden zwanger was in juli 2012

en haar oom dit ontdekte, maakte verzoekster geen verdere melding van stappen die haar

schoonfamilie zou ondernomen hebben om haar kinderen bij hen te krijgen en te laten besnijden,

hetgeen toch opmerkelijk is aangezien verzoekster verklaarde dat volgens haar schoonfamilie haar

kinderen reeds in 2010 de leeftijd bereikten waarop zij besneden konden worden (gehoorverslag CGVS,

p. 16). Verzoekster maakt enkel melding van problemen die zij “elke dag” met haar schoonzus

Djeinabou zou gehad hebben omdat deze wou dat verzoeksters dochter Binta met haar zoon zou

trouwen en verzoekster hiertegen gekant was (gehoorverslag CGVS, p. 28). Waar verzoekster in haar

verzoekschrift tracht aan te tonen dat haar schoonfamilie geen akkoord heeft gegeven voor de verhuis

naar haar moeder, maar dat deze verhuis na een aantal keren heen en terug te gaan tussen haar

echtelijke woning en het huis van haar moeder sinds 2008, gewoon uiteindelijk heeft plaatsgevonden,

en hierbij verwijst naar haar verklaringen tijdens het gehoor op het CGVS, dient opgemerkt dat

verzoekster uitdrukkelijk verklaarde in 2010 bij haar moeder te zijn gaan wonen (gehoorverslag CGVS,

p. 16). Verzoekster maakte tijdens haar gehoor echter geen melding van een heen en terug gaan tussen

haar echtelijke woning en het huis van haar moeder, zodat het hier louter om een post factum-verklaring

gaat, die de motieven van de bestreden beslissing niet kan weerleggen. Tevens dient opgemerkt dat

verzoeksters verklaring in haar verzoekschrift dat haar schoonfamilie haar via de “chef de quartier”, bij
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wie zij in maart 2011 werd opgeroepen, onder druk wilde zetten, een losse bewering is die enkel steunt

op vermoedens. Bijgevolg maakt verzoekster niet aannemelijk dat haar schoonfamilie, die zich

daarenboven blijkbaar niet om verzoekster bekommerde hoewel zij de moeder was van kinderen die

met hun een bloedband hebben, haar kinderen wil afnemen om hen te laten besnijden, terwijl zij haar

toch met haar kinderen in het huis van haar moeder lieten wonen.

Betreffende haar beweerde relatie met Ibrahima verklaarde verzoekster aanvankelijk dat zij met hem

een relatie begon na het overlijden van haar moeder, hetgeen in januari 2012 was (gehoorverslag

CGVS, p. 17 en 6), terwijl zij later verklaarde dat zij in december 2011 een relatie startte (gehoorverslag

CGVS, p. 29). Verweerder stelt terecht dat de dood van haar moeder voor verzoekster een ijkpunt in

haar leven was, zodat verwacht kan worden dat zij in staat is aan te geven of haar buitenechtelijke

relatie voor of na de dood van haar moeder startte. Verzoeksters verweer dat haar buitenechtelijke

relatie een aanvang nam “in de periode dat haar moeder gestorven is”, wordt door verweerder in zijn

nota met opmerkingen terecht bestempeld als een post factum-verklaring die duidelijk na reflectie tot

stand gekomen is om de vastgestelde tegenstrijdige verklaringen alsnog verenigbaar te laten schijnen.

Bijgevolg is verzoeksters verweer niet dienstig.

Verder legt verzoekster met betrekking tot haar beweerde relatie met Ibrahima vage verklaringen af

omtrent het aantal keren dat zij mekaar gezien hebben: verzoekster verklaart hem eerst vijf keer gezien

te hebben, vervolgens zou dit maar drie keer geweest zijn en verder stelt verzoekster drie keer naar zijn

woning te zijn gegaan en hem gezien te hebben wanneer hij zijn ouders bezocht in Terméssé, alsook

drie keer per week telefonisch contact te hebben (gehoorverslag CGVS, p. 30). De ongeloofwaardigheid

van een asielrelaas kan niet enkel worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, doch ook uit vage,

incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Verzoekster voert geen verweer tegen deze

vaststellingen, zodat zij als vaststaand moeten beschouwd worden. Aldus maakt verzoekster haar

beweerde buitenechtelijke relatie met Ibrahima niet aannemelijk, hetgeen des te meer klemt omwille van

de verantwoordelijkheden die Ibrahima ten aanzien van haar heeft opgenomen.

Voorts blijkt uit informatie die verweerder aan het administratief dossier toevoegde (zie map

‘Landeninformatie’), dat in Guinee in 2000 een wet werd gestemd die expliciet genitale

vrouwenverminking als een misdrijf vermeldt, alsook dat deze wet in 2010 uitvoering kreeg. Bijgevolg

beschikken de Guineese autoriteiten over een juridische basis om vervolging mogelijk te maken.

Bovendien is het voor ngo’s en verenigingen die op wettige wijze op het Guineese grondgebied erkend

zijn, mogelijk om zich burgerlijke partij te stellen in naam van de slachtoffers voor alle bevoegde

rechtbanken. Er zouden ook al enkele gevallen van effectieve vervolging gekend zijn. Verder blijkt uit

voormelde informatie ook dat de Guineese autoriteiten sensibiliserings- en preventiecampagnes voeren,

in samenspraak met internationale en nationale organisaties, met de Ministeries van Gezondheid,

Sociale Zaken en Onderwijs en met de religieuze leiders. Tevens is er medische opvolging voorzien

voor slachtoffers van besnijdenis en kunnen niet-besneden meisjes dankzij de gecoördineerde acties

van de overheid en ngo’s, een normaal leven leiden. Uit de recentste informatie in het administratief

dossier blijkt overigens dat genitale vrouwenverminking bij jonge meisjes in Guinee steeds minder

voorkomt en dat er zich een aanzienlijke daling van de prevalentie van vrouwenbesnijdenis heeft

ingezet. De informatie die verzoekster ter terechtzitting neerlegde, kan geen ander licht op voorgaande

vaststellingen werpen, daar die informatie dateert van 2010 en de informatie die verweerder aan het

administratief dossier toevoegde, van een recentere datum is (september 2012 en februari 2013).

Waar verzoekster stelt dat de Guineese autoriteiten geen effectieve bescherming tegen

vrouwenbesnijdenissen bieden, nu er sinds de uitvoering van de wet van 2000 in 2010 nog maar drie

vervolgingen zouden geweest zijn, terwijl elk jaar duizenden meisjes worden besneden, dient opgemerkt

dat er ook sensibiliserings- en preventiecampagnes worden gevoerd – waarvan verzoekster erkent dat

dit zeker een goede zaak is – alsook dat het aantal besnijdenissen bij jonge meisjes in Guinee met 20%

is gedaald – hetgeen wel degelijk blijkt uit het in de map ‘Landeninformatie’ opgenomen artikel. De

vermelding dat de prevalentie van besnijdenis van “jonge” meisjes afneemt, is wel degelijk relevant,

aangezien verzoekster de vrees voor de besnijdenis van haar eigen dochters aanvoert en daar uit de

voormelde informatie blijkt dat vooral jonge meisjes besneden worden. Gelet op het wettelijk kader in

Guinee maakt verzoekster niet aannemelijk dat het inroepen van internationale bescherming voor haar

de enige mogelijkheid is om haar dochters tegen genitale verminking te beschermen, noch dat zij haar

dochters in Guinee niet zou kunnen beschermen bij een eventuele terugkeer. Het rapport dat

verzoekster ter terechtzitting neerlegde, bevat verder informatie omtrent (het risico op)

vrouwenbesnijdenis in België en is als dusdanig niet in staat aan te tonen dat verzoekster in Guinee

haar dochters niet tegen besnijdenis zou kunnen beschermen.
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Waar verzoekster er, onder verwijzing naar een passage uit de SRB “Guinée – Les mères célibataires et

les enfants nés hors mariage” (verzoekschrift, stuk 3), nog op wijst dat zij tevens vreest dat haar

buitenechtelijk kind een moeilijk leven zal leiden, merkt verweerder in zijn nota met opmerkingen terecht

op dat verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij een buitenechtelijke relatie heeft gehad en dus

evenmin dat zij een buitenechtelijk kind heeft.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van het aangevoerde

asielrelaas. Kritiek op de overtollige motieven dat de verdwijning van verzoeksters echtgenoot in twijfel

kan getrokken worden, dat verzoekster zich met Ibrahima elders in Guinee zou kunnen vestigen en dat

verzoekster in het kader van de bescherming van haar kinderen de dood van haar moeder niet

anticipeerde, kan derhalve op zich niet leiden tot een hervorming van de bestreden beslissing.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.3.2. Gelet op het hoger vastgestelde inzake haar asielrelaas, toont verzoekster niet aan dat in haar

hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van

herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

vreemdelingenwet.

Uit de SRB “Guinee – Situatie op het vlak van de veiligheid”, door verweerder aan het administratief

dossier toegevoegd (stuk 19), blijkt dat Guinee in 2012 werd geconfronteerd met interne spanningen,

geïsoleerde en sporadische daden van geweld en andere vergelijkbare daden. Guinee wordt echter niet

geconfronteerd met willekeurig geweld en er is geen gewapende oppositie in het land. Aldus is er

actueel geen sprake van een situatie van willekeurig geweld in Guinee zodat er ten aanzien van

verzoekster geen zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij louter door haar

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet.

Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar relaas en de elementen in het dossier

toont verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij een reëel

risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien juli tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


