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nr. 109 247 van 6 september 2013

in de zaak RvV X

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M.-C. FRERE

Terkamerenlaan 62

1000 BRUSSEL

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

19 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 A. HAEGEMAN loco advocaat

M.-C. FRERE 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 van Peul origine te zijn. U werd geboren op 7 oktober 1992

te Conakry en woonde er in de wijk Gbéssia in de gemeente Matoto met uw familie.

Op 4 april 2012 overleed uw vader, (E.H.A.D.), ten gevolge van hartproblemen. Op de dag van uw

vaders’ begrafenis trok de oudere broer van uw vader, (M.M.D.), bij jullie in en na een rouwperiode van

vier maanden en tien dagen hertrouwde uw moeder met hem. Aangezien hij fanatiek moslim was en uw

moeder hem in zijn overtuiging volgde, veranderde vanaf dat moment uw leven volledig.

U zat in de twaalfde klas van het Lycée Aviation en wenste verder te studeren voor dokter, maar toen

uw moeder hertrouwde gebood uw oom u naar een koranschool te gaan in de wijk Koloma in de
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gemeente Ratoma te Conakry, net zoals uw zussen en uw moeder. U weigerde en u kreeg te horen dat

u in dat geval ook uw studies in het reguliere onderwijs zou moeten stopzetten. Daarenboven dwong uw

oom u zwarte kleding en een hoofddoek te dragen, moest u elke maandag en vrijdag vasten en kreeg

u voortdurend kritiek te verwerken. Tevens oordeelde uw oom dat u de leeftijd had bereikt om te

trouwen.

Op 2 juli 2012 was u uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van een vriendin, (K.D.). U ging hier naartoe

samen met uw achtentwintigjarige vriendje, (A.D.), en trok voor de gelegenheid een korte rok aan. Toen

uw oom u zo gekleed zag thuiskomen, werd hij heel boos. Nogmaals kreeg u te horen dat uw plaats bij

een echtgenoot was en dat het niet betaamde dat u nog studeerde. U kreeg klappen van uw moeder

met een grote lepel en uw oom stak u met een mes in uw linkerborst. Een buurvrouw van Soussou

afkomst kwam tussenbeide en bracht u naar de dokter om uw verwondingen te verzorgen. U keerde

later tijdens de zomervakantie terug naar huis, maar er werd niet tegen u gepraat en u kreeg geen eten.

Op 10 september 2012 ging u naar de markt om stof te kopen voor uw schooluniform. Wanneer

uw moeder dit opmerkte, verbood ze u wederom uitdrukkelijk uw opleiding verder te zetten. Ook op

dit moment herhaalde uw oom dat u moest trouwen, maar hij maakte geen gewag van een naam van

een toekomstige echtgenoot noch van een huwelijksdatum.

Op 20 oktober 2012 vernam u dat u was uitgehuwelijkt aan een vriend van uw oom, El Hadj (M.), en dat

het huwelijk diezelfde dag reeds in uw afwezigheid was voltrokken in de moskee. U was vooraf niet van

deze trouwplannen op de hoogte en hoorde het nieuws pas op uw trouwdag zelf. U had uw echtgenoot

echter wel al gezien op bezoek bij uw oom en wist dat ze samen naar de moskee gingen. Gezien zijn

hoge leeftijd en zijn religieus fanatisme protesteerde u tegen het huwelijk, maar zowel uw moeder als uw

oom droegen u op de beslissing te respecteren en gaven u geen verdere kans om stappen te

ondernemen het huwelijk ongedaan te maken.

Een week nadien werd u verondersteld bij uw echtgenoot in te trekken. Wanneer u zich echter

verzette toen u naar uw echtgenoot zou worden gebracht, kreeg u weer klappen en werd u twee dagen

lang opgesloten in uw slaapkamer, waarna u de derde dag ziek werd.

Uw buurvrouw van Soussou afkomst en de bij jullie inwonende echtgenote van uw oom,

Siratanu, vermoedden dat u er heel slecht aan toe was. Toen er niemand thuis was, beukten ze de deur

van uw slaapkamer in. De buurvrouw stopte u eten en geld voor medicatie toe. U maakte van de

gelegenheid gebruik om met dit geld te vluchten naar uw tante langs moederszijde, (M.D.), die in de

wijk Enta in de gemeente Matoto te Conakry woont. U vertelde haar alles en vroeg haar u te helpen.

Uw tante bracht u naar een vriendin van haar, (A.S.), die in dezelfde wijk woonde en bij wie u

kon onderduiken. De volgende dag hoorde u van uw tante dat uw moeder en oom u bij haar waren

komen zoeken.

Uw tante regelde en betaalde uw vlucht naar België en kwam op 5 november 2012 met een

smokkelaar, (D.B.), langs. Een paar dagen later werd u opgehaald in uw schuilplaats en naar

de luchthaven gebracht, waar diezelfde smokkelaar u opwachtte om samen met u naar België te reizen.

U vertrok op 1 december 2012 en, na een tussenlanding in het Gambiaanse Banjul, kwam u op

2 december aan in België. De daaropvolgende dag, 3 december 2012 vroeg u asiel aan. U trachtte

nog gsmgewijs contact op te nemen met uw tante, maar ze bleek onbereikbaar.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgend document neer: een medisch attest getuigende

van lichamelijke letsels, met name een litteken boven de linkerborst, een litteken boven de linkerbil,

een litteken ter hoogte van de linkerknieschijf en kleine, ronde littekens verspreid over de zij- en

binnenkant van het linkerbeen, afgeleverd op 25 januari 2013 door dokter (C.R.).

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 bij uw terugkeer naar uw land van herkomst vreest te worden mishandeld door uw

oom met de dood tot gevolg, aangezien u weigert uw ooms’ strikte religieuze regels na te leven en u niet

wil samenwonen met iemand van wie u niet houdt, met name de man waarmee u gedwongen werd

te huwen (CGVS p. 9; 22).

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan de door

u voorgehouden ingrijpende veranderingen in uw dagelijks leven ten gevolge van het leviraatshuwelijk

van uw moeder met uw fanatiek religieuze oom.

Naar uw zeggen wijzigde het leviraatshuwelijk van uw moeder met de oudere broer van uw vader

uw leven volledig (CGVS p. 9; 15; 18). Toen uw vader nog in leven was, kon u naar school, mocht u

tv kijken en muziek luisteren, was naar verjaardagsfeesten gaan toegelaten en hoefde u niet deel te

nemen aan de ramadan (CGVS p. 19). Vanaf zes april 2012, de dag van uw vaders’ begrafenis en het

moment dat uw oom bij jullie introk, was dit alles volgens u evenwel niet langer meer aan de orde
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(CGVS p. 4; 9; 11). U beweerde dat uw oom eiste dat u uw studie zou stoppen, dat u een hoofddoek en

zwarte kledij moest dragen en dat u diende te trouwen met een oude man (CGVS p. 9). Ook was tv

kijken uit den boze en u mocht maandag en vrijdag niet langer eten, maar u diende ramadan te doen

(CGVS p. 9; 10). Aangezien het voor uw oom uitgesloten was te bidden op plaatsen waar foto’s

ophingen, verdwenen ze allemaal uit het huis (CGVS p. 22). U was genoodzaakt uw gsm stiekem te

gebruiken en naderhand vond u hem zelfs niet meer terug (CGVS p 22). Uw moeder, zo verklaarde u,

‘leeft op het ritme van haar echtgenoot’ en volgde gedwee uw ooms’ overtuiging (CGVS p. 15). Sinds ze

hertrouwde, herkende u haar niet meer en ook zij stelde zich uitermate fanatiek op (CGVS p. 9; 10; 15).

Uit uw verklaringen blijkt echter dat u er wonderwel in slaagde hun beider strenge regels naast u neer

te leggen en dat de effectieve impact ervan op uw dagdagelijkse leven danig dient te worden

gerelativeerd. U stelde geen zwarte kleding noch een hoofddoek te dragen, omwille van de

temperaturen in Conakry en aangezien niemand uw gezicht zou kunnen zien als u gesluierd was (CGVS

p. 15). Dat u uw eigen kledingstijl kon behouden niettegenstaande uw ooms’ religieuze

kledingvoorschriften, vormt een sterke indicatie dat uw oom toleranter is dan u liet uitschijnen. Gevraagd

of u meedeed aan de ramadan zoals uw oom eiste, antwoordde u ontkennend. Wegens de maagzweren

waarmee u te kampen had sinds u klein was, vastte u noch maandag of vrijdag en deed u eveneens

nooit in uw gehele leven mee aan de gewone ramadan (CGVS p. 15; 19). Dat uw

gezondheidsproblemen konden verhinderen dat u diende te vasten, wijst er wederom sterk op dat uw

oom zich inschikkelijker opstelde dan u in de loop van het gehoor suggereerde. Bovendien omschreef u

uzelf als een moderne moslim en verklaarde u om deze reden in Guinee niet volgens het wahabbisme

te bidden (CGVS p. 19). Indien uw oom echter zo fanatiek religieus was als u hem schetste, is het

moeilijk te geloven dat hij u deze vrijheid zou laten en u er niet toe zou dwingen u door uw

gebedshouding te onderscheiden van andere gelovigen. Daarenboven trof u op 10 september 2012 nog

voorbereidingen om uw opleiding in het reguliere onderwijs verder te zetten en ging u op de markt stof

kopen voor een schooluniform (CGVS p. 10). Hoewel uw moeder er naar aanleiding van dit

marktbezoek nogmaals op hamerde dat u niet meer naar school mocht, mag uit volgende verklaring

blijken bovendien dat u de eerstvolgende maand vooralsnog uw opleiding niet stopte. U stelde immers:

‘Op diezelfde dag [20 oktober 2012] kwam ik erachter dat ik moest trouwen en dat ik eigenlijk al

getrouwd was; mijn oom zei dat ik moest stoppen met school en dat ik nu oud genoeg was om te

trouwen’ (CGVS p. 11). Dat u uw zin doordreef ondanks het herhaaldelijke verbod van uw oom is

eveneens uiterst opmerkelijk. Aangezien u reeds vijf maanden met uw oom onder hetzelfde dak woonde

en dus redelijkerwijs kan worden aangenomen dat u in staat was zijn reactie adequaat in te schatten,

doet uw eigengereid gedrag vermoeden dat u allerminst drastische consequenties vreesde. Een

vaststelling die op zijn minst opzienbarend genoemd kan worden, gezien uw bewering dat u het op 2 juli

2012 had aangedurfd naar het verjaardagsfeest van uw vriendin te gaan en voor uw ongehoorzaamheid

naar eigen zeggen een hoge prijs betaalde (CGVS p. 10). Gehuld in korte rok terug thuiskomen van dit

feest betekende volgens u immers klappen incasseren van uw moeder en uw oom bracht u naar

aanleiding hiervan zelfs een messteek toe (CGVS p. 10). U stelde dat u er toch naartoe ging, omdat het

een feest van uw vriendin was en u had zich voorgenomen terug te keren alvorens uw oom thuiskwam

om zeven uur om problemen te vermijden (CGVS p. 21). Dat u er echter niet aan dacht dat het

maandag was en uw oom naar aanleiding van de ramadan eerder thuis zou komen (CGVS p. 21), duidt

op een onvoorzichtigheid die haaks staat op het gedrag van iemand die vrees koesterde voor een

uitermate autoritair man. Daarenboven is deze dermate gewelddadige reactie van uw ouders geenszins

aannemelijk en kan hun agressie evenmin worden voorgesteld als de zogenaamde druppel die de

emmer deed overlopen, gezien uit het bovenstaande blijkt dat uw oom en uw moeder uw eigengereid

gedrag zowel voor als na dit incident wél tolereerden.

Bovenstaande weinig plausibele discrepanties tussen de door u geschetste

onverbiddelijke overtuigingen van uw oom enerzijds en de manier waarop u uw eigen wil kon

handhaven anderzijds ondergraven het uw voorgehouden profiel van iemand wiens leven onmogelijk

wordt gemaakt door een fanatiek religieuze oom en door diens volgzame echtgenote. Verder, en

samenhangend met deze vaststelling, kan er geen geloof gehecht worden aan de uitermate

gewelddadige reactie die het kortgerokt bijwonen van een verjaardagsfeest bij uw ouders zou hebben

teweeg gebracht.

Daarenboven zijn uw verklaringen met betrekking tot uw gedwongen huwelijk met El Hadj (M.) dermate

contradictorisch en onaannemelijk dat ze de geloofwaardigheid van het door u ingeroepen gedwongen

huwelijk volledig ondermijnen.

Vooreerst moet in dit verband worden aangestipt dat wat u aangaande uw huwelijk verklaarde bij

het registeren van uw asielaanvraag op Dienst Vreemdelingenzaken flagrant afwijkt van uw

verklaringen hieromtrent op het Commissariaat-generaal. Bij Dienst Vreemdelingenzaken stelde u

namelijk dat u op twintig november 2012 huwde met El Hadj (M.) Diallo (verklaring DVZ dd. 05.12.2012,

p. 5). Tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal wenste u onmiddellijk deze huwelijksdatum te
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corrigeren. U stelde ‘de datum terug [te weten]’ en u beweerde een maand eerder, met name op twintig

oktober 2012, te zijn uitgehuwelijkt (CGVS p. 3). Het is inderdaad zo dat uw initiële verklaringen op

Dienst Vreemdelingenzaken hoofdzakelijk gelden als een instrument ter voorbereiding van het gehoor

op het Comissariaat-generaal en er wordt geenszins van u verwacht dat u op gedetailleerde wijze

alle elementen voor uw asielaanvraag vermeldt. Echter, aangezien het moment waarop u gedwongen

werd uitgehuwelijkt een zulk ingrijpend moment in uw leven betrof en het bovendien de directe

aanleiding vormde voor uw vlucht, is het volstrekt onaannemelijk dat u deze datum niet exacter zou

herinneren. In lijn hiermee is het ook uitermate frappant dat u op Dienst Vreemdelingenzaken aangaf dat

El Hadj (M.) Diallo de volledige naam was van de man waarmee u gedwongen werd te huwen, terwijl

u tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal zijn familienaam schuldig moest blijven.

Desgevraagd beweerde u tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal: ‘Zijn familienaam ken ik

niet, ik ben niet naar hem toegegaan’ (CGVS p. 5).

Bovendien blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd

toegevoegd aan het administratief dossier, dat gedwongen huwelijken weliswaar iets vaker voorkomen

bij jonge meisjes van uw etnie, maar anderzijds is het zo dat ’(…), le mariage forcé est un phénomène

devenu marginal et quasiment inexistant en milieu urbain. Il touche principalement les filles très jeunes,

vivant en milieu rural, issues de famille attachées aux traditions’ (zie SRB, Guinée – Le mariage,

Cedoca, april 2012, p. 12 ; 13). Uit uw verklaringen blijkt dat u niet uit landelijk milieu afkomstig bent,

maar dat u woonachtig was te Conakry (CGVS p. 3). Bovendien geeft u aan weldegelijk te weten dat

gedwongen huwelijken in een stedelijk milieu eerder exceptioneel zijn. U stelde immers ‘in de dorpen

wel [andere vrouwen te kennen die gedwongen werden uitgehuwelijkt], maar in Conakry niet’ (CGVS p.

15) en even later verklaarde u nogmaals dat ‘dit in Conakry nauwelijks voorkomt’ (CGVS p. 23). Dat u

de uitzondering op deze regel zou vormen omdat de strikt conservatieve normen van uw oom vanaf

het leviraatshuwelijk van uw moeder uw leven in dit progressieve stedelijke milieu gingen domineren,

werd hierboven door het Commissariaat-generaal reeds geheel onaannemelijk bevonden.

Ten derde beweerde u dat u op 20 oktober 2012 voor het voldongen feit werd geplaatst dat er voor

u een huwelijkspartner was gevonden en dat het huwelijk reeds in uw afwezigheid voltrokken was in

de moskee (CGVS p. 10; 13). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en die is bijgevoegd bij

het administratief dossier, blijkt echter dat aan een huwelijk in Guinee een fase van

intense onderhandelingen voorafgaat, waarbij de ganse familie betrokken is. Zo is het in Guinee

gangbaar dat ‘la jeune fille participe activement à cette phase de négociations précédant le mariage,

son interlocuteur privilégié étant sa mère. Elle discute avec la mère qui elle-même discute avec le père,

en dehors de la présence de la jeune fille ou du jeune homme. (…) Le père ne prend jamais la décision

du mariage sans en parler avec la mère qui elle-même en parle avec sa fille’ (SRB, Guinée – Le

mariage, Cedoca, april 2012, p. 13). In dit verband is het uiterst merkwaardig dat uw oom u enerzijds

wel meermaals te kennen gaf dat hij een huwelijk opportuun achtte, maar dat u anderzijds hoegenaamd

geen weet had van onderhandelingen hier aangaande (CGVS p. 13). Meer nog, dat u pas op uw

trouwdag zelf de naam van uw echtgenoot voor het eerst hoorde vallen en dat u op dat moment zowaar

al met hem getrouwd bleek te zijn, is in het licht hiervan ronduit ongeloofwaardig (CVGS p. 11; 13).

Expliciet gevraagd naar een verklaring waarom men niet polste naar uw mening over de keuze van een

echtgenoot, moest u daarenboven elke geloofwaardige uitleg schuldig blijven. U repliceerde louter: ‘Dat

hebben ze niet gezegd; ik heb niets te zeggen’ (CGSV p. 14). Dat uw mening niet van tel zou zijn, staat

echter haaks op informatie van het Commissariaat-generaal dat het in Guinee gebruikelijk is dat de

goedkeuring van het meisje wordt gezocht vooraleer zij effectief in het huwelijk treedt, om zo de kans te

vergroten dat het huwelijk slaagt en dat de eer van de familie verzekerd is (SRB, Guinée – Le mariage,

Cedoca, april 2012, p. 13). Ter vergoelijking opperde u tevens nog: ‘Misschien dat ze bang waren dat ik

zou vluchten en het daarom niet zeiden’ (CVGS p. 15). Echter, ook dit giswerk houdt op geen enkele

manier steek. Gezien u verklaarde dat uw oom u eerder verweet dat u ‘een slechte moslim was die de

religie niet respecteert’ (CGVS p. 10) en u El Hadj (M.) karakteriseert als fanatieke ‘oustas’ (CGVS p.

13), stond al haast bij voorbaat vast dat dit huwelijk gedoemd was om te mislukken. Gezien uw vinnig

verzet tegen alle andere regels die uw oom u zogenaamd oplegde, was het van tevoren eveneens zo

goed als zonneklaar dat u niet zomaar zou berusten bij wat u werd gedicteerd. De kans dat u de benen

zou nemen eens u het nieuws over uw huwelijk vernam, werd er geenszins kleiner op louter door u voor

een voldongen feit te plaatsen. Uw reactie op de mededeling van uw oom drukte bovendien elke

mogelijke twijfel over de slaagkansen van het gedwongen huwelijk de kop in. U gaf zowel uw moeder,

uw oom als uw tantes overduidelijk te kennen dat u allerminst akkoord ging met hun beslissing (CGVS

p. 10;13; 14). Uw moeder antwoordde u hierop dat u ‘niets te beslissen had, dat oom de beslissingen

neemt’ (CGVS p. 10) en uw oom gebood u te ‘respecteren wat hij zei’ (CGVS p. 13). Dat uw uitdrukkelijk

protest echter eenvoudigweg werd terzijde geschoven en dat er ondanks uw tegenkanting geen stappen

werden ondernomen om het huwelijk ongedaan te maken, is weinig waarschijnlijk. Gezien de geringe

kans dat het huwelijk zou blijven duren, zetten uw moeder en stiefvader per slot van rekening de eer van
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de familie op het spel. Uit bovenvermelde informatie van het Commissariaat-generaal blijkt namelijk dat

‘il serait honteux que le mariage se fasse sans on accord et qu’elle part par après. En effet, si une

jeune fille est donnée en mariage à quelqu’un qu’elle ne veut pas épouser, il y a des fortes chances

pour que le mariage ne dure pas’ (SRB, Guinée – Le mariage, Cedoca, april 2012, p. 13). Dat uw

familieleden zo lichtvaardig hun goede reputatie in gevaar zouden brengen, staat in schril contrast met

uw verklaring dat uw moeder u verweet ‘een schande voor de familie’ te zijn (CGVS p. 10). Hieruit mag

immers blijken dat het hoog houden van de goede naam van de familie uw moeder niet koud liet.

Tenslotte kunnen ernstige vragen worden gesteld bij de door u aangehaalde redenen waarom men

u zou verplichten uitgerekend met El Hadj (M.) te trouwen en waarom hij hiermee zou

instemmen. Gevraagd waarom uw oom u zou dwingen precies met hem te huwen, antwoordde u in

eerste instantie niet te weten waarom hij werd gekozen en niemand anders (CGVS p. 11). Later tijdens

het gehoor verklaarde u door uw oom uitgehuwelijkt te zijn ‘omdat ik geen goeie moslim was: ik had

geen koran gestudeerd en wilde geen zwarte kleding aandoen’ (CGVS p. 15). Ook vermeldde u

terloops: ‘Mijn oom wilde mij ook zijn huis uit, hij had voordien al problemen met mij’ (CGVS p. 13).

Tegen het licht van het profiel dat u schetst van El Hadj (M.) doet het geheel van deze verklaringen

danig de wenkbrauwen fronsen. Ten eerste stelde u immers dat hij ‘een vriend van uw oom [was], hij

kwam op bezoek en ze gingen samen naar de moskee’ (CGVS p. 11). Indien uw oom u niet langer in

huis wilde omwille van de kopzorgen die u hem bezorgde, is het weinig waarschijnlijk dat hij één van zijn

vrienden met u als het ware zou opzadelen. Ten tweede hield El Hadj (M.) zich professioneel bezig met

de verkoop van kleding en schoenen aan een clientèle van fanatieke moslims (CGVS p. 7). Ook was hij

zelf ‘geen moderne moslim, hij heeft een lange baard, speciale kleding en is veel bezig met religie’

(CGVS p. 13). Dit indachtig is het allerminst aannemelijk dat deze man uitgerekend met u zou willen

huwen, gezien uw hierboven beschreven manifeste onwil u te onderwerpen aan de tradities van deze

strenge strekking van de islam. Er werd u gevraagd naar enige overtuigende verklaring waarom hij u

precies uitkoos als zijn echtgenote, maar u kon deze niet verstrekken (CGVS p. 17).

Al deze elementen laten toe te concluderen dat uw gedwongen huwelijk met El Hadj (M.)

elke geloofwaardigheid mist.

Het door u neergelegde document kan bovenstaande conclusies niet wijzigen. Het medisch attest

van dokter (C.R.), gedateerd op 25 januari 2013, vermeldt lichamelijke letsels, maar vormt geen sluitend

bewijs voor de omstandigheden waarin u deze verwondingen opliep. Een arts kan immers nooit met

volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarbij de verwondingen werden

opgelopen.

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

voor vervolging’ zoals bepaald in de Conventie van Genève 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 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 Guinese 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 zes maanden, blijft eindeloos duren. Het is echter aan de verschillende politieke

spelers om ervoor te zorgen dat 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

van de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in 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 (SRB, Guinee: Situatie op het vlak van veiligheid, Cedoca, dd. 10 september 2012).

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.“
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoekster zich op de schending van artikel 1 van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 en van artikel 48/1, 48/2, 48/3, “48/4 c”, 48/5, 52 en 62 van de voormelde wet

van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet).

Verzoekster wijst erop dat zij 19 jaar oud was op het moment dat haar vader overleed en dat zij tot dan

toe een relatief progressieve opvoeding heeft genoten. Verzoekster heeft inderdaad de verschillende

strenge voorschriften die in haar familie de regels zijn geworden sinds het overlijden van haar vader en

het hertrouwen van haar moeder met haar oom langs vaderszijde, niet opgevolgd. Verzoekster is echter

verschillende malen fysiek aangevallen door haar moeder en haar oom. Zij heeft een medisch attest

neergelegd met de beschrijving van de verschillende littekens die op haar lichaam te vinden zijn en

heeft uitgelegd hoe zij deze verwondingen heeft opgelopen.

Voorts heeft verzoekster tijdens het gehoor gesteld dat zij werd uitgehuwelijkt omdat haar oom haar niet

meer in huis wilde hebben daar zij weigerde de verschillende voorschriften na te leven, zij een andere

ambitie had in haar leven dan onmiddellijk uitgehuwelijkt te worden en al zeker niet aan een oudere man

die de regels van de islam op fanatieke wijze volgt. Verzoekster stelt: “Het is dan ook gratuit te stellen,

zoals het commissariaat generaal dit nochtans zonder meer doet, dat Verzoekster wel degelijk zonder

veel problemen haar eigen gang kon gaan en dat haar oom en moeder dit tolereerden.”

Verder wijst verzoekster erop dat er een misverstand is geslopen in de weergave van de datum van het

huwelijk bij haar gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ). Zij werd gehoord op de DVZ

op 5 december 2012. Zij weet dat zij had gezegd aan de tolk dat zij gehuwd was op de twintigste van de

vorige maand, waarop genoteerd werd dat zij gehuwd was op 20 november 2012. Verzoekster had

echter uit het oog verloren dat het ondertussen al begin december was en dus duidelijker had moeten

stellen dat het huwelijk plaatsvond in oktober. Verzoekster wijst erop dat zij onmiddellijk bij aanvang van

het gehoor op het CGVS heeft gemeld dat er een fout is geslopen bij het noteren van de huwelijksdatum

op de DVZ. Tevens wijst verzoekster erop dat zij de familienaam van haar echtgenoot niet kende en

nooit heeft gekend. “Diallo” is haar eigen familienaam. In Guinee zijn er volgens verzoekster slechts een

beperkt aantal familienamen en zij heeft tijdens het gehoor op de DVZ weergegeven dat zij niet weet of

haar echtgenoot ook een “Diallo” is, hetgeen verkeerd werd genoteerd. Deze verklaringen zijn volgens

verzoekster dan ook niet voldoende om haar uithuwelijking in twijfel te trekken.

Vervolgens wijst verzoekster erop dat het vaderlijk gezag door haar oom langs vaderszijde werd

overgenomen, die een boer was afkomstig van de rurale streek. De informatie in het administratief

dossier meldt ook dat polygamie door de Guineese wet verboden is, maar dat dit veelvuldig voorkomt,

zeker in rurale streken. Bovendien is verzoekster de oudste dochter, waardoor zij een slecht voorbeeld

kon zijn voor haar jongere zussen. Om deze redenen is de situatie bij haar zo dat er sprake was van

een gedwongen huwelijk in Conakry.

Volgens verzoekster werd een volledig verkeerde lezing gemaakt van haar verklaringen alsmede van

het rapport waarop verweerder zich baseerde. Verweerder heeft geen rekening gehouden met het feit

dat verzoeksters eigen vader gestorven was en dat de vaderlijke rol werd vervuld door haar oom, die

een vriend aanwees als huwelijkspartner voor verzoekster. Zij is pas op de huwelijksdag te weten

gekomen dat zij effectief in het huwelijk was getreden. Hierover werd voordien niet gepraat en er werd

nog minder haar instemming gevraagd. Bovendien stelt verzoekster zich ernstige vragen bij het feit dat

er enerzijds wordt gesteld dat er in de etnische gemeenschap van verzoekster gedwongen huwelijken

voorkomen, maar dat anderzijds wordt gesteld dat er steeds een toestemming moet zijn van het meisje

om in het huwelijk te treden. Het rapport baseert zich overigens op de stelling van een imam uit Conakry

om te stellen dat zelfs indien de vrouw niet aanwezig is bij de huwelijkssluiting, er voordien een

consultatie moet gebeuren om te weten of zij toestemt met het huwelijk. Dit betreft een enkele mening

van één imam waaruit geen algemeen principe kan worden afgeleid. Dit principe staat bovendien haaks

op het feit dat het rapport zelf zegt dat er gedwongen huwelijken plaatsvinden, waarbij er dus per

definitie geen geldige toestemming wordt gegeven door het meisje om in het huwelijk te treden, om iets

verder te verklaren dat deze toestemming steeds wordt gegeven. Verzoekster wijst er ook nog op dat

haar oom een zeer fanatieke aanhanger van de islam is en zeer vaak naar de moskee ging, zelfs met

verzoeksters echtgenoot. Blijkbaar was het voor de imam van de moskee waar het huwelijk heeft

plaatsgevonden niet noodzakelijk dat verzoekster aanwezig was op het huwelijk, noch dat zij een

toestemming heeft gegeven om met die persoon in het huwelijk te treden.
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Op de vraag waarom precies deze partner werd uitgekozen om met verzoekster te huwen, kan zij niet

anders dan melden dat er totaal geen communicatie is geweest omtrent de huwelijkssluiting, dat haar

mening nooit is gevraagd en dat zij steeds gewoon als antwoord kreeg dat zij te oud was, dat zij niet

meer naar school kon gaan en dat zij de regels van de koran moest volgen en dus het afgesloten

huwelijk moest respecteren.

2.2.1. Waar verzoekster de schending aanhaalt van artikel 48/1 van de vreemdelingenwet dient te

worden opgemerkt dat voornoemd artikel niet bestaat.

2.2.2. Verzoekster preciseert niet op welke wijze artikel 48/2 van de vreemdelingenwet, hetwelk

overigens op louter algemene wijze bepaalt welke vreemdelingen als vluchteling kunnen worden erkend

dan wel als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming, zou (kunnen) zijn

geschonden. De schending van dit artikel wordt bijgevolg niet dienstig aangevoerd.

2.2.3. Verzoekster preciseert niet op welke wijze artikel 52 van de vreemdelingenwet zou zijn

geschonden. Hoe dit artikel in casu geschonden zou (kunnen) zijn kan niet worden ingezien daar de

bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel 57/6 van de vreemdelingenwet, dat de

commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om verzoekster de vluchtelingenstatus in de zin van artikel

48/3 en de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 te weigeren.

2.2.4. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet, 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.

2.2.5. 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.

2.2.6. 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. Waar verzoekster stelt dat zij meerdere malen fysiek is aangevallen door haar oom en moeder,

merkt de bestreden beslissing terecht op dat verzoeksters onvoorzichtigheid dat zij er niet aan dacht dat

haar oom naar aanleiding van de ramadan eerder thuis zou komen wanneer zij naar het

verjaardagsfeestje van haar vriendin ging (gehoorverslag CGVS, p. 21), haaks staat op het gedrag van

iemand die vrees koestert voor een uitermate autoritair man. Verzoekster geeft in haar verzoekschrift

zelf toe dat zij de strenge voorschriften die in haar familie de regel zijn geworden sinds het overlijden

van haar vader, niet opvolgt.
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Het bijgebrachte medisch attest kan deze vaststelling niet ontkrachten, daar een medisch attest geen

sluitend bewijs vormt voor de omstandigheden waarin de hierin vastgestelde verwondingen werden

opgelopen. De arts doet vaststellingen betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een

patiënt en rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van

de opgelopen verwondingen. Hij kan dit onder meer afleiden uit de ernst en de plaats van de

verwondingen. Een arts kan echter nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden

schetsen waarin de verwondingen werden opgelopen. Gelet op de niet-aannemelijke discrepanties

tussen de door verzoekster geschetste onverbiddelijke overtuigingen van haar oom enerzijds en de

manier waarop zij haar eigen wil kon handhaven anderzijds, kan er geen geloof worden gehecht aan

verzoeksters verklaring dat “alles veranderd” is na het overlijden van haar vader (gehoorverslag CGVS,

p. 9), noch dat verzoekster fysiek werd aangevallen door haar oom en moeder.

Waar verzoekster betreffende het gedwongen huwelijk met El Hadj (M.), aanvoert dat er een fout is

geslopen in het noteren van de huwelijksdatum op de DVZ, merkt verweerder in zijn nota met

opmerkingen terecht op dat verzoekster tijdens het gehoor op de DVZ geen enkele opmerking heeft

geformuleerd over eventuele vertaal- of andere communicatieproblemen, terwijl zij daartoe wel de

mogelijkheid had vermits haar verklaringen haar op het einde van het gehoor werden voorgelezen

(administratief dossier, stuk 10). Verzoekster heeft bovendien haar verklaringen ondertekend waardoor

zij bevestigt dat het gehoorverslag overeenstemt met de verklaringen die zij heeft afgelegd. Het gaat

hier dan ook om een loutere post factum-verklaring, die de motieven van de bestreden beslissing niet

kan weerleggen. Hetzelfde geldt overigens voor de vaststelling dat verzoekster op de DVZ verklaarde

dat de achternaam van haar echtgenoot “Diallo” is (administratief dossier, stuk 10), terwijl zij op het

CGVS verklaarde de achternaam van haar echtgenoot niet te kennen (gehoorverslag CGVS, p. 5). Dat

verzoekster op de DVZ haar eigen familienaam zou opgegeven hebben, kan niet worden aangenomen.

Tevens merkt de Raad op dat verzoekster niet weet wat de leeftijd van haar echtgenoot is

(gehoorverslag CGVS, p. 5), terwijl zij wel weet wat zijn geboorteplaats is (gehoorverslag CGVS, p. 5),

zij verklaarde dat hij een oude man is die haar vader kan zijn (gehoorverslag CGVS, p. 13) en zij haar

echtgenoot eerder gezien had wanneer hij op bezoek kwam en met haar oom naar de moskee ging

(gehoorverslag CGVS, p. 11). Het is opmerkelijk dat verzoekster wel weet waar haar echtgenoot

geboren is, maar niet wanneer dit was en bijgevolg zijn leeftijd niet zou kennen. Er kan dan ook

verwacht worden dat verzoekster zou informeren naar de leeftijd van haar echtgenoot, zeker daar het

een oude man zou zijn die haar vader kon zijn en zij hem al eerder ontmoet had. Deze vaststellingen

doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoeksters voorgehouden gedwongen huwelijk met El

Hadj (M.).

Bovendien blijkt uit de informatie over huwelijken in Guinee die verweerder aan het administratief

dossier toevoegde (zie map ‘Landeninformatie’) dat gedwongen huwelijken weliswaar iets vaker

voorkomen bij jonge meisjes van de Peul-etnie, maar dat het anderzijds een marginaal verschijnsel is

geworden dat zo goed als niet voorkomt in de stedelijke milieus. Het gaat voornamelijk om jonge

meisjes afkomstig van het platteland uit families die erg aan de tradities gehecht zijn. Dat verzoekster

zich zou hebben moeten plooien naar de conservatieve opvattingen van haar oom en moeder werd

hierboven reeds ongeloofwaardig bevonden. Daarenboven is verzoekster afkomstig uit het

hoofdstedelijke milieu van Conakry. Dat haar oom een boer zou zijn afkomstig van de rurale streek en

dat verzoekster als oudste dochter een voorbeeldfunctie vervulde voor haar jongere zussen, doet

hieraan geen afbreuk. Verzoekster maakt aldus niet aannemelijk dat zij in het stedelijke milieu van

Conakry als twintigjarige vrouw een gedwongen huwelijk zou hebben moeten ondergaan.

Daarnaast blijkt uit voormelde informatie over huwelijken in Guinee dat aan een huwelijk in Guinee een

fase van intense onderhandelingen voorafgaat waarbij de hele familie betrokken is, dat de moeder de

geprivilegieerde gesprekspartner is voor het meisje en dat de toestemming van het meisje wordt

gezocht om de kans te vergroten dat het huwelijk slaagt en om de eer van de familie te verzekeren.

Bijgevolg is het volstrekt niet geloofwaardig dat verzoekster pas op de dag van haar huwelijk voor het

voldongen feit werd geplaatst dat er voor haar een huwelijkspartner was gevonden en dat het huwelijk

reeds in haar afwezigheid was voltrokken in de moskee. Verzoeksters oom zou meermaals te kennen

hebben gegeven dat een huwelijk voor haar opportuun was, maar verzoekster zou geen weet hebben

gehad van onderhandelingen hieromtrent (gehoorverslag CGVS, p. 13). Gelet op verzoeksters protest

tegen het huwelijk (gehoorverslag CGVS, p. 13) en haar weigering om zich neer te leggen bij de

conservatieve regels die sinds de dood van haar vader in haar familie golden, had dit huwelijk een

kleine kans op slagen en zou de eer van de familie kunnen besmeurd worden. Nochtans zou

verzoeksters moeder haar verweten hebben een schande voor de familie te zijn (gehoorverslag CGVS,

p. 10), zodat de eer van de familie blijkbaar niet onbelangrijk werd geacht. Dat verweerder er geen
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rekening mee gehouden zou hebben dat verzoeksters oom de vaderlijke rol op zich had genomen na

het overlijden van haar vader, blijkt niet uit een lezing van de bestreden beslissing. De kritiek die

verzoekster uit op de voormelde informatie over huwelijken in Guinee, kan niet worden weerhouden

daar verzoekster geen concrete en objectieve gegevens aanbrengt waaruit zou blijken dat de informatie

van verweerder onjuist is. Verzoekster komt niet verder dan het herhalen van reeds eerder afgelegde

verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de

commissaris-generaal, hetgeen de motieven van de bestreden beslissing niet kan weerleggen. Bijgevolg

kan geen geloof worden gehecht aan verzoeksters voorgehouden gedwongen huwelijk met El Hadj (M.).

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

asielrelaas. Kritiek op het overtollig motief dat verzoekster niet kan duiden waarom precies deze partner

werd uitgekozen om met haar te huwen, 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 14), 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes september tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


