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nr. 111 532 van 9 oktober 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 Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 22 juli 2013

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

staatlozen van 27 juni 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 20 augustus 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 september 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. OGUMULA, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché C. MISSEGHERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Sierraleoons staatsburger te zijn van Peuhl-origine, afkomstig van Kenema. Meteen

na uw geboorte werd u naar uw tante langs moeders kant gebracht. Omdat zij zelf geen kinderen had

en daarom aanzien werd als heks, voedde zij u op. U bleef er wonen tot de dood van uw tante in 2012.

U was toen 17 jaar. Zolang u bij uw tante woonde ging u naar school en u had sinds een jaar een

relatie met een vriendje, (J.), een christen, die met u wou trouwen. Uw tante was akkoord en

sprak hierover met uw vader, een Wahhabietische imam, die erover diende na te denken.

Een week na de dood van uw tante kwam uw vader u daar halen en bracht hij u terug naar huis.

U mocht niet meer naar school gaan sindsdien. Hij meldde u ook dat u diende te trouwen met (I.), een

man zo oud als uw vader, die rijk was en een fanatiek moslim. U weigerde dit huwelijk echter
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maar hierdoor werd uw vader boos en hij sloot u gedurende drie dagen op en mishandelde u. In

afwezigheid van uw vader en stiefmoeder bevrijdde uw tweelingbroer u na drie dagen. Hierop begaf u

zich naar uw vriendje (J.). Deze nam u mee naar een dorp in de buurt van Kenema waar jullie

gedurende 3 dagen onderdoken. Intussen vernam (J.) dat de politie in Kenema op zoek was naar u met

uw foto. (J.) bracht u naar Freetown vanwaar u met een smokkelaar naar België reisde. Naast

het gedwongen huwelijk met (I.) vreest u ook een herbesnijdenis omdat u van uw buren vernam dat (I.)

ook zijn tweede vrouw liet besnijden omdat ze niet 'proper' was. U verklaarde ook nog steeds pijn en last

te hebben van uw (eerste) besnijdenis.

B. Motivering

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

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

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen aangaande het profiel dat u van zichzelf en

uw gezin schetst niet aannemelijk zijn. Vooral uw verklaringen betreffende uw vader, en meer bepaald

over dienst striktheid, doen vragen rijzen.

Zo dient te worden vastgesteld dat u verklaarde gedurende bijna heel uw leven (tot u 17 jaar was

in 2012) bij uw tante gewoond te hebben die heel vooruitstrevend bleek te zijn (zie gehoor CGVS, p.4,

14). U verklaart dat uw ouders u bij uw tante wel vaak opzochten (zie gehoor CGVS, p.4). In dat opzicht

is het heel merkwaardig dat uw vader, die u afschildert als een strenge wahhabiet, toeliet dat u

opgroeide bij uw moderne tante. Uit uw verklaringen blijkt immers dat uw vader erop tegen is dat

vrouwen werken (uw moeder mocht niet meer gaan verkopen op de markt) en dat u naar school zou

gaan (zie gehoor CGVS, p.8), maar hij heeft er blijkbaar 17 jaar geen probleem van gemaakt dat u bij

uw tante wel degelijk naar school ging. Bovendien werd uw vader er door uw tante van op de hoogte

gebracht dat u een christelijke vriend had die met u wou trouwen (zie gehoor CGVS, p.12). In

tegenstelling tot wat van een streng Wahhabietische vader verwacht kan worden, reageerde uw vader

hierop door te stellen dat hij erover zou nadenken (zie gehoor CGVS, p.12) en nam hij blijkbaar geen

maatregelen om uw relatie met (J.) te beëindigen. U kon gewoon bij uw tante blijven, die jullie relatie

goedkeurde (zie gehoor CGVS, p.12).

Ook diende u bij uw tante blijkbaar niet geregeld naar de moskee te gaan, iets wat uw vader duidelijk

wel belangrijk vond, volgens uw verklaringen althans (zie gehoor CGVS, p.6, 7). Het is niet aannemelijk

dat uw vader, een streng Wahhabietisch imam, u zou laten opgroeien bij een tante die het niet zo nauw

nam met de islam-regels met betrekking tot het gebed en moskeebezoek. Gevraagd naar uw

moskeebezoek legt u trouwens totaal incoherente verklaringen af. Zo verklaart u initieel, op de vraag

waar u naar de moskee ging, dat u niet naar de moskee ging (zie gehoor CGVS, p.6). U verklaarde

daarop nogmaals dat u naar school moest dus dat u niet naar de moskee hoefde en dat als je wil, je wel

mag, maar dat u niet naar de moskee ging (zie gehoor CGVS, p.6). Gevraagd of uw vader dan niet wou

dat u naar zijn moskee kwam, herhaalt u dat u niet naar de moskee ging toen u bij uw tante was (zie

gehoor CGVS, p.6). Even later tijdens het gehoor verklaart u dat u, wanneer u bij uw vader woonde,

naar een kleine moskee in de buurt ging en dat u daar twee keer per dag heen ging, m.n. om 19u en om

22u. Gevraagd waarom u niet op de andere momenten ging, verklaart u dat u dan op school zat (zie

gehoor CGVS, p.6). Gevraagd of u dan nog naar school ging wanneer u bij uw vader woonde, wijzigt u

plots uw verklaringen en zegt u van niet, waarop u verklaart de vraag niet meer te begrijpen (zie gehoor

CGVS, p.7). Daarop werden u opnieuw enkele vragen met betrekking tot uw moskeebezoek gesteld,

waarop u al uw vorige verklaringen helemaal wijzigt. Plots verklaart u, wanneer u bij uw vader woonde,

'elk uur' naar de moskee te zijn gegaan, vijf keer per dag en verklaart u dat u, wanneer u bij uw tante

was, u tweemaal daags naar de moskee ging (zie gehoor CGVS, p.7). Geconfronteerd met uw eerdere

verklaringen dat u bij uw tante niet naar de moskee ging, zegt u enkel het niet te weten en herhaalt u dat

u bij uw tante twee keer per dag naar de moskee ging (zie gehoor CGVS, p.7). Deze totaal inconsistente

verklaringen over uw moskee-bezoek, iets wat in uw omgeving toch wel een belangrijk issue moet

geweest zijn, aangezien uw vader een Wahhabietische imam zou zijn, laten toe ernstig te twijfelen aan

uw verklaringen afkomstig te zijn uit het gezin van een Wahhabietische imam.

Verder verklaart u pas de koran te zijn beginnen lezen toen u terug bij uw ouders ging wonen, dus toen

u 17 jaar was (zie gehoor CGVS, p.7), wat toch ook merkwaardig is voor de dochter van

een Wahhabietische imam, die dan wel gedwongen zou uitgehuwelijk worden aan een andere

Wahhabiet (zie gehoor CGVS, p.15). Verder weet u niet hoe uw vader imam is geworden, en verklaart u

niet te weten of hij de hoofdimam van zijn moskee is omdat u niet naar zijn moskee ging (zie gehoor

CGVS, p.7). Later tijdens het gehoor verklaart u dan weer dat hij samenwerkte met zijn onderimams en

dat zijn collega's soms thuis kwamen (zie gehoor CGVS, p.8), wat het merkwaardig maakt dat u

eerder verklaart niet te weten of hij al dan niet hoofdimam is. Bovendien had u eerder tijdens het

gehoor uitdrukkelijk verklaard dat uw vader voor u wel de enige imam was in zijn moskee en verklaarde
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u dat er misschien wel onder-imams waren maar dat u die dan niet kent (zie gehoor CGVS, p.6), wat

dan weer in tegenstrijd is met uw verklaringen dat zijn collega's van de moskee uw vader thuis

opzochten (zie gehoor CGVS, p.8).

Verder is het merkwaardig dat u voor het CGVS verklaarde dat uw moeder niet mocht werken van

uw vader (zie gehoor CGVS, p.8), terwijl u voor de DVZ nog wel verklaarde dat uw moeder, als

beroep, voeding verkoopt op de markt (zie verklaring DVZ, nr.13).

Al deze vaststellingen laten reeds toe ernstig te twijfelen aan uw verklaringen uit een

streng Wahhabietisch gezin afkomstig te zijn, waardoor ook reeds kan getwijfeld worden aan het door

uw vader opgelegde huwelijk met een andere Wahhabiet.

Er zijn echter nog andere elementen in uw asielrelaas die deze vaststelling nog versterken.

Zo kunnen ook de nodige vragen gesteld worden bij uw relatie met (J.). U verklaart gedurende een jaar

een relatie met hem gehad te hebben (zie gehoor CGVS, p.3), maar hebt vanuit België geen contact

meer met hem gehad. U verklaart zelfs zijn telefoonnummer niet te hebben omdat hij u dit niet gaf toen

u vertrok (zie gehoor CGVS, p.3). Het is op zijn minst merkwaardig dat jullie, na een relatie van een jaar

in moeilijke omstandigheden en nadat u zich dermate tegen uw vader verzet had tegen een huwelijk

omdat u wou trouwen met (J.), geen contactgegevens uitwisselden met elkaar vooraleer u naar Europa

vertrok. Het is merkwaardig dat (J.) uw reis regelde en mensen contacteerde om u te helpen, om u dan

aan uw lot over te laten en geen contact meer te houden met u.

Verder verklaarde u dat (J.) in de wijk Njandema woonde. Gevraagd of u daarheen bent gegaan toen u

bevrijd werd door uw broer, bevestigde u dit en herhaalde u zelfs dat u daar eerst naartoe bent gegaan.

Hierop gevraagd hoe u wist dat (J.) daar woonde, wijzigde u plots opnieuw uw verklaringen door te

stellen dat u toch eerst naar zijn werk bent gegaan en daarna naar zijn huis (zie gehoor CGVS, p.12).

Verder gevraagd of u ooit al bij (J.) thuis was geweest, verklaart u er nooit te zijn geweest. Op de vraag

waarom u er nooit was geweest, antwoordt u merkwaardig genoeg dat u een week na het overlijden van

uw tante terug bij uw vader moest gaan wonen en dat uw vader streng was en niet wou dat u naar de

stad ging (zie gehoor CGVS, p.12). Daar nog gelaten het feit dat reeds geen geloof meer kan gehecht

worden aan uw bewering uit een streng gezin te komen, dient te worden vastgesteld dat u blijkbaar

vergeet dat u reeds een jaar een relatie met (J.) had, toen u nog bij uw tante woonde die jullie relatie

goedkeurde, waardoor uw verklaring dat u nooit bij (J.) thuis kwam omdat uw vader streng was

helemaal onaannemelijk is.

Ook uw verklaringen betreffende uw omgeving en de Sierraleoonse autoriteiten staan in schril

contrast met de situatie die u voor zichzelf schetst. Het is dan ook merkwaardig dat u blijkbaar niet

overwogen hebt een andere oplossing binnen Sierra Leone te zoeken in plaats van te reizen naar

Europa. U verklaarde dat uw buren tegen uw huwelijk met (I.) waren. Ook uw moeder was duidelijk

tegen en uw broer hielp u te ontsnappen, dus was het huwelijk ook duidelijk niet genegen (zie gehoor

CGVS, p.10, 13, 16). Verder groeide u op bij uw tante, nochtans ook van Peuhl-origine, die u vrij liet in

de keuze van uw partner. U verklaart bovendien dat de mensen uit uw wijk u zegden dat u niet moest

accepteren (zie gehoor CGVS, p.16). Dit alles duidt erop dat men in uw omgeving zeker niet overtuigd

was van de 'traditie' dat de vader alleen het recht heeft om zijn dochter uit te huwelijken, immers de

optie van 'niet accepteren' was in uw omgeving duidelijk aanwezig. U verklaart verder ook uitdrukkelijk

dat het alleen in uw etnie is dat meisjes de eigendom zijn van uw vader en dat de vader mag doen wat

hij wil (zie gehoor CGVS, p.16). Nochtans blijkt hierboven reeds dat dit zeker niet algemeen geldend is,

en dan zeker niet voor uw omgeving. Uw moeder, broer en tante zijn immers ook Peuhl en denken er

duidelijk anders over. U haalt verder ook aan dat de mensen van dat land (waarmee u duidelijk de

inwoners van andere origine van Sierra Leone bedoelt, zoals u eerder reeds verklaarde (zie gehoor

CGVS, p.14), geëmancipeerd zijn, buitenechtelijke kinderen mogen hebben en geen problemen hebben

met familie (zie gehoor CGVS, p.16). Eerder verklaarde u ook reeds dat 'andere' Sierraleoners hun man

wel zelf mogen kiezen (zie gehoor CGVS, p.14). In dat opzicht is het merkwaardig dat geen poging hebt

gedaan om zich elders in Sierra Leone, samen met (J.) die met u wou trouwen, te vestigen. Gevraagd

of jullie zich niet in Freetown konden vestigen, verklaart u dat uw vader u zocht en dat hij uw foto aan

de autoriteiten had gegeven. Uit uw verklaringen blijkt echter dat in Sierra Leone de

mensen geëmancipeerd zijn en dat vrouwen zelf hun man mogen kiezen, wat het onaannemelijk maakt

dat de politieagenten, die volgens u trouwens geen Peuhl zijn (zie gehoor CGVS, p.16), u tot in

Freetown zouden komen zoeken omdat uw vader u gedwongen wil uithuwelijken. Merkwaardig genoeg

haalt u ook nog als andere reden voor uw onvermogen zich elders te vestigen aan, dat jullie niet

getrouwd zijn en jullie dus niet zomaar kunnen samenwonen (zie gehoor CGVS, p.17), hoewel u eerder

net had verklaard dat het in SIerra Leone zelfs toegelaten is buitenechtelijke kinderen te hebben,

waardoor mag aangenomen worden dat ongehuwd samenwonen ook geen probleem kan vormen. Ook

hier lijkt u weer uw verklaringen aan te passen aan de vraagstelling van de protection officer.



RvV X - Pagina 4

Al deze elementen laten toe dat er geen geloof meer kan worden gehecht aan uw verklaringen door

uw Wahhabietische vader uitgehuwelijkt te zijn aan een ander Wahhabiet. Bijgevolg is ook uw vrees

voor herbesnijdenis door diezelfde Wahhabiet aan wie u zou uitgehuwelijkt worden niet aannemelijk.

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

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op

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

worden vastgesteld.

U legt een attest voor van dokter (V.) (dd.3/7/2012), waaruit blijkt dat u een besnijdenis type 2 heeft

ondergaan. Uw besnijdenis wordt echter op geen enkel moment in twijfel getrokken. Het feit dat

u besneden bent toont op zich niet aan dat u uit een strenge familie afkomstig bent, immers u werd

als baby besneden, in een periode waarin FGM in SIerra Leone nog algemeen voorkwam. Er

dient bovendien te worden opgemerkt dat het feit dat u deze traditionele praktijk heeft ondergaan,

geenzins inhoudt dat u een risico loopt op een herbesnijdenis. Immers, uit informatie waarover het

CGVS beschikt (zie kopie in uw administratief dossier) blijkt dat herbesnijdenis slechts zelden voorkomt

en dan nog enkel in het kader van bestraffing, iets waar in uw relaas geen sprake van is.

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. Verzoekster beroept zich in een eerste middel op de schending van artikel 48/3 van de voormelde

wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet) en artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951.

Zij stelt haar vrees voor vervolging aannemelijk te hebben gemaakt, verwijst naar haar persoonlijke en

psychische toestand en wijst op het bewustzijn van het risico te worden vermoord door haar vader

omwille van haar verzet tegen een gedwongen huwelijk en van het risico te worden herbesneden door I.

Verzoekster acht haar verklaringen voldoende coherent en ondersteund. Zij had geen keuze buiten haar

land ontvluchten, kan niet rekenen op bescherming en beschikt niet over een intern vluchtalternatief.

2.1.2. In een tweede middel beroept verzoekster zich op de schending van “de Wet Motivering

Bestuurshandelingen, zijnde de materiële motiveringsplicht”.

Zij verwijt het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) lichtzinnige en

laconieke overwegingen, doet gelden dat de bestreden beslissing niet naar recht is gemotiveerd en stelt

dat tot een onredelijk besluit werd gekomen.

Verzoekster stelt zich de vraag waarom haar vader, indien deze geen wahhabiet was, haar zou hebben

bedreigd ingevolge het geweigerde gedwongen huwelijk en haar zou hebben besneden. Dat zij bij haar

tante woonde, verandert volgens verzoekster niets aan het profiel van haar vader.

Verder stelt verzoekster zich de vraag of jonge meisjes in Kenema naar de moskee gaan. “Het spreekt

voor zich dat jongen meisjes in Kenema naar de moskee niet worden toegelaten”. Verzoekster stelt

thuis te hebben gebeden om aan de wens van haar vader tegemoet te komen.

Waar haar relatie met J. in twijfel wordt getrokken, verwijst verzoekster naar de informatie die zij gaf

tijdens het gehoor en leidt zij hieruit af dat zij ontegensprekelijk een relatie had met J.

Verder gaat het CGVS in de bestreden beslissing voorbij aan het gegeven dat zij door de Sierra

Leoonse autoriteiten wordt gezocht, zodat zij zich niet elders in het land kan vestigen.

2.1.3. Verzoekster beroept zich in een derde middel op de schending van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

Zij verwijt het CGVS lichtzinnigheid in de motivering en betoogt dat geen onderzoek werd gevoerd naar

de toepasselijkheid van de regelgeving omtrent de subsidiaire bescherming. Het CGVS onderzocht niet

of artikel 48/4, § 2, b) geschonden kan zijn, blijft in gebreke de weigering van de subsidiaire
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beschermingsstatus afdoende te motiveren en schendt artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en de

materiële motiveringsplicht.

2.2.1. De drie middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid, samen behandeld.

2.2.2. Nog daargelaten dat verzoekster niet preciseert welk artikel van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen zij in casu geschonden acht, heeft

de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 2 en 3 van voornoemde wet, 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 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.

2.2.3. 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.

2.2.5. Verzoekster brengt niet het minste begin van bewijs bij ter ondersteuning van haar voorgehouden

identiteit en herkomst, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor de algehele geloofwaardigheid van

haar verklaringen.

Evenmin brengt zij enig begin van bewijs bij ter adstructie van haar voorgehouden reisweg per vliegtuig

naar België, hetgeen een verdere negatieve indicatie vormt voor haar algehele geloofwaardigheid en

des te meer klemt daar zij omtrent deze reisweg ongeloofwaardige verklaringen aflegde. Zij kon niet

aangeven waar zij een tussenlanding zou hebben gemaakt, noch met welke vliegtuigmaatschappij(en)

zij zou hebben gereisd (administratief dossier, stuk 11, ‘fiche niet-begeleide minderjarige’, p.3). Hoeveel

er voor haar reis werd betaald en hoelang haar vlucht duurde, wist zij ook niet (administratief dossier,

stuk 11, verklaring, nr.40-41). Voorts legde zij incoherente verklaringen af aangaande de nationaliteit

waaronder zij zou hebben gereisd. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) gaf zij aan dat de

nationaliteit van het paspoort dat voor haar reis werd gebruikt haar onbekend was (ibid., nr.40), terwijl zij

bij het CGVS verklaarde dat het een Sierra Leoons paspoort was (administratief dossier, stuk 4, p.2).

Verzoekster legde daarenboven frappant tegenstrijdige verklaringen af omtrent haar opeenvolgende

adressen in haar land van herkomst. Bij de DVZ verklaarde zij eenduidig dat zij van haar geboorte tot

één à twee weken voor haar vertrek woonde in Amadiya in Kenema te Freetown (administratief dossier,

stuk 11, verklaring, nr.11). Bij het CGVS beweerde zij echter sedert haar geboorte te hebben gewoond

en te zijn opgegroeid bij een tante van haar in de wijk Simbek in Kenema te Freetown en verklaarde zij

dat zij slechts sedert het overlijden van haar tante in 2012 en voor een korte periode in Amadiya woonde
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(administratief dossier, stuk 4, p.3-4). Deze vaststelling is niet onbelangrijk daar verzoeksters problemen

zouden zijn begonnen na het overlijden van haar tante en de daaropvolgende beweerde verhuizing

vanuit Simbek naar Amadiya (ibid., p.9).

Ondanks dat verzoekster het overlijden van haar tante en de hierop volgende verhuizing naar de woning

van haar ouders bij het CGVS duidelijk aanwees als het beginpunt van haar problemen, bleek zij dit

overlijden bovendien niet te kunnen situeren binnen 2012 en kon zij zelfs niet aangeven in welke maand

haar tante zou zijn overleden (ibid., p.5, 9). Redelijkerwijze kon worden verwacht dat verzoekster een

dermate ingrijpende en bepalende gebeurtenis minstens bij benadering zou kunnen situeren in de tijd.

Dient bovendien te worden opgemerkt dat het, zoals met recht wordt gemotiveerd in de bestreden

beslissing, geenszins aannemelijk is dat verzoeksters vader, indien deze een strenge wahhabietische

imam was die erop tegen was dat vrouwen werken en dat zij naar school ging, zou toelaten dat zij

gedurende zeventien jaar bij haar moderne tante woonde en dat zij er naar school ging.

Het is tevens manifest ongeloofwaardig dat haar vader, gelet op zijn beweerde profiel, zelfs geen

maatregelen trof nadat deze vernam dat zij een relatie had met een christelijke jongen en haar gewoon

bij haar tante liet blijven.

Daarenboven blijkt uit verzoeksters verklaringen, zoals terecht aangehaald in de bestreden beslissing,

dat zij totaal incoherente en inconsistente verklaringen aflegde over haar moskeebezoeken. Initieel

verklaarde zij dat zij niet naar de moskee ging en herhaalde zij dat zij niet naar de moskee ging toen zij

bij haar tante was. Later tijdens het gehoor verklaarde zij dat zij wel tweemaal per dag naar de moskee

ging wanneer zij bij haar vader woonde. Zij verklaarde het feit dat zij slechts tweemaal per dag ging

doordat zij op school zat. Wanneer werd gevraagd of zij dan nog naar school ging wanneer zij bij haar

vader woonde, wijzigde zij plots deze verklaringen, gaf zij aan van niet en stelde zij de vraag niet meer

te begrijpen. Vervolgens wijzigde zij alle voorgaande verklaringen helemaal en stelde zij plots dat zij

wanneer zij bij haar vader woonde vijf maal daags naar de moskee ging en dat zij wanneer zij bij haar

tante woonde tweemaal daags naar de moskee ging. In het onderhavig verzoekschrift past verzoekster

andermaal haar verklaringen aan waar zij thans beweert dat zij niet naar de moskee ging en

daarenboven zelfs aanvoert dat het voor zich spreekt dat jonge meisjes in Kenema niet in de moskee

worden toegelaten (rechtsplegingsdossier, stuk 1, p.7). Dat verzoekster dermate uiteenlopende

verklaringen aflegt over haar moskeebezoeken, en dit terwijl zij haar relaas uitdrukkelijk koppelt aan het

streng religieuze profiel van haar vader, die een wahhabietische imam zou zijn geweest, doet verder

afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar relaas.

Verzoekster laat de bestreden motivering voorts volledig ongemoeid waar wordt vastgesteld dat (i) het

merkwaardig is dat zij als dochter van een wahhabietische imam die gedwongen zou worden

uitgehuwelijkt, nooit voor haar zeventiende de koran zou zijn beginnen lezen; (ii) zij vage en incoherente

verklaringen aflegde over de functie van haar vader als imam; (iii) zij bij het CGVS verklaarde dat haar

moeder niet mocht werken, terwijl zij eerder voor de DVZ nochtans beweerde dat haar moeder als

beroep voeding verkocht op de markt. Deze vaststellingen vinden steun in het dossier, zijn pertinent en

terecht en worden, daar zij niet dienstig worden weerlegd, door de Raad overgenomen.

Verzoekster verwijst verder weliswaar naar haar verklaringen inzake J., doch zij voert geen dienstige

argumenten aan ter weerlegging van de terechte vaststellingen dat het merkwaardig is dat zij, ondanks

dat zij gedurende een jaar een relatie hadden, ondanks dat zij omwille van deze relatie het gedwongen

huwelijk weigerde dat haar werd opgelegd door haar vader en ondanks dat J. haar reis regelde, vanuit

België geen contact meer had met J. en zelfs diens telefoonnummer niet heeft. Evenmin betwist

verzoekster de vaststellingen dat zij merkwaardige verklaringen aflegde wanneer werd gevraagd naar

de reden waarom zij nooit eerder bij J. thuis kwam en dat zij inconsistente verklaringen aflegde over de

vraag of zij na haar ontsnapping uit de ouderlijke woning al dan niet rechtstreeks naar de woning van J.,

dan wel eerst naar diens werkplaats ging. Ook deze vaststellingen vinden steun in het dossier, zijn

pertinent en terecht en blijven, daar zij niet dienstig worden aangevochten, onverminderd gehandhaafd.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoeksters beweerde asielrelaas. Gezien geen geloof kan worden gehecht aan haar vermeende

gedwongen huwelijk, kan evenmin geloof worden gehecht aan de vrees tot herbesnijdenis die zij in dit

kader aanvoert.
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Het neergelegde medisch attest vermag omwille van de in de bestreden beslissing aangehaalde,

pertinente en terechte redenen, die door verzoekster overigens niet worden weerlegd of betwist, geen

afbreuk te doen aan het voorgaande.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

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

beschermingsstatus wordt geweigerd mist feitelijke grondslag. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de

commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de beslissing heeft besloten tot de

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend

zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat de

beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

Gelet op de sub 2.2.5. gedane vaststellingen inzake de ongeloofwaardigheid van haar asielrelaas, toont

verzoekster, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, 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 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 negen oktober tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


