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nr. 119 103 van 18 februari 2014

in de zaak RvV X

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 31 oktober 2013

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

staatlozen van 1 oktober 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 10 december 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 januari 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat R.

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 20 januari 2013 het Rijk binnen en diende op 21

januari 2013 een asielaanvraag in. Op 1 oktober 2013 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin

van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

Vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart een Guinees staatsburger te zijn van Peul origine, afkomstig uit Boussoura, Télimélé. Uw

ouders zijn overleden toen u nog jong was en u werd opgevoed door uw tante aan vaderszijde. Op 06

maart 2005 bent u gehuwd met Kal., Di. en u kreeg twee dochters met hem, O. en K.. Op 30 mei 2010 is

uw oudste dochter op vierjarige leeftijd overleden. Op 22 mei 2010 werd zij door uw schoonmoeder

zonder uw medeweten meegenomen om te worden besneden. Na haar besnijdenis heeft ze veel bloed

verloren en zij is kort daarna overleden. Hierna besloot u samen met uw echtgenoot dat jullie nooit nog

een dochter zouden laten besnijden. Een jaar voor uw vertrek uit Guinee heeft uw echtgenoot u echter

verlaten. Hij is plotseling vertrokken en sindsdien heeft u geen nieuws meer van hem. In december 2012

hoorde u uw schoonzus zeggen tegen uw schoonmoeder dat zij uw andere dochter zou meenemen

naar haar dorp om samen met nog andere meisjes te worden besneden. Uw schoonzus wilde niets

horen van uw protest. Daarna ging u naar een vriend van uw echtgenoot om hulp te vragen. Jullie

spraken af dat hij u en uw dochter de volgende dag langs de weg naar Conakry zou oppikken. U

verbleef daarna bij deze vriend in Conakry. Uw tante aan vaderszijde kwam er langs op zoek naar uw

dochter maar zij was op dat moment niet thuis. Deze vriend van uw echtgenoot besloot daarop om u bij

een vriend van hem onder te brengen, daar bleef u twee à drie weken. Op 19 januari 2013 heeft u

uiteindelijk uw land van herkomst verlaten, de volgende dag kwam u aan in België en op 21 januari 2013

vroeg u asiel aan.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u volgende documenten neer: een foto van uw overleden

dochter, een medisch attest dat u een besnijdenis van het type 1 onderging (dd 07.02.2013), een

medisch attest dat uw dochter niet besneden is (dd 07.02.2013), een verklaring op eer van Gams

Belgique (dd 19.04.2013) en de lidkaarten bij Gams van u en uw dochter (dd19.04.2013).

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 uw land van herkomst te hebben verlaten uit vrees voor de besnijdenis van uw dochter K.,

nadat uw oudste dochter was overleden ten gevolge van haar besnijdenis. Doorheen uw verklaringen

kon u echter niet overtuigen dat u vanwege deze vrees uw land van herkomst diende te verlaten.

In de eerste plaats kan er geen geloof worden gehecht aan uw verklaringen omtrent de omstandigheden

van de besnijdenis van uw oudste dochter O.. U verklaart dat uw schoonmoeder en uw schoonzus op

een dag uw dochter meenamen om haar te besnijden, zonder dat u of uw echtgenoot daar van op de

hoogte werden gesteld (gehoorverslag CGVS p.18). Het is bijzonder onwaarschijnlijk dat zij dit volledig

buiten uw medeweten zouden doen. Er is vooreerst geen reden voor hen om dit achter uw rug om te

doen. U verklaart dat u nog nooit over besnijdenis had gesproken met uw schoonmoeder of schoonzus

(gehoorverslag CGVS p.19). Als dit het geval is, is het hoogst merkwaardig dat zij de besnijdenis van uw

dochter niet met u hebben besproken, aangezien zij geen redenen hebben om aan te nemen dat u zich

tegen deze besnijdenis zou verzetten. U geeft overigens ook aan dat u uw toestemming zou hebben

gegeven mochten zij die gevraagd hebben (gehoorverslag CGVS p.20). Bovendien verklaart u dat u

veel complicaties had bij de bevalling omwille van uw besnijdenis (gehoorverslag CGVS p.20) en dat u

omwille van die complicaties voor de bevalling van uw tweede dochter helemaal naar Conakry trok

(gehoorverslag CGVS p.7). Dit zorgt er mede voor dat het onwaarschijnlijk is dat besnijdenis voordien

nog nooit ter sprake kwam. Dit leidt er dan ook toe dat de geloofwaardigheid van de besnijdenis van O.

reeds in vraag kan worden gesteld.

Volgens de informatie waarover het Commissariaat-Generaal beschikt en die werd toegevoegd aan het

administratief dossier (SRB- Guinee, les mutilations génitales féminines – april 2013) blijkt bovendien

dat besnijdenis wordt gezien als een aangelegenheid van de familie en de gemeenschap. Het wordt

beschouwd als een belangrijk overgangsritueel naar de adolescentie. In het licht van deze informatie is

het zeer onwaarschijnlijk dat zij, zonder enige aanleiding, zowel u als uw echtgenoot hiervan zouden

uitsluiten. Bovendien blijkt uit dezelfde informatie dat de moeder in de eerste plaats de

verantwoordelijkheid draagt voor de besnijdenis van haar dochter, daarna volgt de vader als

verantwoordelijke. Hoewel ook de tante of de grootmoeder het initiatief kunnen nemen wanneer de



RvV X - Pagina 3 van 10

ouders weigeren is het zeer onwaarschijnlijk dat zij dit zonder enige voorafgaande discussie op zich

zouden nemen. Dit zorgt ervoor dat de besnijdenis van uw dochter verder wordt ondermijnd.

Verder blijkt uit uw verklaringen dat u bijzonder weinig betrokkenheid aan de dag legt voor de verzorging

van uw dochter nadat zij werd besneden. U verklaart dat zij op 22 mei 2010 werd besneden en op 30

mei 2010 is overleden (gehoorverslag CGVS p.13). U verklaart dat uw schoonmoeder instond voor haar

verzorging en dat zij u niet toeliet om haar te helpen (gehoorverslag CGVS p.20). Uw dochter werd

verzorgd met traditionele medicijnen maar die konden niet baten (gehoorverslag CGVS p.19). Hoewel u

op hetzelfde erf woonde als uw schoonfamilie slaagde uw schoonmoeder er in verborgen te houden dat

uw dochter problemen ondervond ten gevolge van haar besnijdenis, u had enkel gemerkt dat zij dunner

was geworden (gehoorverslag CGVS p.20). Uit uw verklaringen blijkt op geen enkel moment dat u op

enige wijze heeft aangedrongen om haar te helpen of betere verzorging te zoeken. Dat zowel u als uw

echtgenoot niet in staat zouden geweest zijn om op haar verzorging aan te dringen tast verder de

geloofwaardigheid van de gebeurtenissen aan.

U verklaart vervolgens wegens het overlijden van uw dochter O. tegen besnijdenis te zijn (gehoorverslag

CGVS p.20). Na haar overlijden besliste u samen met uw echtgenoot om nooit nog een dochter te laten

besnijden. U hield die beslissing echter voor jullie en verkondigde dit nog niet bij uw schoonfamilie

(gehoorverslag CGVS p.21). Gezien, volgens uw verklaringen, uw oudste dochter zonder uw

medeweten werd meegenomen door uw schoonfamilie om te worden besneden is het uiterst

onaannemelijk dat u hen niet in het minst zou inlichten over jullie voornemen om uw jongste dochter niet

te besnijden. Het inlichten van uw schoonfamilie over het feit dat u en uw echtgenoot zich verzetten

tegen een volgende besnijdenis lijkt in deze namelijk de belangrijkste stap om uw dochter te

beschermen. Dit ondermijnt de vrees die u zou koesteren voor een mogelijke besnijdenis van uw

dochter. Volgens de eerder aangehaalde informatie waarover het Commissariaat-Generaal beschikt zijn

ouders die zich verzetten tegen de besnijdenis van hun dochter nochtans wel degelijk in staat hun

dochter te beschermen. Zij lopen volgens deze informatie echter wel het risico om indirect te worden

gestigmatiseerd of uit de gemeenschap te worden geweerd, en er bestaat een kans dat deze

onbesneden meisjes moeilijkheden ondervinden om een echtgenoot te vinden. Wanneer u echter

gevraagd wordt waarom u uw schoonfamilie niet inlichtte over de beslissing die uw echtgenoot en u

hadden genomen, antwoordt u echter dat dit geen zin had en dat zij u niet serieus zouden nemen omdat

volgens de tradities en het geloof alle meisjes moeten worden besneden. U wou er geen problemen

rond maken (gehoorverslag CGVS p.24-25). Dit kan geen afdoende verklaring bieden waarom u, zowel

voor als na de verdwijning van uw echtgenoot, geen enkele poging ondernam om uw standpunt duidelijk

te maken.

Daarenboven is het opmerkelijk dat u, hoewel u al kon inschatten dat het niet zou mogelijk zijn om tegen

uw schoonfamilie in te gaan (gehoorverslag CGVS p.24-25), het moment - december 2012 - afwachtte

waarop u hoorde dat zij uw jongste dochter wilden meenemen voor besnijdenis (gehoorverslag CGVS

p.21). Uw oudste dochter is overleden op 30 mei 2010 (gehoorverslag CGVS p.13) en uw man was al

een jaar voor uw vertrek verdwenen (gehoorverslag CGVS p.12), indien de besnijdenis van uw dochter

u werkelijk onafwendbaar zou lijken is het verwonderlijk dat u geen eerdere stappen ondernam om haar

te beschermen. U verklaart dit door te wijzen op het feit dat zij uw enige familie zijn en dat u niet eerder

de mogelijkheid had om te vluchten (gehoorverslag CGVS p.25). Aangezien er niets aan uw situatie

veranderde waardoor de omstandigheden nu gunstiger waren om het land te verlaten kan dit geen

verklaring bieden voor de uitstel van uw vlucht. Ook bij het plannen van de besnijdenis van uw jongste

dochter is het opmerkelijk dat uw schoonfamilie u niet zou hebben ingelicht. Na de besnijdenis van uw

oudste dochter had u zich enkel kwaad gemaakt omdat zij u niet hadden geconsulteerd (gehoorverslag

CGVS p.19) en u had hen nog niet ingelicht over uw voornemen om uw dochter niet te laten besnijden

(gehoorverslag CGVS p.21). Opnieuw hadden zij derhalve geen reden om u niet van hun plannen op de

hoogte te brengen.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen geloof kan gehecht worden aan de waarachtigheid van

uw vrees voor de besnijdenis van uw jongste dochter.

Tot slot maakt u het ook niet aannemelijk dat uw schoonfamilie u zou opzoeken om uw dochter te

kunnen besnijden. U verklaart dat, toen u in Conakry bij een vriend van uw echtgenoot verbleef, uw

tante aan vaderszijde u daar is komen opzoeken op zoek naar uw dochter. Uw dochter was op dat
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moment niet thuis en zij ging weer weg. Zij kwam daarna slechts één keer terug op zoek naar uw

dochter, maar toen waren jullie daar al vertrokken en verbleven jullie bij een vriend van deze vriend van

uw echtgenoot (gehoorverslag CGVS p.14-15). U verklaart regelmatig contact te hebben met deze

vriend van uw echtgenoot. Hoewel hij verklaart dat uw schoonfamilie nog steeds naar u op zoek is,

wordt dit niet ondersteund door concrete zoekacties en moet deze zoektocht ernstig genuanceerd

worden (gehoorverslag CGVS p.14). Ook het gegeven dat u tijdens uw verblijf bij de vriend van uw

echtgenoot uw dochter vrij liet om te gaan spelen bij de buren (gehoorverslag CGVS p.14) wijst er niet

op dat u op dat moment enige vrees koesterde. Uit de informatie die aan het administratief dossier werd

toegevoegd blijkt bovendien dat een meisje dat niet werd besneden een normaal leven kan leiden.

Vooral in de stad is er steeds minder sprake van sociale uitsluiting gezien men daar in grote mate wordt

blootgesteld aan campagnes tegen besnijdenis. De veranderende context in verband met besnijdenis in

de stad zorgt ervoor dat, indien u werkelijk gekant bent tegen besnijdenis, het mogelijk is om te

voorkomen dat uw dochter er wordt besneden.

Ter volledigheid kunnen een aantal opmerkingen geformuleerd worden die uw algehele

geloofwaardigheid verder onderuit halen. Wanneer u wordt gevraagd of u vaak in Télimélé was geweest

antwoordt u alleen maar langs gegaan om mijn zoon te besnijden. Dit is een uiterst merkwaardig

antwoord. Niet alleen blijkt niet uit uw verklaringen dat u een zoon zou hebben, de kern van uw

verklaringen zijn bovendien gebaseerd op het feit dat uw dochters buiten uw medeweten zouden

besneden worden. Deze uitspraak staat hiermee in schril contrast en wijst er op dat het geheel van uw

verklaringen sterk in twijfel kan worden getrokken. Ten slotte verklaart u helemaal niets te hebben

opgevangen van enige campagnes tegen besnijdenis, u weet niet of dat bestaat en hoorde hier nog

nooit over (gehoorverslag CGVS p.26). Uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt

nochtans dat de Guineese autoriteiten actief strijden 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

binnenkort 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. Vooral in de steden wordt men sterk blootgesteld aan media-activiteiten rond

de besnijdenis. Het is dan ook ongeloofwaardig dat u nooit iets opving over dergelijke campagnes, ook

niet toen u na uw bevalling en voor uw vertrek naar België in Conakry verbleef. Zeker aangezien men

vanwege de situatie waarin u verklaart zich te bevinden enige gevoeligheid voor het thema kan

verwachten. Deze vaststellingen zorgen ervoor dat uw algemene geloofwaardigheid ernstig wordt

ondermijnd.

De documenten die u ter ondersteuning van uw asielrelaas voorlegde kunnen de geloofwaardigheid

ervan niet herstellen. Het medisch attest dat u een besnijdenis van het type 1 onderging betreft

informatie die hier niet in twijfel wordt getrokken. Het feit dat u besnijdenis ondergaan hebt is geen

afdoende grond om u de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus te verlenen. Het

medisch attest dat uw dochter niet werd besneden, de lidkaarten bij Gams van u en uw dochter en uw

verklaring op eer om uw dochter niet te laten besnijden tonen uw bereidheid om haar niet te laten

besnijden aan, maar zijn niet in staat te bewijzen dat u uit vrees voor haar besnijdenis uw land van

herkomst diende te verlaten. Ook de foto die u voorlegt kan niet dienen als een bewijs dat dit wel

degelijk uw dochter, of dat zij besneden is, noch dat zij overleden is.

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 Guinée kan het volgende worden vastgesteld:
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Guinee werd eind 2012 en begin 2013 geconfronteerd met interne spanningen, geïsoleerde en

sporadische daden van geweld en ander vergelijkbare daden. Er werden inderdaad schendingen van de

mensenrechten begaan door de politie van Guinee, naar aanleiding van betogingen met een politiek

karakter. Er zijn nog steeds spanningen voelbaar tussen de regering en de meeste politieke

oppositiepartijen, door de organisatie van parlementsverkiezingen. Geen enkele van de geraadpleegde

bronnen haalt echter het bestaan aan van een gewapend conflict.

Het is echter aan de verschillende politieke actoren om ervoor te zorgen dat er aan alle voorwaarden

wordt voldaan om de organisatie van parlementsverkiezingen mogelijk te maken in een vreedzaam

klimaat.

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

persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend intern of

internationaal 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 een situatie van willekeurig geweld en dat men er eveneens

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

elementen is er op dit moment in Guinee geen gewapend conflict of een situatie van willekeurig geweld

in de zin van artikel 48/4, §2 (zie farde Informatie over de landen, SRB "Guinee: Situatie op het gebied

van de veiligheid", april 2013).

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.“

1.3. Stukken

Ter terechtzitting legt verzoekster een Extrait d’acte de naissance van 11 februari 2006 en een Extrait

d’acte de décès déclarant van 30 mei 2010 neer.

Verweerder voegt bij zijn nota een “COI Focus” “GUINEE – La situation sécuritaire”.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) oefent in onderhavig beroep inzake de

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, een bevoegdheid uit

van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het

rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als

administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot

hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.

St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet louter op als annulatierechter. Door

de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de bestreden

beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoekster haalt het enig middel uit de schending van artikel 1 van het Verdrag van Genève van

28 juli 1951 betreffende het statuut der vluchtelingen, de artikels 48/3, 48/5 en artikel 62 van de

Vreemdelingenwet, de artikels 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivatie van

de administratieve handelingen, de manifeste appreciatiefout, de motivatieplicht, het algemeen principe

van de plicht tot voorzichtigheid en goed beheer, evenals deze volgens dewelke de administratieve

autoriteit gehouden is uitspraak te doen na kennis te hebben genomen van alle pertinente elementen in

de zaak, en van machtsmisbruik.

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het
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verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoekster kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat zij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien

verzoekster de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert

verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt

wordt onderzocht.

2.4. In zover verzoekster zou verwijzen naar het zorgvuldigheidsbeginsel, moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund op

alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden

land van herkomst van verzoekster en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt

verder dat verzoekster werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg haar asielmotieven

uiteen te zetten, haar argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen

en zich kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van haar keuze, dit alles in

aanwezigheid van een tolk. Verzoekster kreeg bovendien de kans om in haar vragenlijst ook nog zelf

alle belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk

gegaan, kan derhalve niet worden weerhouden.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Voorop dient te worden gesteld dat de Raad niet betwist dat vrouwenbesnijdenis een ernstige

aantasting is van de fysieke integriteit van de meisjes en vrouwen en mogelijk zwaarwegend psychisch

leed kan veroorzaken. Evenmin wordt betwist dat de praktijk van vrouwenbesnijdenis wijd verspreid is in

Guinee, noch dat ze in hoofdzaak cultureel is ingegeven (SRB Guinée - Les Mutilations Génitales

Féminines (MGF) van april 2013). De Raad kan evenwel eveneens uit deze informatie besluiten dat

eensluidend wordt gesteld dat het gebruik van deze praktijk niet in gelijke mate aanwezig is in alle delen

van Guinee, noch bij alle bevolkingsgroepen en evenmin in alle maatschappelijke geledingen. Er wordt

ten slotte ook niet betwist dat verzoekster besneden is, noch dat haar dochter K. niet besneden werd

(zie medische getuigschriften). De vraag die zich opdringt is dan of verzoekster werkelijk tegen

besnijdenis is, en zo ja, of verzoekster zich in Guinee werkelijk heeft verzet tegen de besnijdenis van

haar beide dochters, of deze kon (dochter O.) en kan (dochter K.) vermeden worden en verzoeksters

dochter K. aldus kan worden beschermd tegen deze traditionele ingreep.

3.2. Vooreerst is het gezien de aan het administratief dossier toegevoegde informatie Subject Related

Briefing Guinée “Les mutailations Génitales Féminines (MGF)” bijzonder onwaarschijnlijk dat O. zonder

medeweten van zowel haar moeder als haar vader zou zijn besneden, temeer verzoekster op dat

moment geen tegenstander was van besnijdenis. Immers verzoekster verklaarde uitdrukkelijk “Als ze het

mij hadden gevraagd [besnijdenis eerste dochter], als ze mijn toestemming hadden gevraagd dan zou ik

ja zeggen, want bij ons dat gebeur[d][t] en ik wist niet dat zij zou dood gaan” en verder “mijn eerste

dochtertje is besneden en zij is dood gegaan, sinds dan ben ik tegen besnijdenis.” (gehoor p. 20). Waar

verzoekster beweert dat er in deze één en ander is misgelopen met de vertaling, kan de Raad slechts

vaststellen dat dit geen grondslag vindt in het administratief dossier. Uit het gehoorverslag blijkt dat

verzoeker naar aanleiding van het verhoor de gelegenheid kreeg bijkomende opmerkingen te maken,

doch geen enkele opmerking heeft gemaakt met betrekking tot het verloop van het gehoor, noch met

betrekking tot de communicatie tussen de dossierbehandelaar, de tolk en zichzelf. Het staat verzoekster

vrij te bewijzen dat wat de commissaris-generaal stelt dat zij verklaard heeft, op een andere manier werd

gezegd. Het volstaat echter niet na het ontvangen van een negatieve beslissing eenvoudigweg te

ontkennen dat de weergegeven verklaringen niet zouden overeenstemmen met hetgeen gezegd werd.

De afgevaardigde ambtenaar van het Commissariaat-generaal heeft er geen persoonlijk belang bij dat

de verklaringen van de asielzoeker onjuist zouden worden weergegeven. Tot bewijs van het tegendeel,

bestaat het vermoeden dat wat in het gehoorverslag, zoals samengevat weergegeven in de bestreden

beslissing, opgenomen werd, overeenstemt met wat verzoekster werkelijk heeft verklaard (RvS 26 juni

2002, nr. 108.470). Verzoekster bewijst in casu niet het tegendeel. Dat de tolk onbevoegd zou zijn

geweest, kan evenmin blijken uit het gehoorverslag zodat dit een ongegronde bewering is.

Verzoekster heeft verder nagelaten in de dagen tussen de besnijdenis van O. en haar overlijden, alert te

reageren op de besnijdenis en aldus het beweerde overlijden te voorkomen. Dat “haar zeer autoritaire
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schoonmoeder aan niemand anders toeliet om de kleine O. te verzorgen”, dat “haar schoonmoeder heel

slim is wanneer ze haar omgeving wil misleiden; Ze aanvaar[d][t] nooit het standpunt van naasten

wanneer ze in moeilijkheden is en dit was hier het geval” en dat “haar echtgenoot en zijzelf hebben alles

gedaan wat kon maar haar schoonmoeder is onvermurwbaar”, kan vooreerst geenszins blijken uit het

gehoor, noch kan dit gelden als verschoning gezien het de gezondheid en het leven van verzoeksters

eigen eerste dochter betrof. Indien O. naar het ziekenhuis in Télimélé werd gebracht, dan laat zij tevens

na hier een medische fiche van voor te leggen, minstens een medisch getuigschrift van de

doodsoorzaak.

Verzoekster stelt dat ze na de dood van O. (mei 2010) samen met haar echtgenoot de beslissing nam

om de tweede dochter niet te besnijden, doch ze hebben dit niet aan anderen verteld, noch heeft ze een

poging gedaan om K. vanaf dat moment in veiligheid te brengen, temeer gezien verzoekster wist dat het

slechts een kwestie van tijd was dat haar schoonfamilie K. zou willen besnijden en verzoekster en haar

echtgenoot zich nog niet openlijk tegen besnijdenis verzet hadden tegen de schoonfamilie. Ook hier

heeft verzoekster nagelaten haar dochter de nodige bescherming te bieden. Dat verzoekster bang was

van de reactie van haar schoonfamilie kan geenszins als verschoning worden aanvaard gezien het de

gezondheid en het leven van verzoeksters eigen tweede dochter betrof. Dat “Mevrouw B. Ai. [bedoeld

wordt D. Ai.] werd uit alle ceremonieën van het dorp geweerd omdat ze het heeft aangedurfd zich met

klem te verzetten tegen de besnijdenis en aldus geen respect heeft getoond tegenover haar ouders of

de ouders van haar echtgenoot” is aldus tegenstrijdig met haar eigen verklaringen dit verzet enkel met

haar man besproken te hebben, doch niet met de familie noch met derden. Het is pas wanneer er

openlijk gedreigd wordt om K. te besnijden (december 2012) dat verzoekster beweerdelijk haar

tegenkanting kenbaar maakt (gehoor p. 21, p. 24).

Uit verzoeksters verklaringen kan evenmin blijken dat ze in Guinee een bijzondere belangstelling had

voor deze aangelegenheid. Verzoekster is niet bekend met de groepen in Guinee die zich tegen de

besnijdenis hebben opgesteld terwijl kan aangenomen worden dat verzoekster zich minstens tracht te

informeren in haar land vooraleer naar Europa te vertrekken. Dat verzoekster nooit de affiches in de stad

en in de ziekenhuizen heeft gezien, getuigt van een duidelijke desinteresse, nu redelijk is te

veronderstellen dat deze affiches aangepast zijn aan een ongeletterde bevolking. Verzoeksters verzet

tegen de besnijdenis van haar dochters is ook hierdoor niet aannemelijk nu niet kan worden ingezien dat

indien verzoekster haar dochter O. naar het ziekenhuis zou hebben gebracht wegens een dodelijk

afgelopen besnijdenis, ze deze informatie in het ziekenhuis niet zou hebben opgemerkt, noch dat het

verplegend personeel of andere moeders haar hierop niet zouden aangesproken hebben. Bovendien

kan blijken (zie informatie toegevoegd aan het administratieve dossier) dat de drempel tot het verkrijgen

van informatie tegen besnijdenis laag ligt met name op het niveau van de ziekenhuizen in Conakry en

van de prefectuur en kraamklinieken. Daar waar verzoekster nog verwijst naar de neergelegde

documenten, verwijst de Raad naar de terechte beoordeling van de commissaris-generaal.

Er kan dan ook geen geloof worden gehecht aan verzoeksters bewering dat haar oudste dochter O. is

overleden aan de gevolgen van een besnijdenis en dat ze sinds haar overlijden gekant is tegen de

traditionele praktijk van genitale vrouwenverminking en hiertoe een uitweg gezocht heeft voor haar

dochter K.

3.3. Hoe dan ook, stelt verzoekster thans tegen besnijdenis te zijn. Indien de Raad uit de toegevoegde

informatie vaststelt dat de strafrechtelijke vervolging van besnijdenissen in Guinee alsnog te wensen

overlaat, dan kan dit niet beletten om desgevallend een klacht in te dienen, zelfs indien het indienen van

een klacht tegen de eigen of aangetrouwde familie emotioneel en sociaal moeilijk kan zijn, indien nodig

bij een hogere of centrale instantie en met de steun van een NGO of gespecialiseerde organisatie die

verzoekster inmiddels bekend zijn. Echter verzoekster maakt niet aannemelijk dat zij hier überhaupt een

beroep op moet doen. Zelfs indien verzoekster enkel kan lezen en niet kan schrijven en huisvrouw is

(gehoor p. 4), wat geenszins uitzonderlijk is in Guinee, dient verzoekster aan te tonen wat haar, in

tegenstelling tot steeds meer moeders in Guinee, kan verhinderen verantwoordelijkheid op te nemen

voor haar dochter. Verzoekster faalt aannemelijk te maken waarom zij haar dochter K. niet zou kunnen

beschermen in Guinee, temeer haar echtgenoot verdwenen is zodat zij niet verder bij haar

schoonfamilie dient te verblijven. Een algemene verwijzing naar sociale, familiale en culturele gegevens

is overigens onvoldoende om dit in concreto aan te tonen.
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4. Het beoordelen van de authenticiteit en de bewijskracht van neergelegde documenten behoort tot de

soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, zonder dat de Raad

de stukken van valsheid moet betichten. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen

dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS

26 oktober 2004, nr. 136.692). Verder is een document slechts één element in het asielrelaas en hangt

de bewijswaarde af van de asielzoekers verklaringen en andere objectieve criteria. Verzoekster gaat er

aldus aan voorbij dat de louter neergelegde documenten op zichzelf niet vermogen de

geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. Verzoekster dient niet louter

documenten neer te leggen maar zij moet aannemelijk maken dat deze waarachtig en betrouwbaar zijn.

Verzoekster legde een Extrait d’acte de naissance van 11 februari 2006 en een Extrait d’acte de décès

déclarant van 30 mei 2010 neer. Uit het geboorte-uittreksel kan overduidelijk blijken dat een niet nader

gespecifieerde geboortedatum met corrector werd veranderd. Het overlijdensuittreksel vermeldt enkel

een datum van overlijden doch geen doodsoorzaak. Bovendien zijn beide documenten niet voorzien van

een foto, noch bewees verzoekster haar identiteit, zodat niet vaststaand kan worden vastgesteld dat

deze documenten betrekking hebben op haar overleden dochter O. Derhalve vermogen deze

documenten niet verzoeksters asielrelaas te adstrueren.

5. Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer er

is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

Verzoekster voldoet hier geenszins aan. Evenmin kan blijken dat zij “de waarheid heef gezegd” temeer

verzoekster in haar verzoekschrift tegenstrijdige verklaringen met haar eerdere verklaringen aflegt.

Verzoekster gaat er verder aan voorbij dat de rechtspraak van de Raad geen precedentenwerking heeft

en dat uit vaste rechtspraak van de Raad van State blijkt dat de proceduregids van het Hoog

Commissariaat voor de vluchtelingen bij de Verenigde Naties geen juridisch bindend karakter heeft,

maar enkel als aanbeveling dient en bijgevolg geen afdwingbare rechtsregels bevat (RvS 9 juni 2005, nr.

145.732; RvS 1 december 2011, nr. 216.653).

6. De commissaris-generaal heeft bij de beoordeling zowel de positieve als negatieve elementen in

rekening gebracht in het licht van het geheel van de motieven. In deze benadrukt de Raad dat de

bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het

gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan elk onderdeel, motief of tegenstrijdigheid wordt

gehecht kan verschillen maar het is het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven

dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag.

De door de commissaris-generaal correct weergegeven ongeloofwaardigheden, nalatigheden en

tegenstrijdigheden met de objectieve informatie, raken de kern van het relaas en zijn pertinent. Van een

kandidaat-vluchteling mag worden verwacht dat hij voor de diverse asielinstanties coherente,

gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormen van zijn

vlucht uit zijn land van herkomst op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft,

zodat op grond hiervan kan nagegaan worden of er aanwijzingen zijn om te besluiten tot het bestaan

van een risico voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. De Raad stelt vast dat deze

conclusies uitgebreid en correct werden gemotiveerd in de bestreden beslissing. Derhalve heeft het

Commissariaat-generaal wel degelijk verzoeksters asielrelaas op zijn individuele merites beoordeeld en

kan geenszins beweerd worden dat er geen rekening werd gehouden met de feitelijke toedracht van het

relaas of met de realiteit van de toestand waarin verzoekster zich bevindt, noch dat de beslissing niet op

correcte juridische wijze werd gemotiveerd.

7. Verzoekster brengt thans geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht

kunnen werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekster beperkt zich aldus tot het citeren van delen uit haar

gehoorverslag, het herhalen en toelichten van het asielrelaas, het negeren en ontkennen van de
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motieven en de conclusies van de bestreden beslissing, het tegenspreken van haar eigen verklaringen,

het maken van verwijten naar het CGVS, het maken van veronderstellingen, het formuleren van boute

beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en

geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing kunnen

weerleggen. Verzoekster weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze

worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Derhalve blijven de motieven van de bestreden beslissing

overeind.

7.1. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

7.2. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

8. Nopens de subsidiaire beschermingsstatus

8.1. Verzoekster meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

8.2. Verzoekster gaat er in deze aan voorbij dat voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus op basis van 48/4, § 2, a en b net als bij de vluchtelingenstatus de bewijslast

principieel op de vreemdeling rust. Aangezien verzoeksters asielrelaas niet geloofwaardig is, kan zij zich

niet steunen op de elementen die aan de basis van haar relaas liggen om aannemelijk te maken dat zij

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

bedoeld in artikel 48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet. Noch uit verzoeksters verklaringen noch

uit de andere elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

8.3. In zover verzoekster zich beroept op artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet, dient verzoekster

elementen aan te voeren waaruit kan blijken dat er in haar land sprake is van willekeurig geweld in

volkenrechtelijke zin. Voor zover verzoekster zich beroept op de algehele situatie, werkt zij dit middel

niet voldoende uit en toont zij niet aan dat de situatie waarnaar zij verwijst, zou kunnen vallen onder

artikel 48/4, § 2, c van de Vreemdelingenwet (RvV 20 juni 2008, nr. 12.887). Verzoekster toont niet aan

aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

8.4. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.
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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 achttien februari tweeduizend veertien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


