
RvV X - Pagina 1

nr. 119 449 van 25 februari 2014

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

15 november 2013 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 24 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 8 januari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 februari 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. VANHOECKE en van attaché

H. JONCKHEERE, 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 Sierra Leoons staatsburger te zijn van Themne afkomst. U werd geboren op 8

november 1987 te Mapaki en u heeft er steeds gewoond.

U groeide op bij uw vader, moeder, twee zussen en één broer. Uw moeder verdween samen met uw

zus (K.) in 1998. Uw moeder ging op zakenreis met uw zus, maar ze zijn nooit teruggekomen.

Uw andere zus (F.) werd tijdens de oorlog door rebellen mee in de bush genomen. Ze kreeg er

twee kinderen, een zoon (P.) van ongeveer tien jaar en een dochter (A.) van ongeveer negen jaar. (F.)

overleed in 2001. Uw vader overleed in 2002 aan een natuurlijke dood. U bleef alleen achter met uw

broer en de twee kinderen van uw zus.

U bent naar school gegaan tot wanneer uw vader was gestorven en uw familie langs vaderskant

niet langer uw schoolonkosten wilde betalen. U begon daarom fruit te verkopen in Matotoka Junction.
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Toen uw vader was overleden zag de familie van uw vader dit als een goede kans om u te initiëren in

de Bundu society.

Nadat u was geïnitieerd werd u verkracht. U bracht de familie van uw vader hiervan op de hoogte

en deze gaven het door aan de chief. De chief startte een onderzoek maar niemand kwam zich

aanmelden voor de verkrachting.

De familie van uw vader organiseerde vervolgens een huwelijk voor u. U zou in januari 2004

trouwen met (Ab.S.). U vertelde (Ab.) echter dat u geen maagd meer was omdat u werd

verkracht. Volgens de traditie mag een man niet trouwen met iemand die geen maagd is. (Ab.) besliste

om het huwelijk af te gelasten. Jullie zagen elkaar ongeveer een jaar na het afgelaste huwelijk terug

en besloten om eenmalig gemeenschap met elkaar te hebben. U bleek hiervan zwanger te zijn en u

kreeg een dochter (K.S.). Ze werd geboren op 14 november 2005 te Mapaki. (Ab.) erkende zijn dochter

na twee jaar.

Sinds 2008 heeft u een relatie met (T.J.S.). U leerde hem kennen aan Matotoka Junction.

In september 2011 kreeg u te horen dat de familie van uw vader en de vader van uw dochter haar

wilden initiëren in Bundu. De datum voor de besnijdenis was voorzien op zondag 18 september 2011. U

gaf uw toestemming aan de familie voor de initiatie, ook al was u tegen. De vrijdag voor de initiatie (nvdr

16 september 2011) stierf Urbai, een belangrijk persoon in het dorp. De initiatie van uw dochter

werd hierdoor uitgesteld naar 1 november 2011.

Toen u vernam dat uw dochter zou geïnitieerd worden in de Bundu Society, had u dit aan Fred, een

Brit die in Mapaki woont, verteld. Fred reisde vaak naar de stad en Freetown. Op 31 oktober, de dag

voordat uw dochter zou besneden worden, nam Fred u mee uit het dorp. U was niet alleen bezorgd over

de initiatie van uw dochter, ook de dochter van uw zus zou worden geïnitieerd in Bundu. Fred vertelde

u echter dat hij alleen uw dochter kon helpen. U ging daarom samen met uw broer, uw dochter en

de kinderen van uw overleden zus naar een vriendin, (Z.). U liet hen daar achter en vertelde aan (Z.) dat

u met uw dochter de kleren moest kopen voor na de besnijdenis. Fred nam u mee naar Freetown waar

u diezelfde avond een ticket boekte en onmiddellijk vertrok naar België. U arriveerde op 1 november in

België en vroeg op 3 november 2011 asiel aan.

Ter staving van uw asielrelaas werden er volgende documenten voorgelegd: een medisch attest

waaruit blijkt dat u besneden bent, type 2 (opgemaakt door dr. (C.) op 27/12/2011); een medisch

attest waaruit blijkt dat uw dochter, (K.S.), niet besneden is (opgemaakt door dr. (B.) op 28 december

2011); een ‘engagement sur l’honneur’ van GAMS waarin u verklaart dat u uw dochter (K.) tegen elke

vorm van besnijdenis zal beschermen; een verklaring waaruit blijkt dat u sinds 14 januari 2013 wordt

opgevolgd wegens psychologische problemen (door Ulysse, psychologe (I.B.), opgemaakt op17 juni

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.

Er dient immers te worden vastgesteld dat u, het door u geopperde asielrelaas,

allesbehalve aannemelijk heeft kunnen maken en het door u geopperde asielrelaas derhalve

geenszins geloofwaardig bevonden wordt.

U slaagt er niet in om aannemelijk te maken dat de familie van uw vader en de vader van uw dochter,

uw dochter tegen uw wil willen initiëren in de Bundu Society en bijgevolg ook dat uw dochter zal

worden besneden.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u zelf geen stappen heeft ondernomen om de initiatie

van uw dochter te voorkomen in Sierra Leone.

Het is niet aannemelijk dat u, die tegen de besnijdenis van uw dochter is en daartoe Sierra Leone

verliet en die in het verleden wel opkwam voor uw mening, het nu nalaat om te reageren wanneer

wordt gezegd dat uw dochter zal besneden worden. U zou echter uw toestemming voor de besnijdenis

van uw dochter gegeven hebben, waardoor helemaal niet blijkt dat u zich reeds tegen deze besnijdenis

heeft verzet in Sierra Leone. (zie gehoor CGVS, p 20)

Er dient te worden opgemerkt dat u zich in het verleden wel heeft verzet tegen feiten waarin u zich

niet kon vinden, maar die uw familie wenste. Zo verplichtte uw familie u om te trouwen met een man.

(zie gehoor CGVS, p 12) Om het gedwongen huwelijk te ontwijken vertelde u echter aan de man, met

wie u diende te trouwen, dat u geen maagd meer was omdat u werd verkracht. U was op de hoogte van

de traditie die wil dat een vrouw ontmaagd wordt tijdens haar huwelijksnacht maar verkoos om het aan

uw toekomstige man te vertellen dat u geen maagd was. (zie gehoor CGVS, p 12) Door uw

toekomstige man te vertellen dat u geen maagd meer was bent u aan een gedwongen huwelijk kunnen
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ontsnappen. U heeft dus zelf initiatief genomen en uw lot zelf in handen genomen om te kunnen

ontsnappen aan het gedwongen huwelijk.

Vervolgens blijkt dat u niet bij uw familie verbleef. (zie gehoor CGVS, p 17) Het is zeer

vooruitstrevend dat u als ongetrouwde vrouw samen met uw jongere broer en de twee kinderen van uw

overleden zus woonde, buiten het onmiddellijke toezicht van uw familie. Daar u van uw familie alleen

kon wonen, zonder toezicht van enig ouderlijk gezag, kan er van worden uitgegaan dat de familie niet

dermate gehecht is aan het doorgeven van tradities. U verklaart hier immers zelf, wanneer de protection

officer u vraagt hoe de situatie kan worden opgelost waarbij een man een vrouw zwanger maakt, ’dat u

dit niet weet aangezien u niet bij de familie woonde’. (zie gehoor CGVS, p 17) Van een familie, waarvan

u verklaart dat ze gericht is op traditie kan echter verwacht worden dat ze alles in het werk stelt om

haar tradities door te geven. Vooral gezien uw verklaring dat ‘de familie niet naar u omkeken. Ze keken

niet naar mij. Alleen als het ging om cultuur, dan gingen ze me dwingen om dingen te doen.’ (zie

gehoor CGVS, p 17) Nogmaals zijn uw verklaringen over uw familie niet coherent. U geeft immers

enerzijds zelf aan dat u niet helemaal op de hoogte bent van de tradities omdat u niet bij hen woont en

anderzijds verklaart u dat ze u wel dwongen om dingen te doen die te maken hadden met cultuur.

Vervolgens gaat u ook een relatie aan met (J.). (zie gehoor CGVS, p 7) U verklaart dat uw familie niet

op de hoogte was van uw relatie met (J.) (zie gehoor CGVS, p 9) en dat ze het niet mogen weten. (zie

gehoor CGVS, p 8) Ook hier laat u zich niet afschrikken door uw vermeende traditionele familie en gaat

u toch een relatie aan, waarbij (J.) zelfs bij u verblijft in hetzelfde dorp als uw familie.

Bovenstaande feiten maken duidelijk dat u een vrouw bent die haar leven niet laat bepalen

door tradities of door de wil van haar familie. U neemt immers meermaals initiatieven die niet te

rijmen zijn met de voorgewende mentaliteit van uw familie. Bovendien bent u een zelfstandige

vrouw die dingen verkoopt en werkt bij Fred. U weet duidelijk hoe de zaken aan te pakken. In dit opzicht

is het niet aannemelijk dat u geen initiatieven heeft ondernomen om de besnijdenis van uw dochter te

voorkomen, indien hierop werkelijk werd aangedrongen door uw familie, met wie u trouwens reeds een

slechte relatie had. U verklaart immers dat u wel op de hoogte was van de initiatie van uw dochter (zie

gehoor CGVS, p 19) en dat u zelfs uw toestemming gaf. (zie gehoor CGVS, p 20) Het is niet

aannemelijk dat u verklaart dat ’Als ik zou zeggen dat ik tegen ben (nvdr tegen Bundu Society), zouden

ze me uitstoten. Maar ik vind het helemaal niet goed.’ (zie gehoor CGVS, p 20) U heeft in het verleden

immers al meerdere zaken gedaan tegen de wil van uw familie en bovendien verklaart u dat de familie ’

geen liefde hebben voor mij’ (zie gehoor CGVS, p 13) Uw angst om uitgestoten te worden kan in dit

kader danig worden gerelativeerd.

De enige stap die u heeft ondernomen is dat u met Fred, een buitenlander, heeft gepraat over de

Bundu Society. Hij wist echter niet wat deze geheime genootschap inhield en nadat u de gebruiken

had uitgelegd, zei u hem dat hij aan niemand mocht vertellen wat u hem over Bundu had verteld. (zie

gehoor CGVS, p 21-22) U vroeg Fred echter niet om u te helpen om uw dochter te beschermen tegen

de besnijdenis maar u vroeg hem om geld zodat u een geschenk voor uw dochter zou kunnen

kopen, wanneer ze besneden zou zijn. (zie gehoor CGVS, p 22)

Van iemand met uw profiel, die haar land van herkomst ontvlucht en naar een vreemd land

met vreemde taal gaat om bescherming te vragen om de besnijdenis van haar dochter te

voorkomen, en die zich in België aansluit bij een organisatie die strijdt tegen FGM, mag echter

verwacht worden dat ze stappen onderneemt in haar eigen land om de besnijdenis te voorkomen

en dat ze zeker duidelijk maakt dat ze tegen deze praktijk gekant is. Het feit dat u naliet dit te

doen tast reeds de geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende de nakende gedwongen

besnijdenis van uw dochter aan.

Verder dient te worden opgemerkt dat het zeer opmerkelijk is dat u de kinderen van uw zus bij

uw vriendin (Z.) laat terwijl u verklaart dat u ook niet wil dat (A.) (nvdr de dochter van uw zus)

zou worden geïnitieerd. (zie gehoor CGVS, p 23) U weet echter duidelijk dat (Z.) voor initiatie in de

Bundu Society is. (zie gehoor CGVS, p 10) Het is daarom compleet onverstaanbaar dat u de kinderen

naar (Z.) brengt, aangezien u verklaart dat ’u de kinderen (nvdr kinderen van uw zus) uit het dorp

heeft genomen omdat ze planden om de kinderen in Bundu society te plaatsen’. (zie gehoor CGVS, p

10) De stappen die u bijgevolg ondernam, om de kinderen uit het dorp te nemen, zijn compleet

zinloos aangezien u weet dat (Z.) hen niet tegen besnijdenis zal beschermen aangezien ze zelf voor

initiatie is. Aangezien u alleen met uw broer en de kinderen woonde, kan u niet aannemelijk maken dat

u de kinderen naar (Z.) bracht aangezien ze daar niet meer of minder zouden beschermd worden

tegen besnijdenis. De kinderen naar (Z.) brengen was dus niet uw enige optie (zie gehoor CGVS, p

11) zoals u probeert te verklaren wanneer de protection officer u confronteert met het feit dat (Z.) voor

de initiatie is. Ook hier zijn uw verklaringen bijgevolg niet consequent.

Verder legt u verklaringen af die de doorleefdheid van uw relaas ernstig ondermijnen

waardoor de geloofwaardigheid, nogmaals, ernstig in twijfel wordt getrokken.
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Zo verklaart u dat u zelf pas werd geïnitieerd nadat uw vader is overleden (nvdr. In 2002 toen

u ongeveer vijftienjaar was) (zie gehoor CGVS, p 18) U verklaart dat uw vader uw initiatie steeds

heeft kunnen en willen uitstellen omdat u bang was van de Bundu Society. Bovendien zei uw vader u

dat het niet goed is om over Bundu te spreken en dat hij geen macht heeft om het te stoppen. (zie

gehoor CGVS, p 18) Het is echter opmerkelijk dat uw twee zussen werden geïnitieerd toen ze

respectievelijk één – en drie jaar waren. (zie gehoor CGVS, p 18) U hebt geen verklaring waarom u niet

werd besneden op een jongere leeftijd. U verklaart alleen dat uw vader uw initiatie heeft kunnen

uitstellen omdat hij wist dat u tegen was. (zie gehoor CGVS, p 19) Het is niet geloofwaardig dat uw

vader uw besnijdenis kon uitstellen omdat u tegen was. Indien de druk om te initiëren in de Bundu

Society dermate groot is dat u er zelfs niet durft tegen in te gaan, is het niet te vatten dat uw vader uw

besnijdenis kon uitstellen. Uw vader moet immers ook blootgesteld geweest zijn aan de druk van de

familie daar u zelfs verklaart dat uw vader u vertelde dat ‘hij geen macht heeft om het (nvdr initiatie in

Bundu) te stoppen’ (zie gehoor CGVS, p 18) In dit kader is het eens te meer verbijsterend dat uw vader

uw initiatie heeft kunnen uitstellen tot aan zijn dood en dat de druk van de familie bijgevolg niet dermate

groot kan geweest zijn. Het is niet aannemelijk dat uw vader u zou hebben kunnen beschermen in een

omgeving die traditioneel, pro-initiatie is en zich dus tegen zijn hele familie zou hebben gekant omdat u

zich negatief over Bundu uitsprak (zie gehoor CGVS, p 18) en dat u dat nu niet meer zou kunnen, en

zelfs niet zou hebben geprobeerd. U had dus reeds een voorbeeld van iemand die erin geslaagd is de

besnijdenis van zijn dochter niet te laten plaatsvinden. In dit opzicht valt het niet te verklaren dat u niets

voor uw dochter onderneemt tegen haar nakende besnijdenis maar dat u wel in staat bent om op andere

momenten tegen de vermeende tradities van uw familie in te gaan.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (zie kopie in uw administratief dossier) blijkt nochtans

dat er in Sierra Leone, dankzij verschillende campagnes, langzaam maar zeker een positieve

evolutie merkbaar is naar het niet (meer) besnijden van meisjes. Op 5 jaar tijd was er immers een

terugval in de prevalentie van 10 %. Tegenstand tegen FGM, hoewel niet eenvoudig, komt dus wel

degelijk voor in Sierra Leone, wat het nog onaannemelijker maakt dat u, zeker met uw achtergrond en

profiel, helemaal niets zou ondernomen hebben om de gedwongen besnijdenis van uw dochter te

vermijden indien dit werkelijk aan de orde was. Er kan dan ook helemaal geen geloof meer worden

gehecht aan uw verklaringen dat uw dochter gedwongen besneden zou worden en dat u daar niets

tegen ondernam.

Deze vaststellingen doen verder afbreuk aan de algehele geloofwaardigheid van de door

u afgelegde verklaringen in het kader van het door u geopperde asielrelaas.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen.

U legt een medisch attest voor waaruit blijkt dat uw dochter niet is besneden. Deze vaststelling wordt

op geen enkel moment in twijfel getrokken. Vervolgens legt u ook een medisch attest voor waaruit blijkt

dat u bent besneden type 2. Uw besnijdenis wordt tevens op geen enkel moment in vraag gesteld.

Gezien u deze traditionele praktijk van besnijdenis reeds heeft ondergaan, kan u om deze reden

geen internationale bescherming meer worden verleend. U legt ook een ‘verklaring op eer’ voor van

GAMS. Uit dit document blijkt dat u bent gekant tegen besnijdenis, wat niet in twijfel wordt getrokken.

Het geeft echter niet aan dat u hiervoor Sierra Leone diende te ontvluchten, het document kan bijgevolg

uw asielrelaas niet staven. Tot slot legt u een medisch attest voor van een psycholoog, werkzaam

bij Ulysse. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de arts vaststellingen doet betreffende de fysieke

of mentale gezondheidstoestand van een patiënt. Rekening houdend met zijn bevindingen kan de

arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen aandoeningen. Desalniettemin moet

worden opgemerkt dat hij nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden kan

schetsten waarbij de aandoeningen werden opgelopen. Het neergelegde attest is dan ook geen bewijs

van de aangehaalde feiten. Bovendien dient te worden opgemerkt dat uit het attest van de psycholoog

blijkt dat u werd verkracht toen u 14 jaar was en werd besneden toen u 15 jaar was. Uit uw verklaringen

bij het CGVS blijkt echter dat u werd verkracht nadat u werd besneden. U verklaart immers uitdrukkelijk

dat u, nadat u was geïnitieerd in Bundu, u water ging halen en daar werd verkracht. (zie gehoor CGVS,

p 11) Bovendien blijk uit uw gehoor bij het CGVS uit niets dat u problemen heeft om bepaalde

onderwerpen te bespreken, in tegenstelling tot wat er wordt verklaard in het medisch attest. Verder dient

te worden opgemerkt dat het voorgelegde document geen vermelding maakt van enige diagnose. Er

worden immers geen uitspraken gedaan over het feit of u al dan niet aan bepaalde stoornissen lijdt

(met uitzondering van slaapstoornissen waarvan de oorzaak verschillende gronden kan hebben).

De psycholoog beperkt zich uitsluitend tot het reciteren van uw verklaringen.

Gelet op 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.
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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

2.1.1.1. Verzoekster beroept zich in een eerste onderdeel van het eerste middel op de schending van

artikel 1, A van het Verdrag van Genève van artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980

(vreemdelingenwet).

Zij wijst inzake het objectieve element van haar vrees erop dat het CGVS haar afkomst en deze van

haar dochtertje niet betwijfeld en evenmin twijfelt aan het gegeven dat zij deel uitmaakt van de Bundu-

gemeenschap. Verzoekster heeft een gegronde vrees voor een besnijdenis van haar dochtertje, en dit

gelet op de zeer hoge prevalentiegraad van besnijdenissen (FGM) in Sierra Leone, die bijna honderd

procent bedraagt binnen de Bundu gemeenschap waartoe haar familie en deze van de vader van haar

dochtertje behoren. Tevens wijst zij op de minderwaardige positie van de vrouw in de Sierra Leoonse

maatschappij en op de onmogelijkheid of onwil van Sierra Leone om vrouwen te beschermen tegen

FGM. Verzoekster verwijst naar de uitvoerige landeninformatie bij het verzoekschrift.

Volgens verzoekster is de uitspraak dat zij haar leven niet liet bepalen door tradities of door de wil van

haar familie misplaatst omdat zij tegen haar wil, gedwongen werd besneden. Een besnijdenis van haar

dochtertje kan zij niet vermijden bij een terugkeer. Het CGVS beoordeelde enkel de persoonlijkheid van

verzoekster en niet deze van haar dochtertje. Bij de beoordeling van verzoeksters profiel ging het CGVS

kort door de bocht. Feiten werden uit hun context gehaald en concrete details, zoals medegedeeld door

verzoekster, werden niet vermeld.

Verzoekster stelt dat zij in haar cultuur niets kon doen en een initiatie niet kon weigeren, hetgeen wordt

bevestigd in de internationale verslagen. Zij zei nooit neen, maar ook nooit ja.

Inzake het motief dat zij een huwelijk kon vermijden omdat zij werd verkracht, stelt verzoekster dat een

verkrachting niet met FGM kan worden vergeleken. Een verkrachting gebeurde buiten haar wil en was

niet haar fout, terwijl het verzetten tegen FGM iets anders is en zou stoten op represailles. Verzoekster

vertelde aan de man aan wie zij werd uitgehuwelijkt dat zij geen maagd meer was om het risico te

vermijden dat zij hiervoor zou worden gestraft naar aanleiding van de huwelijksgemeenschap.

Waar wordt gemotiveerd dat zij niet bij haar familie bleef, hetgeen vooruitstrevend is, laat het CGVS

volgens verzoekster na te vermelden dat in haar dorp enkel familie woont, hetgeen zij ook aangaf tijdens

het gehoor. Hoe kan worden besloten dat er geen onmiddellijk toezicht was van de familie, is

verzoekster dan ook een raadsel. De familie zorgde emotioneel en affectief niet voor verzoekster doch

dwong enkel de cultuur af in het gehele dorp.

Dat verzoekster een relatie had met J. was begrijpelijk. Zij leed aan een gebrek aan affectie en

psychische steun en haar familie was van de relatie niet op de hoogte. J. verblijft bovendien niet in

hetzelfde dorp, zoals ten onrechte wordt gesteld in de bestreden beslissing.

Verzoekster vindt het schandalig dat zij wordt beschouwd als zelfstandige vrouw. Zij en haar dochter zijn

als vrouwen in hun cultuur en maatschappij weerloos en zonder rechten. Verzoekster, die nergens

anders familie heeft, kon nergens anders terecht. Ook in de andere stammen, met uitzondering van de

Krio, is de praktijk ingebakken. Verzoekster werkte enkele maanden als huishoudster voor F. doch deze

huurde zijn woning van haar familie.

Dat zij de dochter van haar zus bracht bij Z. kan verzoekster niet ten kwade worden geduid. F. kon enkel

haar en haar dochtertje helpen en er was geen andere optie voor verzoekster, die niemand anders in

Sierra Leone kende die voor de kinderen kon zorgen.

Verzoekster stelt de vraag hoe zij haar dochtertje kon beschermen en stelt dat wegvluchten naar een

ander dorp waar dezelfde praktijken ingebakken zijn en waar zij geen familie heeft geen optie is. Zich

richten tot de overheid kan ook niet want deze onderneemt niets. Verzoekster leefde onder het toezicht

van haar familie. Zij kon in haar land van herkomst niets doen om FGM tegen te gaan en kon ook haar
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eigen besnijdenis niet tegengaan. In haar gemeenschap staat de vrouw onmachtig en kan een

besnijdenis niet worden tegengegaan.

Dat haar zussen op jongere leeftijd werden besneden dan zijzelf wijt verzoekster aan de oorlogssituatie

tijdens haar kindertijd en aan het feit dat haar vader tegen de initiatie was en dit niet aankaartte in de

gemeenschap.

Verzoekster betoogt verder dat haar eigen genitale verminking zorgt voor ernstige psychologische en

medisch ondraaglijke gevolgen. Haar geestestoestand is aangetast door deze traumatische ervaring.

Een onderzoek naar de subjectieve elementen aangaande haar dochtertje ontbreekt.

Verzoekster herhaalt dat de prevalentiegraad van FGM in de Bundu-gemeenschap bijna 100% is. Het is

onbetwistbaar dat de prevalentie van FGM in Sierra Leone hoog is. Verzoekster verwijst naar een

UNICEF rapport dat spreekt over een prevalentie van 89%. FGM komt op grote schaal voor en wordt

geaccepteerd binnen alle etnische groepen met uitzondering van de Krio. Het komt voor in alle lagen

van de bevolking. Dat er een kleine daling is, geschat op 10%, doet geen afbreuk aan de nog steeds

extreem hoge prevalentiegraad. Uit het Nederlands ambtsbericht blijkt dat vrouwen met een vrees voor

FGM niet beschermd worden door de overheid en slechts in beperkte mate mogelijkheid hebben om

zich hieraan te onttrekken. Tevens verwijst verzoekster naar informatie van Writenet van 2007 over de

invloed van geheime genootschappen. Zij benadrukt dat zij cruciale objectieve informatie over de

prevalentie van FGM en de onmogelijkheid van de overheid om bescherming te bieden bij het

verzoekschrift wordt gevoegd.

Het CGVS hield voorts geen rekening met de minderjarigheid en het kwetsbare profiel van verzoeksters

dochter. Haar dochter riskeert FGM en verzoekster riskeert sancties bij een terugkeer.

Verzoekster betoogt dat het feit dat zij reeds werd besneden een grote rol moet spelen bij de

beoordeling van haar aanvraag. Zij stelt dat conform artikel 57/7bis van de vreemdelingenwet een

versoepeling geldt van de bewijslast en dat er een vermoeden is dat de vrees voor nieuwe vervolging

gegrond is.

Verzoekster wijst op het hoger belang van het kind en stelt dat de vrees voor besnijdenis in hoofde van

haar dochtertje niet wordt onderzocht. Zij herhaalt dat de prevalentiegraad van FGM in Sierra Leone

hoog is en dat vrouwen met een vrees voor FGM er niet worden beschermd.

FGM is een daad van vervolging en wordt door UNHCR beschouwd als aanhoudende en blijvende vorm

van vervolging. Het risico blijft dat verzoekster zal worden onderworpen aan infibulatie, desinfibulatie en

herinfibulatie. Zij loopt meer risico bij een bevalling en de gevolgen gerelateerd aan FGM zijn

aanhoudend. Ook bestaat het risico dat haar dochtertje wordt besneden. Bij het niet naleven van de

code worden families onder druk gezet en kunnen zij represailles ondergaan.

De Sierra Leoonse overheid is niet in staat bescherming te bieden. Er is geen doeltreffende

bescherming en geen juridisch systeem dat daders opspoort en bestraft. FGM is algemeen ingebakken

in de Bundu-gemeenschap en de overheid is terughoudend om tussen te komen. Er is geen inzet om

FGM uit te bannen, geen gepast preventief beleid en geen vervolging en bestraffing. Dit blijkt uit de vele

internationale rapporten zoals bijgebracht door verzoekster. Vrouwen met een vrees voor FGM hebben

maar een beperkte mogelijkheid om zich te onttrekken aan FGM. Tot op heden werd niemand

veroordeeld. Verzoekster heeft geen binnenlands vluchtalternatief en verwijst ter staving naar het

Nederlands Ambtsbericht bij het verzoekschrift.

Verzoekster verwijst tevens naar de neergelegde medische en psychologische attesten.

2.1.1.2. Verzoekster voert in een tweede onderdeel van het eerste middel de schending aan van artikel

48/2 juncto artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Het is duidelijk dat zij en haar dochtertje bij een terugkeer naar Sierra Leone gevaar lopen voor ernstige

schade, bestaande uit foltering of onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing (artikel 3

EVRM) en een ernstige bedreiging van hun leven of persoon.

2.1.2. Verzoekster voert in een tweede middel de schending aan van artikel 57/6 en 62 van de

vreemdelingenwet, artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
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van de bestuurshandelingen, de motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur en de

zorgvuldigheidsplicht.

Volgens haar is de bestreden motivering niet adequaat, niet afdoende, niet nauwkeurig, niet correct,

stereotiep en niet volledig. Ofwel motiveert het CGVS niet ofwel op vage en algemene manier, voor

zover van enige motivering al sprake is. Het CGVS bewijst niet dat verzoekster en haar kind geen risico

op ernstige schade zullen lijden bij een terugkeer, geeft een verdraaide weergave van het gehoor van

verzoekster en vermeld bewust niet alle meegedeelde feiten. Het gaat uit van onredelijke

veronderstellingen en een gedeeltelijke weergave van het gehoor en het is duidelijk dat de gegevens

niet correct werden beoordeeld en dat niet in redelijkheid tot de beslissing werd gekomen. De beslissing

werd niet zorgvuldig genomen en de stukken en algemene bekende gegevens werden niet ernstig

onderzocht. De motivering gaat voorbij aan de concrete gegevens van de zaak.

2.1.3. Verzoekster voert in een “vierde” (lees: derde) middel de schending aan van het

proportionaliteitsbeginsel.

Zij stelt dat de gevolgen van de bestreden beslissing, meer bepaald mogelijke repatriëring, totaal niet in

verhouding zijn met het voordeel dat de Belgische staat uit deze beslissing meent te kunnen halen. Een

terugkeer is overdreven en staat buiten verhouding. Verzoekster berokkende in België nooit schade aan

de staat of gemeenschap en de negatieve gevolgen van de beslissing zijn van zulke ernst dat van enige

proportionaliteit met een hypothetisch voordeel voor de Belgische staat of de belangen van de

gemeenschap geen sprake is.

2.1.4. Verzoekster voert in een “vijfde” (lees: vierde) middel de schending aan van artikel 2, 3, 5 en 9

van het EVRM.

Zij citeert artikel 2, 3 en 5 van het EVRM en stelt dat deze bepalingen zijn geschonden doordat de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan haar worden geweigerd.

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 57/6, tweede lid en 62 van de

vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, 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.

2.2.2. 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.

2.2.3. De motivering van de bestreden beslissing blijkt hoofdzakelijk te zijn gebaseerd op de

vaststellingen dat verzoekster in haar land van herkomst geen stappen ondernam om een besnijdenis
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van haar dochtertje te voorkomen, dat zij een vrouw lijkt die haar leven niet laat bepalen door tradities of

de wil van haar familie en dat kan worden verwacht dat zij, in acht genomen dat haar vader haar een

tijdlang kon beschermen tegen FGM en dat zijzelf in het verleden haar leven niet liet bepalen door de

traditie en familie, haar dochter in haar land tegen besnijdenis kan beschermen of dit minstens kon

proberen. De motivering is mede gesteund op de informatie in het administratief dossier waaruit blijkt

dat langzaam maar zeker een positieve evolutie merkbaar is op het vlak van FGM aangezien de

prevalentiegraad op vijf jaar tijd terugviel met 10%. Tevens wordt uit deze informatie afgeleid dat

tegenstand tegen FGM, “hoewel niet eenvoudig”, voorkomt in Sierra Leone en wordt op basis hiervan

besloten dat het, zeker gelet op haar achtergrond en profiel, niet geloofwaardig is dat verzoekster niets

ondernam om een gedwongen besnijdenis van haar dochtertje te vermijden.

Dient echter vooreerst te worden opgemerkt dat in de bestreden beslissing niet wordt betwist dat

verzoekster, zoals overigens eveneens blijkt uit het neergelegde medische attest dienaangaande, op

ongeveer vijftienjarige leeftijd gedwongen een besnijdenis type II onderging (administratief dossier, stuk

15: documenten).

Ten aanzien van de informatie aangaande de prevalentie van FGM in Sierra Leone dient te worden

opgemerkt dat deze informatie, hoewel afkomstig van een betrouwbare bron, eerder beperkt is en

slechts één pagina beslaat. Tevens heeft deze betrekking op de situatie in Sierra Leone in het algemeen

(administratief dossier, stuk 16: landeninformatie).

Hoewel uit zowel de voormelde informatie als de informatie die bij het verzoekschrift wordt gevoegd

blijkt dat zich in Sierra Leone globaal gezien een lichte daling van de prevalentie van FGM heeft ingezet,

blijft de prevalentie hoog en komt FGM nog op grote schaal voor. Tevens dient te worden vastgesteld

dat uit de omstandige informatie zoals bij het verzoekschrift gevoegd blijkt dat de situatie erg kan

verschillen naargelang de regio en het district. Verder blijkt hieruit dat de prevalentiegraad erg

uiteenloopt in stedelijke, dan wel landelijke gebieden en dat deze in landelijk gebied beduidend hoger

ligt (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 16, p.108 e.v.; zie ook bijlagen 9 en 14). Bovendien kan uit de

door verzoekster neergelegde informatie blijken dat de Sierra Leoonse overheid tegen FGM geen

bescherming biedt alsook dat de mate waarin vrouwen en meisjes de mogelijkheid hebben om zich aan

FGM te onttrekken eveneens sterk afhangt van de regio van herkomst, waarbij op het platteland minder

mogelijkheid bestaat om zich te onttrekken aan FGM (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 6, p.51).

Verweerder dient geen verweernota in en brengt geen informatie bij die afbreuk zou kunnen doen aan

de door verzoekster aangevoerde informatie, noch voegt hij andere bijkomende informatie toe.

Verzoekster brengt geen begin van bewijs bij ter staving van haar voorgehouden identiteit en herkomst

en deze van haar dochtertje. Hoewel hun herkomst uit het dorp Mapaki in Sierra Leone in de bestreden

beslissing niet in twijfel wordt getrokken, werd deze blijkens de stukken van het dossier niet nader

onderzocht. Bovendien is het op basis van de stukken van het dossier onmogelijk om na te gaan in

welke regio en district en in welk gebied verzoeksters verklaarde dorp zich situeert. Het is op basis van

de informatie in het dossier en bij het verzoekschrift aldus onmogelijk een volledig en nauwkeurig beeld

te krijgen over de praktijk en prevalentie van FGM aldaar en de eventuele mogelijkheden om zich

hieraan te onttrekken.

2.2.4. Gezien de Raad in deze de nodige onderzoeksbevoegdheid ontbeert, ontbreekt het de Raad

derhalve aan essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° van de

vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te

moeten bevelen. Bijgevolg dient de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°

van de vreemdelingenwet te worden vernietigd.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

24 oktober 2013 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig februari tweeduizend veertien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


