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nr. 122 527 van 15 april 2014

in de zaak 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 28 november 2013

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

staatlozen van 28 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 24 februari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 maart 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. DEWIL, die loco advocaat M. OGUMULA verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Guinees staatsburger te zijn van Peul origine. U verklaart tot de vijfde klas naar school

te zijn geweest. Toen uw vader stierf op 01 juni 2000 ging u naar Bantighel in Pita en werd

daarna opgevoed door uw tante aan vaderszijde. U woonde sindsdien in Pita. U hielp haar in het

huishouden en in haar restaurant en u volgde een opleiding tot naaister. Uw moeder is na het overlijden

van uw vader hertrouwd met de broer van uw vader. U had een vriendje, M. B. (...), en in 2009 vroeg hij

u ten huwelijk. Dit werd echter geweigerd door uw tante omdat hij een buitenechtelijk kind is en men u er

van verdacht al een relatie met hem te hebben voor het huwelijk. U werd uiteindelijk uitgehuwelijkt

aan M.-L. B. (...) op 20 december 2010. Toen u op 13 december 2010 hoorde dat u zou gedwongen

worden te huwen vluchtte u naar uw moeder in Conakry, maar ook zij stond achter dit huwelijk. Op de
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dag van het huwelijk vluchtte u naar een vriendin maar u werd naar huis teruggebracht en verplicht te

huwen. U en uw echtgenoot kregen geen kinderen, u kreeg een doodgeboren kind op 15 november

2011 en een miskraam op 10 juli 2012. U had geen gelukkig huwelijk, u werd onrespectvol behandeld

door uw echtgenoot en zijn andere vrouw en uw echtgenoot dwong u steeds om met hem te slapen. U

ontvluchtte uw huwelijk een eerst keer naar uw tante aan vaderszijde maar zij bracht u bij uw man terug.

Op 03 maart 2012 ontvluchtte u uw huwelijk een tweede maal en ging u naar uw vriendje M. (...) toe. Op

29 april 2012 werd u daar opnieuw opgehaald door uw echtgenoot. U werd daarop een nacht

opgesloten in de gendarmerie en uw vriendje werd verplicht een verbintenis te ondertekenen waarin hij

verklaart geen contact meer met u te zullen hebben. Toen u in juli 2012 een miskraam kreeg werd ook

uw arm gebroken door uw echtgenoot en werd u opgenomen in het ziekenhuis. Uw arm zat drie

maanden in het gips, maar toen de gips werd verwijderd in september 2012 was uw hand nog

niet helemaal genezen en ging u bij uw tante aan vaderszijde ter verzorging. Toen uw arm nog steeds

niet genas, vroeg u toestemming aan uw echtgenoot om samen met uw moeder naar het ziekenhuis

in Conakry te gaan. Toen u in Conakry verbleef kreeg u er bezoek van zowel uw echtgenoot als van

uw vriendje M. (...). M. (...) zou u helpen het land te verlaten, tot de reis geregeld was moest u uw

man gehoorzamen. Daarna ging u verschillende keren naar Conakry om uw arm te verzorgen en keerde

u daarna terug naar Pita. Op 14 januari vertrok u voor het laatst uit Pita naar Conakry. Deze keer bleef

u daar en uiteindelijk verliet u uw land vanuit Conakry op 06 februari 2013. De volgende dag kwam u

aan in België en vroeg u asiel aan.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u een medisch attest voor waarin sprake is van een

blessure aan uw linker pols en van psychologisch lijden (Dr; Bouillon Anne, dd 14.03.2013).

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 bij een terugkeer naar uw land van herkomst te vrezen terug te worden gebracht bij

uw echtgenoot door uw familie en door hem mishandeld te worden. Uit uw verklaringen blijkt echter dat

er geen geloof gehecht kan worden aan uw bewering dat u gedwongen werd uitgehuwelijkt en dat u

zou mishandeld zijn geweest door uw echtgenoot.

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

manier waarop u door uw echtgenoot zou zijn behandeld. Uw verklaringen ter zake zijn dermate

incoherent dat het onaannemelijk is dat u daadwerkelijk met uw vermeende echtgenoot zou

hebben samengewoond. U verklaart dat uw echtgenoot een oustas is (gehoorverslag CGVS p.10), maar

dit strookt echter niet met uw overige verklaringen. Zo verklaart u dat u verplicht werd zich te sluieren

en niet naar buiten kon, u mocht niet uitgaan en er mochten geen mannen op bezoek

komen (gehoorverslag CGVS p.10). Dit is echter flagrant in strijd met andere van uw verklaringen. Zo

kon u tot 2012 naailes blijven volgen (gehoorverslag CGVS p.10 en p.12) en ging u vaak naar de

stad (gehoorverslag CGVS p.6). In de door u verklaarde omstandigheden is het vervolgens des

te opmerkelijker dat u nog steeds uw relatie met M. (...) kon verderzetten. U verklaart hem tot 29

april 2012 bijna elke dag te kunnen zien wanneer hij in Pita is. U ontmoette hem in een café. Op 29 april

2012 werd uw vriend verplicht een verbintenis te ondertekenen waarin hij verklaart u niet meer te

zullen ontmoeten. Ondanks deze verbintenis kon u hem daarna nog steeds drie keer per week

stiekem ontmoeten (gehoorverslag CGVS p.22-23). Dit zorgt er niet enkel voor dat uw

geloofwaardigheid omtrent de houding van uw echtgenoot ernstig wordt geschaad, het toont ook aan

dat u, indien u daadwerkelijk met deze man zou gehuwd geweest zijn, geen al te grote vrees voor hem

koesterde en niet verwachtte dat uw gedrag u in de problemen zou brengen. Dit totaal gebrek aan vrees

voor de reactie van uw echtgenoot indien hij u samen zou zien met uw vriend zorgt er voor dat er geen

geloof kan worden gehecht aan uw verklaring dat u een vrees voor vervolging vanwege uw echtgenoot

zou koesteren. Indien dit het geval zou zijn kan men verwachten dat u toch wat meer ontzag voor hem

zou tonen en minder risico’s zou nemen in uw omgang met uw vriend. Voorts ging u voor uw vertrek uit

uw land van herkomst verschillende keren heen en terug tussen Conakry en Pita ter verzorging van uw

gebroken arm. Dit sinds november 2012 en met de toestemming van uw echtgenoot (gehoorverslag

CGVS p.19-20). U verbleef er bij uw moeder en kreeg er bezoek van zowel uw vriend als van uw

echtgenoot (gehoorverslag CGVS p.20-21). Dit getuigt in de eerste plaats van enige bezorgdheid

vanwege uw vermeende echtgenoot, maar ook van vertrouwen na uw eerder verklaarde vluchtpoging.
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Het gegeven dat u telkens naar Pita terugkeerde terwijl u in Conakry kon rekenen op de steun van uw

moeder en u ook er ook zussen en een broer had waar u beroep op kon doen, is opnieuw een indicatie

dat u geen vrees diende te koesteren voor uw echtgenoot. Uw verklaring dat u in die periode alles

deed wat uw echtgenoot vroeg terwijl uw reis ondertussen werd geregeld (gehoorverslag CGVS p.20)

doet geen afbreuk aan het feit dat u kon proberen te bekomen in Conakry te blijven om elk contact met

uw echtgenoot te vermijden.

Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan de manier waarop u door uw echtgenoot

werd behandeld, is het eveneens ongeloofwaardig dat u geen andere opties had om u aan dit

huwelijk te onttrekken dan uw land van herkomst te verlaten. Uw echtgenoot was al twee keer

gescheiden, heeft oudere dochters die nog steeds niet gehuwd zijn een dochter die gescheiden is

(gehoorverslag CGVS p.12-13). Dit toont opnieuw aan dat uw echtgenoot niet kan worden gezien als

een strikt religieus man, zoals u hem voorstelt, maar ook dat een scheiding niet onbespreekbaar is.

Hoewel zowel uw tante als uw moeder u aanmaanden om terug te keren naar uw echtgenoot en u werd

teruggehaald van bij uw vriend (gehoorverslag CGVS p.15-17), deed u verder geen inspanningen om

uw situatie elders aan te kaarten. Nochtans bestaan er volgens informatie waarover het Commissariaat-

Generaal beschikt en die werd toegevoegd aan het administratief dossier (SRB – Guinee, le mariage –

april 2013) verschillende organisaties die de rechten van de vrouwen verdedigen (ook in het geval van

gedwongen huwelijk). Deze organisaties werken samen met de autoriteiten en bieden juridische bijstand

aan vrouwen die dit wensen. Bovendien voeren zij informatie- en sensibilisatiecampagnes in

samenwerking met de autoriteiten, de media en internationale organisaties. U verklaart in dit verband

geen beroep te durven doen op dergelijke organisaties, noch op een imam of een lokale autoriteit

(gehoorverslag CGVS p.26 en p.28-29). Dit is gezien uw durf om er een buitenechtelijke relatie op na te

houden geen doorslaggevend argument om deze piste niet te verkennen. Ook overwoog u op geen

enkel moment zich ergens anders in Guinee te vestigen samen met uw vriend of deed u beroep op

andere familieleden. Dit brengt uw geloofwaardigheid verder in het gedrang, men mag immers

verwachten dat u eerst alle nationale beschermingsmogelijkheden zou overwegen en nagaan alvorens u

besluit uw land van herkomst te verlaten en internationale bescherming vraagt.

Niet alleen blijkt uit het bovenstaande dat er geen geloof kan worden gehecht aan de manier waarop

u door uw echtgenoot zou zijn behandeld en dat u uw land van herkomst zou hebben verlaten om aan

dit huwelijk te ontkomen, er kunnen ook vraagtekens worden geplaats bij het door u

aangehaalde gedwongen huwelijk. Het is ongeloofwaardig dat u niet de mogelijkheid had om u

tegen een vermeend gedwongen huwelijk te verzetten. Uit de aan het dossier toegevoegde

informatie blijkt dat een meisje, dat voldoende op de hoogte is van haar rechten en dat de kracht en het

karakter heeft om zich tegen de beslissing van de familie te verzetten, aan een gedwongen huwelijk kan

ontsnappen. Niemand kan een meisje fysiek dwingen om een man te trouwen die ze niet wil, als ze zelf

over voldoende persoonlijkheid beschikt. Het feit dat een meisje de kandidaat, die door haar familie

werd voorgesteld, afwijst, wil niet zeggen dat ze uit de familiekring zal worden verstoten. Evenwel kan

dit betekenen dat ze te maken kan krijgen met verbaal geweld. Het merendeel van de

Guinese samenleving erkent vandaag echter dat een huwelijk, zonder het akkoord van beide partners

vaak tot echtscheidingen leidt en dat de toestemming van beide echtgenoten een belangrijke

voorwaarde is voor een geslaagd, langdurig huwelijk. Bovendien zijn gedwongen huwelijken steeds

minder talrijk en worden zij minder goed aanvaard. Het is, gezien uw profiel en uw familiale situatie,

daarom zeer verwonderlijk dat u zich, zonder noemenswaardig verzet, zou hebben laten laten

uithuwelijken. Zo blijkt dat er in uw verhouding met uw tante wel degelijk ruimte was voor discussie. U

verklaart dat u weigerde nog enig huishoudelijk werk te verrichten nadat uw tante had geweigerd om u

naar school te sturen. U sprak daarop de echtgenoot van uw tante aan en die zorgde ervoor dat u kon

beginnen met de naailes (gehoorverslag CGVS p.25). Dit toont aan dat u wel degelijk in staat was zich

te verzetten tegen een beslissing van uw tante en dat er binnen uw familie rekening werd gehouden met

uw mening waarna er naar een gezamenlijke oplossing wordt gezocht. Bovendien slaagde u er in om

geruime tijd een relatie te onderhouden met uw vriend M. (...). Hoewel hij reeds in 2009 om uw hand

vroeg en uw tante dit weigerde omwille van het feit dat M. (...) een buitenechtelijk kind zou zijn en u

reeds veel contact met hem had (gehoorverslag CGVS p.18), blijkt doorheen uw verklaringen niet dat u

daarna enige problemen ondervond omdat u hem bleef zien. U verklaart nochtans geen enkele moeite

te hebben gedaan om uw relatie met hem geheim te houden (gehoorverslag CGVS p.24). Daarnaast

blijkt uit uw verklaringen dat u behoorlijk geschoold bent, u ging naar school tot de 5de klas

(gehoorverslag CGVS p.4), en ging u geregeld naar de stad, zowel om er naailessen te volgen als om

uw vriend te ontmoeten (gehoorverslag CGVS p.6 en p.22). Dat het, gezien de vrijheid die u genoot,

onmogelijk was om enige inspraak te krijgen in dit op handen zijnde huwelijk is uiterst
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onwaarschijnlijk. Dit zorgt ervoor dat er geen geloof kan worden gehecht aan het door u aangehaalde

gegeven dat u in uw land van herkomst te zijn uitgehuwelijkt.

Vervolgens kan ook bij de manier waarop u verklaart uitgehuwelijkt te zijn geweest

verschillende vragen worden gesteld. Zo stelt u op geen enkel moment uw toestemming te

hebben gegeven voor dit huwelijk en dat die u ook niet werd gevraagd (gehoorverslag CGVS p.25-26).

U verklaart dienaangaande dat binnen uw cultuur een religieus huwelijk kan worden afgesloten zonder

dat de bruid daar iets van afweet (gehoorverslag CGVS p.9). Dit staat opnieuw haaks op de bij

het Commissariaat-Generaal beschikbare informatie waaruit blijkt dat het verplicht is het meisje

te consulteren vooraleer het huwelijk kan worden voltrokken. Bovendien blijkt uit deze informatie dat

de moeder van het meisje dat dreigt te worden uitgehuwelijkt een belangrijke rol speelt in

de onderhandelingen voor dit huwelijk en dat zij optreedt als tussenpersoon bij de onderhandelingen. In

uw geval blijkt dit opnieuw niet overeen te stemmen. Uit uw verklaringen komt niet naar voor dat zij voor

u zou hebben bemiddeld of zelfs naar uw tegenspraak zou geluisterd hebben. Integendeel, zij werkte

met de familie samen om het huwelijk te concretiseren (gehoorverslag CGVS p.25). Verder is het

ook onduidelijk waarom de tante die u had opgevoed op dit moment zo aandrong op een huwelijk. Zij

had deze man voor u uitgekozen omdat hij uit een gerespecteerde en rijke familie stamde en een

goed moslim was. Daarnaast wou ze ook dat u met hem huwde om uw relatie met M. (...) een halt toe

te roepen (gehoorverslag CGVS p.25 en p.27). Aangezien u verklaart dat u al eerder mannen

ontmoette die van u hielden (gehoorverslag CGVS p.25) en M. (...) u al in 2009 een huwelijksaanzoek

deed (gehoorverslag CGVS p.18) is het onduidelijk waarom zij nu zo zou aandringen op een huwelijk.

Dit zorgt er voor dat er opnieuw vragen kunnen worden gesteld bij het door u

ingeroepen gedwongen huwelijk.

Daarenboven verklaart u op 03 maart 2012 uw huwelijk te zijn ontvlucht en bij M. (...) te

hebben verbleven tot u daar door uw echtgenoot werd opgehaald op 29 april 2012. Het is weinig

waarschijnlijk dat u daar bijna twee maanden kon verblijven zonder dat iemand u er kwam opzoeken. Dit

terwijl dat verschillende mensen op de hoogte waren van jullie relatie. U verklaart dat zij wel M. (...)

aanspraken als hij in Pita was om te vragen of hij nieuws over u had (gehoorverslag CGVS p.17-18).

Dat zij verder geen stappen ondernamen om dit beter te onderzoeken of naar u op zoek te gaan

ondermijnt verder de geloofwaardigheid van dit huwelijk. Toen u bij M. (...) werd opgehaald verklaart u

samen met hem naar de gendarmerie te zijn gebracht en daar een nacht te zijn opgesloten

(gehoorverslag CGVS p.30). Daarna diende M. (...) een verbintenis te tekenen waarin hij verklaart dat

hij niet meer met u zou omgaan. Indien hij zich hier niet aan zou houden wacht hem een

gevangenisstraf (gehoorverslag CGVS p.22). Aan deze verklaringen kan echter geen geloof worden

gehecht aangezien uit informatie blijkt dat het niet voorkomt dat meisjes worden opgesloten omdat zij

weerstand bieden tegen hun huwelijk. Dit is onmogelijk zowel vanuit juridisch als vanuit sociaal

standpunt. Hoewel overspel door een vrouw wordt beschouwd als een misdrijf en er nog een groot

taboe rond heerst hoeft zij niets te vrezen op juridisch vlak, overspel werd uit het strafrecht gelicht (SRB

– Guinee, l’adultère – december 2009). Het is dus onwaarschijnlijk dat u om deze reden werd

gevangengehouden en dat uw vriend een dergelijke verbintenis zou moeten hebben aangaan.

Deze verklaring schaadt bijgevolg uw algehele geloofwaardigheid en zet het door u ingeroepen huwelijk

opnieuw op de helling.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u een medisch attest voor waarin sprake is van een

blessure aan uw linker pols en van psychologisch lijden. Dit medisch attest bevestigt weliswaar dat u

een kneuzing opliep aan uw linker pols en u psychologische problemen zou kennen, maar zegt niets

over de omstandigheden of de oorzaak waardoor u deze verwondingen opliep. Bovendien werd de

verklaring in verband met uw psychologische problemen louter opgemaakt basis van uw verklaringen

aangezien de arts geenszins getuige van de feiten was. Dit attest kan bijgevolg bovenstaande

appreciatie niet wijzigen.

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

Wat de algemene situatie in uw land betreft, zijn de verschillende informatiebronnen het erover eens

dat Guinee eind 2012 en begin 2013 werd geconfronteerd met interne spanningen, geïsoleerde

en sporadische daden van geweld en andere vergelijkbare daden. De Guinese veiligheidstroepen

begingen namelijk mensenrechtenschendingen bij betogingen van politieke aard. De organisatie van

de parlementsverkiezingen zorgde voor spanningen tussen de regering en de meeste politieke partijen.

De verkiezingen verliepen in alle rust op 28 september 2013 en de volledige resultaten zijn nog niet

bekend.

Geen van de geraadpleegde bronnen vermeldt echter het bestaan van een gewapend conflict.

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

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

of binnenlands gewapend conflict kunnen worden beschouwd als ernstige schade die aanleiding kan

geven tot de toekenning van de status van subsidiaire bescherming. Uit bovengenoemde informatie

blijkt dat Guinee niet wordt geconfronteerd met een situatie van willekeurig geweld en er dient eveneens

te worden vermeld dat er geen gewapende oppositie in het land bestaat. In het licht van al die

elementen bestaat er op dit ogenblik in Guinee geen gewapend conflict of situatie van willekeurig

geweld in de zin van artikel 48/4, §2 (zie map landeninformatie, SRB "Guinee: veiligheidssituatie", 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.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 48/3 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). Verzoekster voert aan dat haar vrees erin bestaat in

Guinee uitgehuwelijkt te worden en dat zij door haar familie zou worden teruggebracht naar haar

echtgenoot aan wie ze tegen haar wil werd uitgehuwelijkt. Ze meent dat haar vrees daadwerkelijk

geobjectiveerd wordt zoals vereist in de vluchtelingenconventie, dat zij niet zou kunnen rekenen op de

bescherming van de nationale autoriteiten en dat er geen vluchtalternatief voor haar bestaat.

In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Verzoekster meent dat de opmerkingen in de

bestreden beslissing niet relevant zijn aangezien verzoekster uit vrees voor haar echtgenoot, haar

relatie met M. strikt geheim gehouden heeft, meer nog zij hield niet van haar gedwongen echtgenoot

aangezien deze haar mishandelde en heeft er alles aan gedaan om van hem te ontsnappen en bij M. te

zijn. Waar het ongeloofwaardig wordt geacht dat verzoekster niet de mogelijkheid had zich tegen een

gedwongen huwelijk te verzetten, voert verzoekster aan dat zij verschillende keren van haar echtgenoot

is weggelopen, maar dat haar echtgenoot er telkens in slaagde om haar terug te vinden. Zij heeft aldus

initiatieven genomen om haar leven in Guinee veilig te stellen. Dit bleek echter onmogelijk.

Met betrekking tot het motief dat verzoekster de mogelijkheid had het huwelijk te weigeren, voert

verzoekster aan dat het ontbreken van de toestemming precies een essentieel kenmerk is in het

gedwongen karakter van het huwelijk. Zij voert aan dat in de praktijk het meisje eenvoudig op de hoogte

wordt gebracht van het feit dat een gedwongen huwelijk plaats zal vinden. De toestemming en de

kennisgeving zijn aldus twee verschillende concepten die door de bestreden beslissing uit het oog

verloren worden. Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus voert verzoekster aan dat zij

ingevolge haar gedwongen huwelijk en buitenechtelijke relatie, een risico op onmenselijke of

vernederende behandeling loopt overeenkomstig artikel 48/4,§2, b van de vreemdelingenwet.

Hieromtrent werd niet gemotiveerd.

2.2. Beoordeling
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De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus over volheid

van rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel 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 een Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die

daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen

van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het subsidiaire

beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig

ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet) beantwoordt aan de

erkenningscriteria van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.1. Nopens de vluchtelingenstatus

2.2.1.1. Op grond van verzoeksters verklaringen werd geoordeeld dat het vluchtrelaas ongeloofwaardig

is. Deze beoordeling steunt op de volgende motieven:

- er kan geen geloof worden gehecht aan verzoeksters verklaringen omtrent de manier waarop zij door

haar echtgenoot zou zijn behandeld. Haar verklaringen zijn dermate incoherent dat het onaannemelijk is

dat zij daadwerkelijk met de beweerde echtgenoot zou hebben samengewoond. Zo verklaarde

verzoekster dat haar echtgenoot een oustas is, maar dit strookt niet met haar overige verklaringen. Zij

verklaarde dat zij verplicht werd zich te sluieren en niet naar buiten kon, niet mocht uitgaan en er geen

mannen op bezoek mochten komen. Dit is echter flagrant in strijd met verzoeksters andere verklaringen.

Zo verklaarde zij dat zij tot 2012 les kon blijven volgen en vaak naar de stad ging. In de verklaarde

omstandigheden is het des te merkwaardiger dat zij haar relatie met M. (...) kon verderzetten. Zij

verklaarde hem tot 29 april 2012 bijna elke dag te hebben kunnen zien wanneer hij in Pita was. Zij

ontmoette hem in een café. Op 29 april 2012 werd haar vriend verplicht een verbintenis te ondertekenen

waarin hij verklaarde haar niet meer te zullen zien. Desondanks bleven zij elkaar driemaal per week

ontmoeten. Op basis hiervan wordt geoordeeld dat de geloofwaardigheid omtrent de houding van haar

echtgenoot ernstig wordt geschaad, en dat zij indien zij daadwerkelijk met deze man gehuwd was, zij

geen al te grote vrees voor hem koesterde en niet verwachtte dat haar gedrag haar in de problemen zou

brengen. Dit totaal gebrek aan vrees voor de reactie van haar echtgenoot indien hij hen samen zou zien,

leidt ertoe dat niet kan worden aangenomen dat verzoekster een vrees voor vervolging heeft vanwege

deze echtgenoot. Ware dit wel het geval, kan worden verwacht dat zij toch meer ontzag voor hem zou

tonen en minder risico's zou nemen met haar vriend. Verder ging zij voor haar vertrek uit haar land

verschillende keren heen en terug tussen Conakry en Pita ter verzorging van haar gebroken arm, dit

sinds november 2012 en met toestemming van haar echtgenoot. Verzoekster verbleef er bij haar

moeder en kreeg bezoek van zowel haar vriend als van haar echtgenoot. Dit getuigt enerzijds van enige

bezorgdheid vanwege haar echtgenoot, maar ook van vertrouwen na haar eerder verklaarde

vluchtpoging. Het feit dat verzoekster telkens naar Pita terugkeerde terwijl zij in Conakry kon rekenen op

steun van haar moeder en er ook zussen en een broer had op wie ze beroep kon doen, is opnieuw een

indicatie dat verzoekster geen vrees koesterde voor haar echtgenoot. Haar verklaringen dat zij in die

periode alles deed dat wat haar echtgenoot vroeg terwijl haar reis ondertussen werd geregeld doet geen

afbreuk aan het feit dat zij kon proberen in Conakry te blijven om elk contact met haar echtgenoot te

vermijden;

- aangezien geen geloof wordt gehecht aan de manier waarop zij door haar echtgenoot werd behandeld,

is het eveneens ongeloofwaardig dat zij geen andere opties had om aan dit huwelijk te ontsnappen dan

haar land te verlaten. Haar echtgenoot was al twee keer gescheiden, heeft oudere dochters die nog

steeds niet gehuwd zijn en een dochter die gescheiden is. Dit toont aan dat haar echtgenoot niet kan

worden gezien als een strikt religieus man, maar ook dat een scheiding niet onbespreekbaar was.

Hoewel verzoekster door haar tante en moeder werd aangemaand om terug te keren naar haar

echtgenoot en werd teruggehaald van bij haar vriend, deed zij geen verdere inspanningen om de

situatie elders aan te kaarten. Nochtans blijkt uit de in het administratieve dossier vervatte informatie dat

er verschillende organisaties aanwezig zijn die de rechten van vrouwen verdedigen, ook in het geval van

gedwongen huwelijk. Deze organisaties werken samen met de autoriteiten en bieden juridische bijstand
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aan vrouwen die dit wensen. Verzoekster verklaart geen beroep te durven doen op dergelijke

organisaties noch op een imam of lokale autoriteiten. Gezien verzoeksters durf om een buitenechtelijke

relatie te onderhouden, lijkt het weinig aannemelijk dat zij geen hulp zou durven vragen. Evenmin

overwoog verzoekster om zich ergens anders in Guinee te vestigen met haar vriend of deed zij een

beroep op andere familieleden;

- uit de informatie van het administratief dossier blijkt dat een meisje dat voldoende op de hoogte is van

haar rechten en de kracht en het karakter heeft om zich tegen een beslissing van de familie te verzetten,

aan een gedwongen huwelijk kan ontsnappen. Niemand kan immers een meisje fysiek dwingen om een

man te trouwen tegen haar wil, als ze zelf over voldoende persoonlijkheid beschikt. Het feit dat een

meisje de kandidaat die door haar familie wordt voorgesteld afwijst, betekent niet dat ze uit familie wordt

verstoten. Evenwel kan ze te maken krijgen met verbaal geweld. Het merendeel van de Guineese

samenleving erkent vandaag dat een huwelijk zonder akkoord van beide partners vaak tot echtscheiding

leidt en dat de toestemming aldus een belangrijke voorwaarde is voor een geslaagd langdurig huwelijk.

Gedwongen huwelijken zijn steeds minder talrijk en worden minder goed aanvaard. Het is dan ook, gelet

op verzoeksters profiel, zeer verwonderlijk dat zij zich zonder noemenswaardig verzet zou hebben laten

uithuwelijken. Zo blijkt uit de verhouding tot haar tante er wel degelijk ruimte was voor discussie. Zij

weigerde nog enig huishoudelijk werk te verrichten nadat haar tante had geweigerd om haar naar school

te sturen. Zij sprak daarop de echtgenoot van haar tante aan die zorgde dat zij kon beginnen met

naailes. Aldus blijkt dat zij wel degelijk in staat was zich te verzetten tegen een beslissing van haar tante

en dat er binnen haar familie rekening werd gehouden met haar mening waarna er tot een gezamenlijke

oplossing werd gezocht. Bovendien slaagde zij erin geruime tijd een relatie te onderhouden met haar

vriend M. (...). Hoewel deze reeds in 2009 om haar hand vroeg en haar tante weigerde omwille van het

feit dat M. (...) een buitenechtelijk kind was en hij reeds contact met haar had, blijkt niet dat verzoekster

daarna enige problemen ondervond om hem te zien. Zij heeft ook geen enkele moeite gedaan om de

relatie geheim te houden. Bovendien was verzoekster behoorlijk geschoold, ging zij naar school tot de

vijfde klas en ging ze geregeld naar de stad, zowel om er naailessen te volgen als om haar vriend te

ontmoeten. Gelet op de vrijheid die zij genoot, is de bewering dat het onmogelijk was om enige inspraak

te hebben in dit op handen zijnde huwelijk, uiterst onwaarschijnlijk. Aldus wordt geen geloof gehecht aan

het feit dat zij zal worden uitgehuwelijkt;

- met betrekking tot de wijze van uithuwelijking, blijkt dat verzoekster op geen enkel moment om

toestemming werd gevraagd. Verzoekster beweert dat binnen haar cultuur een religieus huwelijk kan

worden afgesloten zonder dat de bruid daar iets van afweet. Dit staat haaks op de informatie gevoegd

bij het administratief dossier, volgens welke het verplicht is het meisje te consulteren alvorens een

huwelijk wordt gesloten. Bovendien blijkt uit deze informatie dat de moeder van het meisje dat wordt

uitgehuwelijkt een belangrijke rol speelt in de onderhandelingen. Uit verzoeksters verklaringen komt ook

niet naar voor dat zij zou hebben bemiddeld of naar verzoeksters tegenspraak zou geluisterd hebben.

Ook is het onduidelijk waarom de tante die verzoekster heeft opgevoed zo aandrong op een huwelijk. Zij

had deze man uitgekozen omdat hij uit een gerespecteerde en rijke familie kwam en een goed moslim

was. Daarnaast was het ook om de relatie met M. (...) een halt toe te roepen. Aangezien verzoekster

verklaarde dat zij al eerder mannen ontmoette en M. (...) al in 2009 huwelijksaanzoek deed, is het

onduidelijk waarom zijn nu zo zwaar aandringen op een huwelijk;

- verzoekster verklaarde op 3 maart 2012 haar huwelijk te zijn ontvlucht en bij M. (...) te hebben

verbleven tot zij door haar echtgenoot werd opgehaald op 29 april 2012. Het wordt weinig waarschijnlijk

geacht dat zij twee maanden daar kon blijven zonder dat iemand haar kwam opzoeken, dit terwijl

verschillende mensen op de hoogte waren van hun relatie. Zij verklaart dat zijn wel M. (...) aanspraken

als hij in Pita was om te vragen of hij nieuws over haar had. Verder ondernamen ze geen stappen om dit

te onderzoeken. Toen ze haar kwamen ophalen verklaarde ze dat M. (...) een verbintenis moest

ondertekenen waarin hij verklaarde niet meer met verzoekster te zullen omgaan, zoniet zou hij een

gevangenisstraf ondergaan. Aan die verklaring kan geen geloof worden gehecht omdat uit informatie

blijkt dat het niet voorkomt dat meisjes worden opgesloten omdat zij weerstand bieden tegen een

huwelijk. Dit is onmogelijk, zowel vanuit juridisch als sociaal standpunt. Hoewel overspel door een vrouw

wordt beschouwd als een misdrijf waar nog steeds een groot taboe rond heerst, valt er niets te vrezen

op juridisch vlak, omdat het uit het strafrecht werd gelicht. Het is dus onwaarschijnlijk dat zij om deze

reden werd gevangen gehouden en dat haar vriend een dergelijke verbintenis zou hebben moeten

aangaan. Ook deze verklaring schaadt verzoeksters algehele geloofwaardigheid en zet door haar

ingeroepen huwelijk opnieuw op de helling;

- verzoekster legde een medisch attest voor waaruit blijkt dat er sprake zou zijn van een blessure aan

haar linker pols en psychologisch lijden; dit attest bevestigt een kneuzing aan haar linker pols en dat zij

psychologische problemen kent, maar zegt niets over de omstandigheden of de oorzaak waardoor zij

deze verwonding opliep. Bovendien werd de verklaring in verband met haar psychologische problemen
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louter opgemaakt op basis van haar verklaringen aangezien de arts geenszins getuigen van de feiten

was.

2.2.1.2. In haar verzoekschrift onderneemt verzoekster geen enkele poging om deze uitgebreide

motivering te weerleggen. Verzoekster beperkt zich tot een theoretische uiteenzetting omtrent het begrip

gegronde vrees voor vervolging enerzijds, en anderzijds tot het andermaal poneren van haar vrees,

zonder evenwel ook maar enigszins in te gaan op de hoger vermelde motieven. Nochtans blijkt uit deze

motieven zeer duidelijk waarom geen geloof werd gehecht aan verzoeksters verklaringen omtrent het

gedwongen huwelijk. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier en zijn gebaseerd op

verzoeksters eigen verklaringen. De Raad bevestigt dan ook de motieven van de bestreden beslissing

en weigert de vluchtelingenstatus.

2.2.2. Nopens de subsidiaire bescherming

Gelet op het feit dat verzoeksters asielgronden niet aannemelijk worden geacht, wordt voor zover zij

zich op dezelfde feiten beroept, vastgesteld dat zij geen risico op ernstige schade loopt in de zin artikel

48/4, §2, a en b, van de vreemdelingenwet. Verzoekster brengt geen andere elementen aan die hierop

kunnen wijzen.

Met betrekking tot het risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c, van de

vreemdelingenwet, wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd als volgt:

“Wat de algemene situatie in uw land betreft, zijn de verschillende informatiebronnen het erover eens

dat Guinee eind 2012 en begin 2013 werd geconfronteerd met interne spanningen, geïsoleerde

en sporadische daden van geweld en andere vergelijkbare daden. De Guinese veiligheidstroepen

begingen namelijk mensenrechtenschendingen bij betogingen van politieke aard. De organisatie van

de parlementsverkiezingen zorgde voor spanningen tussen de regering en de meeste politieke partijen.

De verkiezingen verliepen in alle rust op 28 september 2013 en de volledige resultaten zijn nog niet

bekend.

Geen van de geraadpleegde bronnen vermeldt echter het bestaan van een gewapend conflict.

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

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

of binnenlands gewapend conflict kunnen worden beschouwd als ernstige schade die aanleiding kan

geven tot de toekenning van de status van subsidiaire bescherming. Uit bovengenoemde informatie

blijkt dat Guinee niet wordt geconfronteerd met een situatie van willekeurig geweld en er dient eveneens

te worden vermeld dat er geen gewapende oppositie in het land bestaat. In het licht van al die

elementen bestaat er op dit ogenblik in Guinee geen gewapend conflict of situatie van willekeurig

geweld in de zin van artikel 48/4, §2 (zie map landeninformatie, SRB "Guinee: veiligheidssituatie", april

2013).”

Verzoekster betwist deze motivering, die steun vindt in het administratief dossier, niet. De subsidiaire

beschermingsstatus wordt geweigerd.
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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 vijftien april tweeduizend veertien door:

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN C. VERHAERT


