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nr. 123 909 van 15 mei 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 Guineese nationaliteit te zijn, op 20 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 de nota met opmerkingen en 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 de verzoekende partij en haar advocaat E. BARBIEUX loco advocaat J.

HARDY 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 Koniaké origine en afkomstig uit N’Zérékoré, waar u

uw hele leven heeft gewoond. U werd na het overlijden van uw vader opgevoed door uw oom

aan vaderszijde, M. A. D. (...). Uw moeder woonde nog steeds in N’Zérékoré en hertrouwde met een

andere man. U verklaart tot de 10de klas naar school te zijn geweest. Daarna hielp u de echtgenote van

uw oom met het verkopen van ijswater. Op 06 november 2012 kondigde uw oom aan vaderszijde aan

dat hij een echtgenoot voor u had gevonden. Zijn baas, C. B. (...), had uw hand gevraagd. U wou dit

huwelijk niet maar uw oom wou uw mening niet horen. De dag nadat dit huwelijk werd aangekondigd

belde u naar uw moeder. Zij kwam om 26 november 2012 langs om met uw oom te bemiddelen, maar

uw oom stuurde haar weg. U liep daarbij weg van bij uw oom en ging bij uw moeder. Op 30 november
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2012 kwam uw oom u terug ophalen bij uw moeder en bracht u terug bij hem thuis. U werd er door hem

geslagen en opgesloten in de slaapkamer. Op 03 december 2012 kwam de politie langs en ontving uw

oom een convocatie, uw moeder had klacht tegen hem neergelegd. Er kwam echter niets van de klacht

terecht en op 05 december 2012 kwam uw moeder u samen met een man bevrijden van bij uw oom.

Jullie gingen naar het station en uw moeder bracht u naar een vriendin van haar in het dorp Lola, nabij

N’Zérékoré. Op 31 december 2012 hielp u deze vrouw haar goederen naar de markt te brengen toen uw

broer samen met nog andere mannen u daar zagen en u met geweld meenamen en terugbrachten naar

uw oom. Bij uw oom werd u opnieuw geslagen en opgesloten. Op 03 januari 2013 werd uiteindelijk het

religieuze huwelijk gesloten. De volgende dag werd u klaargemaakt en bij uw echtgenoot gebracht. Uw

echtgenoot dwong u die dag met hem naar bed te gaan. Toen hij met u had geslapen kreeg hij het

vermoeden dat u niet besneden was. Hij liet, terwijl u sliep, een vrouw komen om dit te verifiëren. Uw

moeder had inderdaad samen met uw vader beslist u niet te besnijden, nadat zij een dochter had

verloren na een besnijdenis. Uw echtgenoot en uw oom waren hier niet van op de hoogte en eisten nu

dat u zou besneden worden. Daarna bleef u ook bij uw echtgenoot opgesloten, uw echtgenoot kwam

dagelijks bij u langs en bracht u te eten. Toen de zus van uw echtgenoot om het leven kwam moest uw

echtgenoot naar Guégé voor de begrafenis. Hij vertrok op 20 januari 2013 en vroeg aan een vriend om

u ondertussen eten te brengen. Op 23 januari 2013 kon u deze vriend overtuigen om uw moeder te

bellen en u te helpen ontsnappen. Uw moeder bracht u naar het station en u ging naar uw oom aan

moederszijde in Conakry. Deze oom stelde u voor aan de smokkelaar en deze bracht u op 02 februari

2013 naar België. U kwam hier per vliegtuig aan op 03 februari 2013 en vroeg de volgende dag asiel

aan.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u voor: een medisch attest waaruit blijkt dat u niet

besneden bent (dd 22.04.2013), een medisch attest dat u een litteken heeft op uw borst, rug, rechterarm

en linkerbeen (dd 03.09.2013) en een lidkaart van Gams Belgique (dd 03.09.2013).

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 dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst vreest besneden te worden. U vreest

dat u zal moeten terugkeren bij uw echtgenoot, waarmee u gedwongen werd te huwen en die u

slecht behandelde. Uit uw verklaringen blijkt echter dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw

bewering dat u gedwongen werd uitgehuwelijkt en dat u daardoor gevaar liep te worden besneden.

Er kunnen verschillende opmerkingen worden geformuleerd bij het door u

aangehaalde gedwongen huwelijk waardoor de geloofwaardigheid ervan ernstig op de helling

komt te staan. Uit uw verklaringen blijkt dat u niet afkomstig bent uit een zeer strikte of een zeer

religieuze familie. Zo was uw moeder in staat zelf een nieuwe echtgenoot te kiezen na het overlijden van

uw vader (gehoorverslag CGVS p.7) en verklaart u dat uw vermeende echtgenoot gewoon een normaal

moslim is, zijn echtgenotes dienden geen zwarte kledij of een hoofddoek te dragen (gehoorverslag

CGVS p.9). Bovendien verklaart u steeds een goede relatie te hebben gehad met uw oom die u

opvoedde, tot het moment dat hij u dwong om te huwen (gehoorverslag CGVS p.6-7). Het is in deze

familiale context dan ook uiterst merkwaardig dat uw oom absoluut geen oor heeft naar uw

bezwaren tegen dit huwelijk en zich onverzettelijk opstelt tegenover uw moeder (gehoorverslag

CGVS p.17 en p.21), en zelfs zo ver zou gaan dat hij u opsluit om te verhinderen dat u dit huwelijk

ontloopt. Dit strookt eveneens niet met informatie die beschikbaar is bij het Commissariaat-Generaal en

die werd toegevoegd aan het administratief dossier (SRB – Guinee, le mariage – april 2013). Volgens

deze informatie zijn gedwongen huwelijken steeds minder talrijk en minder getolereerd. Het merendeel

van de Guineese samenleving erkent vandaag 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. Hoewel men erkent dat er psychologische druk

kan worden uitgeoefend op een meisje, geeft men eveneens aan 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. Uit de informatie blijkt dat niemand

een meisje fysiek kan dwingen om een man te trouwen die ze niet wil, als ze zelf over voldoende

persoonlijkheid beschikt. Door middel van diplomatie en door beroep te doen op naasten kan zij dit

huwelijk weigeren. Het feit dat een meisje de kandidaat, die door haar familie werd voorgesteld, afwijst,
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wil niet zeggen dat ze uit de familiekring zal worden verstoten. Evenwel kan dit betekenen dat ze te

maken kan krijgen met verbaal geweld. Aangezien u toch tot de tiende klas naar school ging en daarna

ook hielp bij de handelsactiviteiten van de echtgenote van uw oom (gehoorverslag CGVS p.4-5) kan

men ervan uitgaan dat u kan worden beschouwd als iemand die in staat is zich te informeren over haar

rechten in geval van een gedwongen huwelijk. Bovendien blijkt u door uw verschillende vluchtpogingen

en uw uiteindelijke vertrek uit uw land van herkomst ook over het nodige karakter te bezitten om tegen

uw oom in te gaan. Met deze informatie in het achterhoofd is het weinig geloofwaardig dat u op geen

enkele manier de discussie kon aangaan met uw oom en dat ook uw moeder er niet in slaagde

om over het huwelijk te bemiddelen. Dit zorgt er voor dat de geloofwaardigheid van dit gedwongen

huwelijk geschaad wordt.

Verder blijkt uit voornoemde informatie dat de toestemming van het meisje voor het huwelijk verplicht

is. Een huwelijk kan onmogelijk plaatsvinden zonder dat het meisje haar akkoord heeft gegeven. Ook

de imam dient de bruid te raadplegen voor de ceremonie, maar zij dient echter niet in de moskee

aanwezig te zijn. Uw verklaring dat u op geen enkel moment uw toestemming heeft gegeven voor

het huwelijk en dat uw mening dan ook niet werd gevraagd staat haaks op deze informatie.

U verklaart dat dit in uw familie niet gebeurt (gehoorverslag CGVS p.12 en p.23). U verklaart dat

uw moeder aangifte had gedaan bij de politie in verband met uw gedwongen huwelijk en dat daardoor

op 03 december 2012 de politie bij uw oom langskwam met een convocatie. Uw oom ging langs bij de

politie maar liet zich hierdoor echter niet afschrikken, volgens u zorgde hij ervoor dat de klacht

werd ingetrokken (gehoorverslag CGVS p.18 en p.23-24). Het is opmerkelijk dat uw moeder deze, toch

niet evidente, stap durfde te zetten maar verder geen beroep meer deed op de politie toen u opnieuw in

de problemen geraakte. U verklaart dat zij niets hadden gedaan en de klacht niet serieus namen, ze

zien het volgens uw verklaring als een familiaal probleem (gehoorverslag CGVS p.24). Dat de politie bij

uw oom langs kwam en hij diende te verschijnen op het politiebureau kan echter al beschouwd worden

als een aanwijzing dat de klacht van uw moeder wel degelijk werd behandeld. Het ligt dan ook binnen

de verwachtingen dat u opnieuw beroep zou doen op de politie ter bescherming vooraleer

te overwegen uw land van herkomst te verlaten. Het is vervolgens merkwaardig dat u schijnbaar

niet overwoog langs te gaan bij een vrouwenorganisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen

en vrouwen helpt die worden geconfronteerd met een gedwongen huwelijk. U verklaart nog nooit

over dergelijke organisaties te hebben gehoord (gehoorverslag CGVS p.24). Nochtans blijkt uit

voormelde informatie dat er verschillende dergelijke organisaties bestaan. Deze organisaties werken

samen met de autoriteiten en bieden juridische bijstand aan vrouwen die dit wensen. Bovendien voeren

zij informatieen sensibilisatiecampagnes in samenwerking met de autoriteiten, de media en

internationale organisaties, zodat het niet aannemelijk is dat u in uw situatie nog nooit van hun bestaan

zou hebben gehoord, zoals u beweerde. Uit het bovenstaande gegeven dat u geen toestemming

diende te geven voor uw huwelijk en vervolgens niet alle mogelijkheden benutte om dit huwelijk

aan te vechten, volgt dat er opnieuw ernstig kan getwijfeld worden aan uw verklaring dat u

werd geconfronteerd met een gedwongen huwelijk.

Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan het op handen zijnde gedwongen huwelijk

kan er bijgevolg ook geen geloof worden gehecht aan de omstandigheden waarin u in uw land

van herkomst zou hebben verkeerd. Namelijk dat u zowel door uw oom aan vaderszijde als door

uw echtgenoot zou zijn opgesloten. Wat betreft uw vermeende opsluiting bij uw oom kan

worden opgemerkt dat het wel zeer merkwaardig is dat u niet van zich liet horen wanneer de politie

langskwam met een convocatie voor uw oom. U hoorde nochtans de politie zeggen dat uw moeder

klacht indiende, maar u gaf geen enkel teken van leven waardoor zij zouden weten dat u daar

opgesloten zat (gehoorverslag CGVS p.23). Verder kan er gewezen worden op het feit dat het wel

uiterst toevallig is dat uw broer u kon opsporen bij de vriendin van uw moeder in Lola. Uw moeder had u

bij haar ondergebracht op 05 december 2012 (gehoorverslag CGVS p.24). U verbleef probleemloos bij

haar tot 31 december 2012 (gehoorverslag CGVS p.20). Net op die dag hielp u deze vriendin van uw

moeder voor het eerst om goederen naar de markt te brengen omdat zij niet alles kon dragen. U werd

er opgemerkt door de zoon van uw oom aan vaderszijde en door hem terug naar huis

gebracht (gehoorverslag CGVS p.18-19). Aangezien u geen enkel idee heeft waarom zij u daar zouden

komen zoeken, grenst deze samenloop van toevalligheden aan het onwaarschijnlijke. Ook bij uw

opsluiting bij uw echtgenoot kunnen vraagtekens worden geplaatst. Wanneer u bij het begin van het

gehoor voor het Commissariaat-Generaal wordt gevraagd of er bepaalde regels gelden binnen uw

huwelijk, stemt uw antwoord absoluut niet overeen met het feit dat u zou zijn opgesloten door uw

echtgenoot. Zo stelt u dat u niet zomaar de stad mag in gaan, wat toch als een overbodige en bizarre

instructie kan worden beschouwd indien u opgesloten zat. Daarnaast vermeldt u enkel dat u geen korte

kledij kon aantrekken en het geloof serieus moest nemen (gehoorverslag CGVS p.12). Het is bijzonder
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merkwaardig dat u dergelijke richtlijnen zou aanhalen als u zich inderdaad in een dergelijke penibele

situatie zou bevinden zoals u later verklaart. Bovendien laat u na te vermelden dat de zus van uw

echtgenoot is overleden wanneer er voor het eerst naar haar wordt gevraagd (gehoorverslag CGVS

p.11). Dit terwijl haar overlijden essentieel is in uw asielrelaas. Omwille van haar overlijden werd uw

echtgenoot weggeroepen en kreeg u de kans om te ontsnappen. Bovenstaande opmerkingen

ondermijnen uw geloofwaardigheid wat betreft uw opsluiting naar aanleiding van, en als gevolg van uw

gedwongen huwelijk. Wat bijgevolg ook de geloofwaardigheid van dit gedwongen huwelijk verder

schaadt.

Doordat er geen geloof kan worden gehecht aan het door u ingeroepen gedwongen huwelijk

kan ook uw vrees voor besnijdenis als ongeloofwaardig worden beschouwd, aangezien zij daar

een onmiddellijk gevolg van vormt. U verklaart dat uw echtgenoot tijdens jullie eerste nacht samen

ontdekte dat u niet besneden was en dit liet verifiëren door een oudere vrouw die zijn vermoeden

bevestigde (gehoorverslag CGVS p.19). Noch uw oom aan vaderszijde noch uw echtgenoot waren op

de hoogte dat u niet werd besneden (gehoorverslag CGVS p.26). Het is echter eerder onwaarschijnlijk

dat uw echtgenoot nu uw besnijdenis zou eisen. Uit informatie beschikbaar bij het Commissariaat-

Generaal en toegevoegd aan het administratief dossier (SRB – Guinee, les mutilations génitales

féminines – april 2013) blijkt namelijk dat het merendeel van de mannen niet eisen dat hun echtgenoot

wordt besneden. Uw man heeft overigens niet het strikt religieuze profiel, waarbij het, eerder minieme,

risico bestaat dat zij een besnijdenis zouden eisen (gehoorverslag CGVS p.9). Bovendien was er

niemand op de hoogte dat u niet was besneden dus hoefde u niet te vrezen voor het sociale stigma dat

niet-besneden meisjes zouden kunnen ervaren. Verder blijkt uit deze informatie dat de prevalentie van

besnijdenis aanzienlijk is gedaald. In 2000 werd er een wet werd gestemd die expliciet genitale

vrouwenverminkingen als een misdrijf vermeldt. De uitvoeringsteksten van deze wet werden in 2010

door de betrokken ministeries ondertekend. Dit vormt een belangrijke juridische basis die de vervolging

door de autoriteiten mogelijk maakt. Deze teksten voorzien gevangenisstraffen van 3 maanden tot 2 jaar

evenals boetes (artikel 10). De straffen zijn uiteraard zwaarder in het geval van invaliditeit of overlijden

van het jonge meisje (artikelen 12 en 13). De teksten laten de NGO’s en verenigingen die op wettige

wijze zijn geregistreerd op het Guinese grondgebied en die strijden tegen genitale vrouwenverminkingen

eveneens toe om zich burgerlijke partij te stellen in naam van het slachtoffer voor alle bevoegde

rechtbanken (artikel 15). De Guinese autoriteiten strijden actief 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. De huidige presidentsvrouw van Guinée is eveneens ter plaatse actief. Ze

heeft in februari 2011 haar stichting gecreëerd. Het gaat om de Stichting Condé Djènè KABA pour la

Promotion de la Santé Maternelle et Infantile en Guinée, afgekort « FCDK- PROSMI». Ze heeft met

name tot doel te strijden tegen de traditionele praktijken die schadelijk zijn voor de gezondheid van de

vrouw. De religieuze leiders zijn betrokken bij de sensibiliseringscampagnes. In mei 2010 bijvoorbeeld

zijn een zestigtal religieuze leiders, moslims en christenen, uit heel Guinée, samengekomen in Conakry,

in het kader van bezinningsdagen rond de praktijk van besnijdenissen. In april 2011 vond er in Conakry

een workshop plaats op het subregionale niveau dat de religieuze leiders omvat. Er bestaat een

medische opvolging van de slachtoffers van besnijdenissen. Dat gebeurt met name op het niveau van

de ziekenhuizen in Conakry en op het niveau van de ziekenhuizen van de prefectuur en kraamklinieken.

Dankzij de gecoördineerde acties van de overheid en de NGO’s, kan een niet-besneden meisje een

normaal leven leiden. De mentaliteit is in gunstige zin aan het evolueren. De sociale afwijzing vindt

vooral plaats op het platteland waar iedereen elkaar kent. In de steden zijn ze niet gericht op de

besnijdenis en wordt men sterk blootgesteld aan media-activiteiten rond de besnijdenis, vooral via de

radio. Kortom, het Commissariaat-generaal kan redelijkerwijs besluiten dat de Guinese staat actief tal

van acties aanwendt ter bestrijding van besnijdenissen, dat er eveneens tal van NGO’s ter plaatse actief

zijn en dat de persoon in kwestie, indien ze klacht indient bij de autoriteiten, gehoord zal worden. Uit

deze informatie blijkt derhalve dat u, indien u al enig risico zou lopen, voldoende mogelijkheden heeft

om zich te beschermen en hulp te zoeken binnen uw land van herkomst, zodat dit geen aanleiding

vormt om aanspraak te maken op internationale bescherming.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u een medisch attest neer waaruit blijkt dat u niet

besneden bent en een lidkaart van Gams. Het feit dat u niet besneden bent en contact opnam met

deze organisatie wordt in deze niet betwist. Deze documenten zijn echter evenmin in staat aan te tonen
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dat u een reëel risico zou lopen op besnijdenis bij een terugkeer naar uw land van herkomst. Wat het

door u neergelegde medisch attest in verband met uw opgelopen littekens betreft, bevestigt dit

weliswaar dat u littekens heeft, maar zegt niets over de omstandigheden of de oorzaak waardoor u deze

verwondingen opliep. De door u voorgelegde documenten kunnen bijgevolg de bovenstaande

appreciatie niet wijzigen. Tot slot legt u geen documenten neer ter bevestiging van uw identiteit,

nationaliteit of reisroute.

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:

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.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

In een enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 1 van de vluchtelingenconventie, van

de artikelen 48/3 tot 48/7 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoekster voert aan dat zij afkomstig is uit N’Zérékoré, dat zij

Koniaké is, dat zij moslim is, dat haar vader overleden is toen zij nog heel klein was, dat zij tot de tiende

klas naar school ging en dat zij een jongvolwassene is. In tegenstelling tot wat het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS) beweert, kan zij niet worden

beschouwd als iemand die in staat is zich te informeren over haar rechten in geval van een gedwongen

huwelijk. De commissaris-generaal baseert zich hiervoor op het feit dat verzoekster ijswater voor haar

oom verkocht, zij tot de tiende klas naar school ging en op haar verschillende vluchtpogingen. Daarbij

wordt echter geen rekening gehouden met het feit dat zij gedwongen werd om te werken, dat het feit dat

ze naar school ging niet betekent dat zij in staat was zich te informeren over haar rechten; uit het
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Cedoca-verslag blijkt dat de toegang tot justitie voor vrouwen in Guinee zeer moeilijk is en er is geen

melding van één geval van een vrouw die via de overheid of de autoriteiten er in slaagde aan een

gedwongen huwelijk te ontsnappen. Verzoeksters vluchtpogingen gebeurden altijd met hulp van een

derde, waardoor zij geenszins zelfstandig was. Aldus maakt het CGVS een appreciatiefout waar wordt

geoordeeld dat verzoekster in staat zou zijn zelfstandig te leven.

Met betrekking tot het gedwongen huwelijk voert verzoekster aan dat in de beslissing niet wordt betwist

dat gedwongen huwelijken nog plaatsvinden, dit wordt ook bevestigd door het Cedoca-verslag. Het feit

dat iets verboden wordt door het Guineese burgerlijk wetboek betekent niet dat dit niet effectief

plaatsvindt, zoals ook het geval is bij polygamie. Verzoekster verwijst daarbij naar landinfo.no en wijst er

op dat zij uit N’Zérékoré afkomstig is, waar volgens het Cedoca-verslag gedwongen huwelijken nog

meer voorkomen. Wat betreft het vereiste van instemming van de vrouw voor een huwelijk, steunt het

Cedoca-verslag op drie interviews van mensen uit Conakry, die niet gevoegd werden aan het

administratief dossier en die in casu niet pertinent zijn. Bovendien zijn deze drie bronnen het eens over

het feit dat de toestemming van de vrouw louter formeel is en dat deze dus niet steeds gevraagd wordt.

Bovendien moest verzoekster trouwen met de baas van haar oom, zodat gelet op diens ondergeschikte

positie, haar weigering onaanvaardbaar was. Het feit dat het Guinese burgerlijk wetboek de instemming

van beide echtgenoten vereist is louter theoretisch en gaat voorbij aan de zeer hoge sociale druk op de

vrouw om in te stemmen. De overwegingen in de bestreden beslissing dat het weinig geloofwaardig is

dat verzoekster de discussie niet kan aangaan is dan ook niet passend. Volgens Landinfo is er geen

effectieve bescherming voor een jonge vrouw die aan zo'n huwelijk probeert te ontsnappen. Uit het

Cedoca-verslag blijkt ook dat de toegang tot justitie voor de vrouwen in Guinee zeer moeilijk is en dat

deze problemen door de familie of de imam geregeld worden. Verzoekster voert aan dat zij zeer

gedetailleerd over de gebeurtenissen heeft verteld en vraagt dan ook dat haar minstens het voordeel

van de twijfel wordt gegund.

Met betrekking tot de besnijdenis voert verzoekster aan dat zij aannemelijke verklaringen aflegde

waarom haar ouders besloten haar niet te besnijden. Deze verklaringen worden niet betwist door het

CGVS. Verder blijkt uit het Cedoca-verslag dat 96% van de meisjes besneden wordt. Uit het Cedoca-

verslag blijkt ook dat vrouwen die zich verzetten tegen besnijdenis uit de samenleving worden gestoten

en dat er bijna geen alleenstaande vrouwen in Guinee wonen. Verzoeker verwijst nog naar rechtspraak

waar het risico op besnijdenis werd aanvaard door de Raad.

Met betrekking tot de veiligheidssituatie in N’Zérékoré en in Guinee, voert zij aan dit zeer onzorgvuldig

werd onderzocht. De etnische situatie in Guinee is erg gespannen en er werden in de laatste maanden

honderden mensen gedood. Van een alleenstaande vrouw kan niet worden verwacht dat zij naar

Guinee terugkeert. In verzoeksters regio N‘Zérékoré vonden in de maand juli 2013 ernstige etnische

confrontaties plaats tussen Guerzé en de Konianké. Verslagen van MTD en ASF gewagen van talrijke

slachtpartijen, versperringen, verbrandingen van mensen, enzovoort. Het CGVS lijkt niet op de hoogte

te zijn van deze gevaarlijke situatie.

2.2. Beoordeling

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid

uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. De

verzoekende partij dient door een coherent relaas en kennis van voor haar relaas relevante elementen

de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als

voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet. De commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en

het is evenmin zijn taak om 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
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voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over

bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.1. Nopens de vluchtelingenstatus

De bestreden beslissing steunt op de volgende motieven:

- blijkens verzoeksters verklaringen is zij niet afkomstig uit een zeer strikte religieuze familie. Zo kon

haar moeder na de dood van haar eerste echtgenoot vrij huwen, en was haar vermeende echtgenoot

een "normaal" moslim. Zijn echtgenotes moesten geen zwarte kledij of hoofddoek dragen. Bovendien

verklaarde verzoekster steeds een goede relatie te hebben gehad met haar oom, tot het moment dat hij

haar dwong om te huwen. In deze familiale context is het dan ook uiterst merkwaardig dat haar oom

absoluut geen oor heeft naar haar bezwaren tegen dit huwelijk en zich onverzettelijk zou opstellen tegen

haar moeder, in die mate dat verzoekster werd opgesloten opdat zij het huwelijk niet zou ontlopen;

- dit strookt niet met de informatie van het CGVS, met name het rapport “SRB- Guinée, le mariage” van

april 2013, volgens hetwelk gedwongen huwelijken steeds minder voorkomen en minder getolereerd

worden. Het merendeel van de Guineese samenleving erkent vandaag dat een huwelijk zonder het

akkoord van beide partners vaak tot echtscheiding leidt en dat de toestemming aan beide echtgenoten

een belangrijke voorwaarde is voor een geslaagd langdurig huwelijk. Hoewel er psychologische druk

kan worden uitgeoefend op een meisje, kan een meisje dat voldoende op de hoogte is van haar rechten

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

huwelijk ontsnappen. Uit deze informatie blijkt dat niemand een meisje fysiek kan dwingen om te

trouwen met een man die ze niet wil, als ze zelf over voldoende persoonlijkheid beschikt. Door

diplomatie en beroep te doen op een naaste kan een huwelijk geweigerd worden. Het feit dat een meisje

een kandidaat die door haar familie wordt voorgesteld afwijst, betekent niet dat ze uit de familiekring zal

worden gestoten. Evenwel kan ze te maken krijgen met verbaal geweld;

- aangezien verzoekster tot de tiende klas naar school ging en ook hielp met de handelsactiviteiten van

de echtgenote van haar oom, kan men ervan uitgaan dat zij in staat is zich te informeren over haar

rechten in geval van gedwongen huwelijk. Gelet op deze achtergrond is het dan ook weinig

geloofwaardig dat verzoekster op geen enkele manier de discussie kon aangaan met haar oom en dat

ook haar moeder er niet in slaagde om over het huwelijk te bemiddelen. Dit doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid van het gedwongen huwelijk;

- uit de reeds genoemde informatie blijkt dat de toestemming van het meisje voor het huwelijk verplicht

is. Een huwelijk kan niet plaatsvinden zonder dat het meisje haar akkoord heeft gegeven. Ook de imam

dient de bruid te raadplegen voor de ceremonie, maar zij dient niet in de moskee aanwezig te zijn.

Verzoeksters verklaring dat op geen enkel moment toestemming werd gegeven voor het huwelijk staat

haaks op deze informatie. Verzoekster verklaarde dat haar moeder aangifte deed bij de politie, maar zij

deed blijkbaar verder geen beroep meer op de politie toen verzoekster opnieuw in de problemen

geraakte. De eerste stap naar de politie is nochtans niet vanzelfsprekend. De politie kwam bij haar oom

langs en deze werd geconvoceerd op het politiebureau, wat erop wijst dat de klacht van verzoeksters

moeder wel degelijk werd behandeld. Er kon dan ook worden verwacht dat verzoekster opnieuw beroep

zou doen op de politie vooraleer te overwegen het land te verlaten;

- verzoekster overwoog niet om langs te gaan bij een vrouwenrechtenorganisatie en verklaarde nooit

over dergelijke organisaties te hebben gehoord. Nochtans blijkt uit voormelde informatie dat er

verschillende dergelijke organisaties bestaan. 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,

zodat het niet aannemelijk is dat verzoekster in haar situatie nog nooit van hun bestaan zou hebben

gehoord. Aldus wordt besloten dat verzoekster niet verplicht was haar toestemming te geven voor een

huwelijk en dat zij niet alle mogelijkheden benutte om dit huwelijk aan te vechten, zodat ernstig

getwijfeld wordt aan haar verklaringen dat zij werd geconfronteerd met een gedwongen huwelijk.

- aangezien er geen geloof wordt gehecht aan het gedwongen huwelijk, wordt evenmin geloof gehecht

aan de omstandigheden waarin verzoekster werd opgesloten. Wat betreft haar opsluiting door haar

oom, is het merkwaardig dat zij zich niet manifesteerde toen de politie langskwam. Verzoekster hoorde

de politie zeggen dat haar moeder klacht indiende, maar gaf geen teken van leven, waardoor zij zouden

weten dat zij daar opgesloten zat. Verder wordt het al te toevallig geacht dat haar broer haar kon

opsporen bij de vriendin van haar moeder I. Net toen zij voor het eerst goederen naar de markt brachten

werd zij gevonden door de zoon van haar oom aan vaderszijde die haar naar huis bracht. Verzoekster

heeft geen idee waarom hij haar daar kwam zoeken zodat deze samenloop van toevalligheden aan het

onwaarschijnlijke grenst;
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- ook de opsluiting door haar echtgenoot wordt sterk betwijfeld. Met betrekking tot de regels van haar

huwelijk, verklaarde ze dat zij niet zomaar in de stad mocht gaan, wat een overbodige en bizarre

instructie is indien zij opgesloten zat. Daarnaast mocht zij ook geen korte kledij aantrekken en moest zij

het geloof serieus nemen, hetgeen bijzonder merkwaardig is indien zij opgesloten zat;

- verzoekster vermeldde niet dat de zus van haar echtgenoot overleden was wanneer er voor het eerst

naar haar werd gevraagd. Dit overlijden is echter een essentieel element in het asielrelaas, aangezien

haar echtgenoot hierdoor werd weggeroepen en zij kon ontsnappen;

- aangezien geen geloof wordt gehecht aan het gedwongen huwelijk, wordt ook verzoeksters vrees voor

besnijdenis niet aanvaard. Dit is er immers het onmiddellijke gevolg van. Zij verklaarde dat de

echtgenoot tijdens de eerste nacht ontdekte dat zij niet besneden was en dit liet verifiëren door een

oudere vrouw. Het is echter vrij onwaarschijnlijk dat haar echtgenoot thans verzoeksters besnijdenis zou

eisen. Uit informatie van het CGVS (“SRB-Guinée, les mutilations genitales féminines” - april 2013) blijkt

dat het merendeel van de mannen niet eist dat zijn echtgenote wordt besneden. Haar man heeft

overigens geen strikt religieuze profiel en niemand was op de hoogte dat zij niet besneden was, zodat zij

niet hoefde te vrezen voor het sociale stigma dat niet besneden meisjes zouden kunnen ervaren;

- uit de informatie in het administratief dossier blijkt dat de prevalentie van besnijdenis aanzienlijk is

gedaald. In 2000 werd een wet gestemd waarin genitale vrouwenverminking expliciet als misdrijf werd

vermeld. De uitvoeringsteksten van deze wet werden in 2010 ondertekend. Dit is een belangrijke

juridische basis die vervolging mogelijk maakt. Er worden gevangenisstraffen voorzien van drie

maanden tot twee jaar evenals boetes. De straffen zijn zwaarder ingeval van invaliditeit of overlijden van

het jonge meisje. Deze teksten laten NGO's en verenigingen die op nuttige wijze zijn geregistreerd op

het Guineese grondgebied en die strijden tegen genitale vrouwenverminking eveneens toe om zich

burgerlijke partij te stellen in naam van het slachtoffer. De Guineese autoriteiten strijden aldus actief

tegen besnijdenissen door sensibiliseringscampagnes en organiseren preventiecampagnes samen met

internationale en nationale organisaties evenals met de ministeries van gezondheid, sociale zaken en

onderwijs. De huidige presidentsvrouw van Guinee is ook terzake actief. Ook de religieuze leiders zijn

betrokken bij sensibiliseringscampagnes. Er bestaat medische opvolging van de slachtoffers, dankzij

gecoördineerde acties van de overheid en NGO's kunnen niet-besneden meisjes een normaal leven

leiden. De mentaliteit evolueert in gunstige zin. Sociale afwijzing vindt vooral plaats op het platteland

waar iedereen elkaar kent. Indien verzoekster al enig risico zou lopen, blijken er voldoende

mogelijkheden om zich te beschermen en hulp te verkrijgen in het land van herkomst, zodat er geen

nood is aan internationale bescherming;

De bestreden beslissing steunt aldus in eerste instantie op de vaststelling dat verzoekster in de

Guineese context en gelet op haar persoonlijk profiel, niet aannemelijk maakt dat zij zich niet kon

verzetten tegen een gedwongen huwelijk. In tweede instantie wordt de besnijdenis die door haar

(gedwongen) echtgenoot werd geëist, niet aannemelijk geacht. Verder wordt aan de hand van

verzoeksters verklaringen vastgesteld dat haar individuele vluchtrelaas ongeloofwaardig is.

Waar verzoekster betwist dat zij in staat was om zich te verzetten tegen het huwelijk stelt de Raad vast

dat zij niet weerlegt dat in de door haar geschetste familiale context, het vreemd is dat haar oom geen

oor had naar haar bezwaren tegen dit huwelijk of niet zou luisteren naar haar moeder. Het feit dat zij

verplicht werd om te helpen met de handelsactiviteiten of hulp nodig had bij haar ontsnappingspogingen

toont niet aan dat zij niet over voldoende persoonlijkheid beschikt om zich te verzetten tegen het

huwelijk. De vaststelling dat verzoekster deel heeft genomen aan deze handelsactiviteiten en tot de

tiende klas naar school is geweest zijn wel degelijk elementen die in acht kunnen worden genomen ter

ondersteuning van de vaststelling dat verzoekster in staat was om zich te informeren over haar rechten.

Het feit dat verzoekster bij haar vluchtpogingen hulp kreeg van haar moeder en van een vriendin, brengt

niet mee dat verzoekster zelf als volledig hulpeloos moet worden beschouwd, verder blijkt niet dat

verzoekster niet langer op deze hulp zou kunnen rekenen. Bovendien stelt de Raad vast dat verzoekster

in staat was haar land te verlaten en zich te vestigen in een voor haar volstrekt vreemd land, zodat niet

wordt ingezien waarom zij niet in staat zou zijn zich te wenden tot de bestaande

beschermingsorganismen of hulp te zoeken in het land van herkomst. Er valt dan ook niet in te zien

waarom verzoekster zich niet kon wenden tot een organisatie die opkomt voor vrouwenrechten.

Waar verzoekster verwijst naar het Cedoca-verslag “SRB - le mariage” om te stellen dat gedwongen

huwelijken nog steeds plaatsvinden, stelt de Raad vast dat verzoekster zich beperkt tot een selectieve

lezing van dit verslag. Inderdaad blijken er zich gedwongen huwelijken voor te doen, toch blijkt niet dat

een meisje, afhankelijk van haar persoonlijk profiel, zich daar niet tegen zou kunnen verzetten. De door

verzoekster aangehaalde passage van Landinfo toont niet aan dat in de bestreden beslissing de foute

conclusies werden genomen, in tegendeel, uit de volledige lezing blijkt dat er inderdaad sprake is van

gedwongen huwelijken, maar dat het aantal afneemt en het gebruik over het algemeen in een minder
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goed daglicht staat (“SRB – Le mariage”, p. 14). Ook het feit dat verzoekster N’Zérékoré is, leidt er niet

toe dat de ingewonnen informatie niet op haar van toepassing zou zijn. De Raad leest in het

aangehaalde verslag “SRB le mariage” dat de praktijk van het gedwongen huwelijk in Guinee Forestière,

waar verzoekster van afkomstig is, zich situeert omtrent het gemiddelde in Guinee. Aldus kan

verzoekster niet gevolgd worden waar zij stelt dat de in het verslag aangehaalde informatie enkel

relevant zou zijn met betrekking tot Conakry en niet voor Guinee Forestière, waar zij van afkomstig is.

Waar verzoekster een vergelijking maakt met het feit dat polygamie, ondanks een wettelijk verbod, nog

voorkomt, oordeelt de Raad dat dit niet aantoont dat verzoekster omwille van het beweerde gedwongen

huwelijk internationale bescherming behoeft. Bovendien wordt noch in de bestreden beslissing noch in

de informatiebronnen betwist dat gedwongen huwelijken voorkomen, doch wordt geoordeeld dat iemand

met verzoeksters profiel, over voldoende beschermingsmogelijkheden beschikt om binnen de Guineese

context aan het gedwongen huwelijk te ontkomen.

Waar verzoekster nog aanvoert dat zij geen kennis kon nemen van de drie interviews zodat zij deze niet

kan tegenspreken en er bijgevolg schending is van de artikelen 41 en 47 van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie, volstaat het vast te stellen dat naar aanleiding van het huidig

beroep verzoekster in de mogelijkheid is deze informatie tegen te spreken. Het staat verzoekster vrij

andere informatiebronnen aan te brengen ter ondersteuning van haar standpunt.

Met betrekking tot de formele toegang tot justitie in Guinee, blijkt inderdaad dat deze behept is met

obstakels, doch dat het in hoofdzaak gaat om praktische obstakels zoals kosten en ongeletterdheid en

dat vele zaken op informele wijze worden geregeld. Alleszins kan hier niet uit worden afgeleid dat

vrouwen in Guinee niet zouden kunnen ontsnappen aan een gearrangeerd huwelijk in die mate dat er

internationale bescherming noodzakelijk zou zijn. Integendeel, uit het SRB blijkt dat via

vrouwenrechtenorganisaties juridische bijstand kan worden bekomen. Verzoekster voert noch toont aan

dat zij daartoe een poging zou hebben ondernomen.

Aldus wordt, in eerste instantie, op basis van de informatie in Guinee en op basis van verzoeksters

achtergrond, geoordeeld dat het weinig waarschijnlijk is dat verzoekster geen mogelijkheid had om te

ontkomen aan het gedwongen huwelijk en de door haar echtgenoot hierna geëiste besnijdenis en

daarom naar België moest vluchten.

Daarnaast stelt de Raad vast dat verzoekster de motieven waarbij verzoeksters individuele vluchtrelaas

ongeloofwaardig wordt geacht, niet weerlegt. Met betrekking tot de toestemming tot het huwelijk voert

verzoekster aan dat deze louter formeel is. Daargelaten de vraag in welke mate een jonge vrouw kan

worden gedwongen om haar formele toestemming te geven, steunt de bestreden beslissing op

verzoeksters uitdrukkelijke verklaring dat zij nooit haar toelating heeft gegeven en dat hier ook nooit om

werd gevraagd. Het motief dat verzoeksters bewering dat zij nooit haar (formele) toestemming gaf, in

strijd is met de beschikbare informatie, wordt dan ook niet weerlegd.

Evenmin betwist verzoekster met betrekking tot haar opsluiting dat het merkwaardig is dat zij zich niet

manifesteerde toen de politie langskwam met de klacht van haar moeder. Eveneens wordt het zeer

onwaarschijnlijk geacht dat verzoekster toen zij onderdook bij haar moeder in Lola volkomen toevallig

werd teruggevonden door de zoon van haar oom. Verder nog worden de instructies en regels van haar

huwelijk als volkomen ongerijmd beschouwd. Zo verklaarde verzoekster dat zij tijdens haar opsluiting

niet naar de stad mocht gaan, geen korte kledij mocht dragen en het geloof serieus moest nemen. Toen

haar voor het eerst werd gevraagd naar de zus van haar echtgenoot vermeldde verzoekster niet dat

deze was overleden, ondanks het feit dat dit overlijden de aanleiding was voor verzoeksters

ontsnapping en aldus een sleutelelement vormt in het asielrelaas. Geen van deze vaststellingen wordt

door verzoekster weerlegd. De Raad oordeelt dan ook dat verzoeksters vermeende opsluiting volstrekt

ongeloofwaardig is, hetgeen eveneens de geloofwaardigheid van het relaas met betrekking tot het

gedwongen huwelijk en de daaropvolgende besnijdenis ernstig compromitteert.

Met betrekking tot vrees voor besnijdenis voert verzoekster aan dat zij aannemelijke verklaringen

aflegde waarom haar ouders besloten haar niet te besnijden. Deze verklaringen worden niet betwist

door het CGVS. Verder blijkt uit het Cedoca-verslag dat 96% van de meisjes besneden wordt. Uit het

Cedoca-verslag blijkt ook dat vrouwen die zich verzetten tegen besnijdenis uit de samenleving worden

gestoten en dat er bijna geen alleenstaande vrouwen in Guinee wonen. Verzoekster verwijst nog naar

rechtspraak waar het risico op besnijdenis werd aanvaard door de Raad.

Vooreerst stelt de Raad vast dat het algemeen verwijzen naar de prevalentiecijfers van genitale mutilatie

in Guinee niet van aard is op zich een vrees voor vervolging of ernstige schade in hoofde van

verzoekster aan te tonen. Zij dient haar vrees concreet aannemelijk te maken.

De Raad stelt vast dat luidens de bestreden beslissing, aan de omstandigheden waarin zij volgens haar

verklaringen zou worden besneden, geen geloof wordt gehecht. Het wordt onwaarschijnlijk geacht en
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strijdig met de beschikbare informatie dat een man, haar echtgenoot, zou eisen dat zij besneden wordt.

Verzoekster verklaarde uitdrukkelijk dat haar man "gewoon een normaal moslim" is, zodat deze geen

strikt religieus profiel had en het risico dat hij een besnijdenis zou eisen, miniem wordt geacht.

Bovendien verklaarde verzoekster dat niemand op de hoogte was dat zij niet besneden was, zodat zij

niet hoefde te vrezen voor het sociale stigma. Verzoekster brengt geen argumenten aan ter weerlegging

van dit motief. Zij verwijst naar de prevalentiecijfers van genitale mutilatie en naar het feit dat er zeer

weinig alleenstaande vrouwen in Guinee zijn. Wat betreft de rechtspraak waar verzoekster naar verwijst,

dient opgemerkt te worden dat de geciteerde rechtspraak individuele gevallen betreft en dat de arresten

van de Raad geen precedentswaarde hebben die bindend zijn. Bovendien zijn andersluidende

uitspraken in gelijkaardige gevallen mogelijk zonder dat de rechtsgeldigheid van deze uitspraken wordt

aangetast.

Met betrekking tot de prevalentie van besnijdenis blijkt uit het rapport SRB “Guinee –Les Mutilations

Génitales Féminines”, dat op een veelheid van bronnen steunt, dat de overheid actief campagne voert

tegen besnijdenis, dat ook internationale organisaties tegen deze praktijk actief zijn, en dat het aantal

besnijdenissen in Guinee daalt. Met een aanvullende nota ingediend op 20 maart 2014 legt de

verwerende partij een aanvullend stuk neer,het "Guinea 2013 Human RIghts Report" van de U.S.

Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, waarin deze dalende trend wordt

bevestigd (p. 25). Zo wordt onder meer medegedeeld dat in november 2013 500 exciseuses een einde

stelde aan hun activiteiten na een lange campagne van de overheid.

De cijfers die verzoekster aanhaalt, zijnde enerzijds 94% (Deutsche Gesellschafrt für Internationale

Zusammenarbeit) en 95% (Ambtsbericht Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken), hebben

betrekking op het geheel van de vrouwelijke Guineese bevolking en weerspiegelen dan ook nog niet de

dalende trend van de laatste jaren. Aldus toont verzoekster met het verwijzen naar deze percentages

niet aan dat verzoekster, indien al geloof gehecht wordt aan het risico op besnijdenis, niet over

beschermingsmogelijkheden zou beschikken in Guinee.

Waar verzoekster stelt dat zij zich nergens in en N’Zérékoré kan vestigen omdat zij daar altijd heeft

geleefd, beperkt zij zich tot een loutere bewering die bovendien klemt met het feit dat zij in staat was

haar land te verlaten en zich te vestigen in een voor haar volstrekt onbekend land.

Het attest van een psychotherapeut houdende dat verzoekster lijdt aan een post traumatisch

stresssyndroom is niet van aard een ander licht te werpen op deze beoordeling. De verklaringen die in

aanmerking werden genomen bij de beoordeling van de aanvraag blijken voldoende duidelijk en

uitdrukkelijk uit het gehoorverslag. Er kan niet worden vastgesteld dat verzoekster ten gevolge van een

posttraumatisch stresssyndroom niet in staat was eenduidige verklaringen af te leggen of dat zij hierom

verkeerd werd begrepen.

Waar verzoekster met een aanvullende nota van 7 februari 2014 verwijst naar arrest nr. 135.347 van de

Raad, werd hoger reeds gesteld dat de arresten van de Raad geen precedentswaarde hebben. Het

rapport van EDS-MICS uit 2012 gewaagt van zeer hoge prevalentiecijfers inzake genitale mutilatie,

maar de cijfers in dit verslag weerleggen geenszins de vaststelling dat het aantal genitale mutilaties de

laatste jaren langzaam afneemt (EDS-MICS, p. 327), noch dat verzoekster zich niet zou kunnen wenden

tot vrouwenrechtenorganisaties ter bescherming. Ten overvloede stelt de Raad vast dat de

prevalentiecijfers in het door verzoekster aangehaalde rapport met betrekking tot N'Zerekoré zich

situeren onder het gemiddelde in Guinee (EDS-MICS, tabel p. 329 e.v.).

In acht genomen wat voorafgaat, acht de Raad dat verzoekster geen gegronde vrees voor vervolging

aannemelijk maakt in de zin van de Vluchtelingenconventie.

2.2.2. Nopens de subsidiaire beschermingsstatus

Gelet op hetgeen hoger werd vastgesteld inzake haar asielrelaas, toont verzoekster niet aan dat in haar

hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van

herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

vreemdelingenwet.

Met betrekking tot artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet wordt gemotiveerd dat er interne

spanningen waren omtrent het einde van 2012 en het begin van 2013. Hoewel er spanningen zijn,

gewaagt geen enkel van de geraadpleegde bronnen van het bestaan van een gewapend conflict. Het is

aan de verschillende politieke actoren om ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om

de organisatie van parlementsverkiezingen mogelijk te maken. Waar verzoekster vijf stukken bijbrengt

waaruit blijkt dat in de maand juli verschrikkelijke etnische confrontaties plaatsvonden in N'Zérékoré

tussen Guerzé en Koniaké, blijkt uit het rapport "COI Focus. Guinee. De situatie op het gebied van de

veiligheid" van 31 oktober 2013 dat de verwerende partij bij haar verweernota voegt, dat deze

spanningen plaatsvonden naar aanleiding van de organisatie van parlementsverkiezingen. Deze
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verkiezingen verliepen rustig op 28 september 2013 en sindsdien werden geen belangrijke incidenten

meer gemeld. De volledige resultaten zijn definitief.

Uit deze incidenten kan echter niet worden afgeleid dat er in Guinee een situatie van willekeurig geweld

of een gewapend conflict zou bestaan. Aldus moet worden vastgesteld dat Guinee niet wordt

geconfronteerd met willekeurig geweld en dat er geen gewapende oppositie is in het land. Als dusdanig

is er geen gewapend conflict en geen situatie van willekeurig geweld voorhanden in de zin van artikel

48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, toont verzoekster, de overige elementen in het dossier mede in

acht genomen, niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij

een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien mei tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN C. VERHAERT


