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nr. 192 058 van 15 september 2017

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 Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 15 mei 2017 heeft

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

10 april 2017.

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 4 juli 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 augustus 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. HAUWEN loco advocaten D.

ANDRIEN en J. DIBI en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart dat u bent geboren op 26 december 1984 te Goba, Liberia en dat u behoort tot Kpelle etnie.

Toen u jong was, vijf of zes jaar, werd u door uw vader naar uw stiefzus in Monrovia gebracht om u te

behoeden voor Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Uw vader, die traditionele chief was, wilde niet

dat u VGV zou ondergaan. Uw moeder was Zoe (hoogstaand lid en uitvoerder van VGV) van de Sande

society (een geheime genootschap voor vrouwen).

Uw vader kon steeds voorkomen dat u VGV zou ondergaan door u uit het dorp te halen. Daarenboven

betaalde hij een geldsom wanneer de vrouwen van de Sande society meisjes kwamen ophalen uit het

dorp. Uw vader kwam u regelmatig opzoeken in Monrovia maar u zag uw moeder haast nooit.

U groeide bij uw stiefzus op en u ging naar school. De stiefzus waarbij u woonde overleed in 2005 aan

een infectie nadat ze, ondanks de waarschuwing, nog een derde kind kreeg. U bleef tot 2008 in

Monrovia wonen en u voltooide er uw secundair onderwijs. In Monrovia leerde u om croupier te zijn in
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een casino. U zag de gelegenheid om in een casino te gaan werken in Cyprus. In 2008 vertrok u naar

Noord-Cyprus en begon u er te werken. Daarnaast studeerde u in februari 2014 af en behaalde u een

‘Bachelor in de psychologie’ aan de Girne American university. U was verloofd met Nazim (F.),

afkomstig van Turkije. Uw relatie verliep niet altijd even rooskleurig.

Eind maart 2014 besloot u naar Liberia terug te keren om uw visum in orde te brengen en naar

aanleiding van het overlijden van uw vader. Aanvankelijk had u uw moeder niet ingelicht over uw

bezoek. U verbleef initieel bij een vriendin maar u besloot om naar het dorp te gaan om deel te nemen

aan de festiviteiten die er werden gehouden naar aanleiding van het overlijden van uw vader. Toen u

daar aankwam, maande uw moeder u aan om zo snel mogelijk het dorp te verlaten omdat u gevaar zou

lopen omdat de Sande society u wilde initiëren. Als hoofd van de society was ze op de hoogte van de

plannen. Uw broer nam u halsoverkop uit het dorp en bracht u naar het vliegveld. U vertrok naar

Ivoorkust en vandaar zette u uw reis verder naar Noord-Cyprus.

Na uw terugkomst in Noord-Cyprus werd uw relatie nog slechter met uw verloofde. Hij dreigde om u te

vermoorden. Uw buurvrouw maande u daarom aan om het land te verlaten en adviseerde u om naar

België te gaan. Uw buurvrouw vertelde u dat uw verloofde u in België niet zou kunnen raken omdat hij

het land niet zou binnen kunnen. U nam daarop het vliegtuig naar België en u arriveerde er op 14

september 2015. Enkele dagen later, op 17 september 2015 vroeg u asiel aan.

B. Motivering

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

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U vreest de mensen van de Sande society omdat ze u zouden willen onderwerpen aan VGV. (zie

gehoor CGVS, p 12) Daarnaast verklaart u dat u niet naar Noord-Cyprus kan terugkeren omdat uw

verloofde u zou willen vermoorden. (zie gehoor CGVS, p 11)

Daar u over de Liberiaanse nationaliteit beschikt, dient het CGVS rekening te houden met uw vrees die

u heeft ten aanzien van Liberia. De problemen waarom u niet naar Noord-Cyprus zou kunnen keren,

waarvan u geen verblijfsdocumenten voorlegt, kunnen volgens de Conventie van Genève niet in

rekening worden genomen.

Verder dient te worden opgemerkt dat VGV nog steeds wordt uitgevoerd in Liberia. Uit informatie die

werd toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat 49.8% van de meisjes tussen 15 en 49 jaar

VGV hebben ondergaan. De prevalentie is verder aan het dalen. VGV is een onderdeel van de

initiatierite om te behoren tot de Sande society, een geheime vrouwen gemeenschap in Liberia. Het al

dan niet behoren tot een geheime genootschap hangt mede samen met het behoren tot een etnische

groep. Zo hebben meer dan de helft van de etnische groepen in Liberia een geheime genootschap, zo

ook de Kpelle waar u toe behoort. Uit informatie blijkt dat bij de Kpelle etnie de meisjes worden

geïnitieerd in de Sande genootschap tussen zes en zestien jaar. Tevens blijkt uit informatie dat

tussen januari 2012 en september 2015 zeven gevallen waren waarbij volwassen vrouwen werden

gedwongen om zich te initiëren in de Sande society. In minstens vijf van deze gevallen werd de initiatie

gebruikt als een dreigement of als een straf omdat leden van de Sande society zouden beledigd zijn

of omdat deze misnoegd waren op het slachtoffer.

Binnen deze context dient te worden opgemerkt dat u bijna drieëndertig jaar bent en steeds aan de

druk van VGV heeft kunnen ontsnappen. Uw vader ging hierbij in tegen de traditie die uw moeder sterk

aanhangt als hoofd van de Sande society (zie gehoor CGVS, p 5). Uw vader stuurde u als vijf/zes jarig

meisje naar uw stiefzus in Monrovia zodat u zou kunnen ontsnappen aan de praktijk van VGV (zie

gehoor CGVS, p 4). Daarnaast zou hij ook jaarlijks een bijdrage hebben betaald aan de Sande society

zodat u niet zou worden geïnitieerd in de geheime genootschap (zie gehoor CGVS, p 5). Uw vader nam

bijgevolg de nodige veiligheidsmaatregelen om u te beschermen, ondanks de hooggeplaatste functie

van uw moeder. Indien uw vader er echter van overtuigd was dat hij u levenslang zou moeten

beschermen tegen VGV, kan er vanuit worden gegaan dat hij deze maatregelen ook zou hebben

getroffen. Het is onwaarschijnlijk dat uw vader, die er alles aan deed om u te beschermen

tegen VGV niets zou hebben ondernomen indien hij zou vrezen dat u ook op latere leeftijd VGV

zou kunnen ondergaan. Gezien de reeds vermelde informatie waaruit duidelijk blijkt dat meisjes,

afkomstig van Kpelle worden geïnitieerd tussen hun zes en zestien jaar (puberteit), kan u niet

aannemelijk maken dat u op drieëndertig jarige leeftijd nog een vrees dient te koesteren om VGV

te ondergaan. Gezien uw leeftijd kan er vanuit worden gegaan dat u aan de druk van de society bent

ontsnapt en moet kunnen ontsnappen.

Uit de reeds vermelde informatie blijkt immers duidelijk dat een initiatie bij volwassen vrouwen haast

niet voorkomt en indien deze toch wordt uitgevoerd, of wanneer er mee gedreigd wordt, gaat het

duidelijk om een straf die de Sande society wilt geven aan de betrokken persoon.
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U verklaart echter dat u als dochter van een Zoe moet geïnitieerd worden. Hierbij dient te worden

opgemerkt dat u sinds uw geboorte tot 2008 (u was toen vierentwintig jaar) in Liberia woonde zonder dat

u enig risico liep op initiatie. Indien de Sande society u werkelijk had willen inwijden, is het niet

aannemelijk dat ze geen stappen hadden ondernomen om u uit Monrovia te halen en u alsnog te

initiëren. Uw moeder was immers reeds hoofd van de genootschap nog vóór u was geboren (zie gehoor

CGVS, p 13), waardoor er vanuit kan gegaan worden dat, indien ze werkelijk een druk ervaarde om u te

laten initiëren, dat het moeilijker moet geweest zijn om u te beschermen. U heeft echter helemaal geen

weet van hoe uw moeder het vond dat u niet zou geïnitieerd worden (zie gehoor CGVS, p 16) wat er

wederom op wijst dat de druk – indien die er al was- op uw moeder niet danig groot moet geweest zijn.

U leefde bovendien gewoon bij uw stiefzus (de dochter van uw moeder) waardoor het niet zo moeilijk

moet geweest zijn om u op te zoeken, indien de society dit werkelijk zou willen. U geeft immers zelf aan

dat er veel mensen naar Monrovia gaan en dat de kans daardoor bestaat dat iemand je zal zien en

het kan verklikken aan de society (zie gehoor CGVS, p 15).

U kan niet aannemelijk maken dat u nu, op drieëndertig jarige leeftijd het risico loopt dat u

zal geïnitieerd worden.

Zo keerde u in 2014 terug naar Liberia zonder u te hebben geïnformeerd –laat staan bij zichzelf

vragen te hebben gesteld-over de actuele situatie rond VGV(zie gehoor CGVS, p 14). U verklaart

dat u zich niet heeft geïnformeerd of er een wetgeving in voege was in Liberia die VGV verbiedt. U geeft

immers aan dat u dacht dat alles goed zou gaan aangezien u in 2012 had vernomen dat de president

VGV wilde verbannen (zie gehoor CGVS, p 14). Het is niet aannemelijk dat, indien u werkelijk zou

vrezen dat u bij terugkeer naar Liberia en meer bepaald naar uw geboortedorp VGV zou moeten

ondergaan, dat u dan niet nagaat hoe de situatie er op dat moment is. U zegt dat u het niet heeft

gedaan omdat u zich veilig voelde en het daardoor vergeten was (zie gehoor CGVS, p 14). Het tart

echter alle verbeelding en het ondermijnt uw vrees volledig dat u simpelweg zou vergeten dat u VGV

zou kunnen ondergaan indien u werkelijk vreest dat u deze schadelijke, traditionele praktijk zou

moeten ondergaan waarvan u bovendien aangeeft dat deze uw stiefzus zou hebben gedood (zie gehoor

CGVS, p 5) en waarvoor uw vader u sinds uw vijf-zes jaar zou hebben behoed. Bovendien keert u ook

terug naar uw geboortedorp, waar de Sande society van uw moeder actief is, zonder uw moeder

hierover te hebben geïnformeerd of advies over heeft gevraagd (zie gehoor CGVS, p 20). Wanneer de

protection officer (verder PO) u vraagt waarom u uw moeder niet had geïnformeerd over uw bezoek,

zegt u dat ze het anders aan iedereen zou vertellen. Wanneer de PO zich vervolgens afvraagt waarom

niet iedereen mocht weten dat u naar Liberia zou komen, zeker gezien u sinds 2012 dacht dat u veilig

zou zijn en geen vrees voor VGV diende te hebben waardoor u ook helemaal vergat en zelfs naliet om u

erover te informeren, geeft u simpelweg aan dat het steeds goed is om uw voorzorgen te nemen

(zie gehoor CGVS, p 20). Uw verklaring waarom u uw moeder niet informeerde strookt echter

helemaal niet met het gebrek aan informatie-inwinning over de situatie van VGV in Liberia. U

maakt niet aannemelijk dat u zelfs uw moeder, die u als Zoe wilde behoeden tegen VGV (en waarvan

kan worden uitgegaan dat ze deze traditionele praktijken sterk aanhangt), niet om advies heeft

gevraagd. Indien u immers werkelijk zou vrezen dat u slachtoffer zou kunnen worden van VGV,

kan van u verondersteld worden dat u het nodige doet om u te informeren over de situatie van

VGV en dat u de risico’s zoveel mogelijk uitschakelt, en dat u dus zeker niet ongeïnformeerd

naar uw dorp teruggaat, waar de Sande society actief is.

Bovendien is het zeer opmerkelijk dat u na de verklaring van de president in 2012 er gewoon van uitgaat

dat VGV zal verbannen worden, zonder dit effectief op te volgen. Zeker daar u zelf aangeeft dat de

society de ruggengraat van het land is (zie gehoor CGVS, p 14), mag van u verondersteld worden dat u

meer moeite doet om u te informeren over het al dan niet bestaan van een wetgeving. Uit informatie

blijkt dat Liberia tot op heden geen wet in voege heeft die FGM daadwerkelijk verbiedt. Wel blijkt uit

reeds vermelde informatie dat er verschillende NGO’s actief zijn om VGV daadwerkelijk uit te roeien.

Tot slot kan worden opgemerkt dat uit uw Facebook profiel blijkt dat u niet alleen in 2014 naar Liberia

zou zijn teruggekeerd, maar eveneens in november 2011 en juni 2012, wat wederom uw vrees

ondermijnt. Hiervan zijn echter geen sporen terug te vinden in het door u voorgelegde paspoort

waardoor niet kan uitgesloten worden dat u naast uw voorgelegde Liberiaans paspoort over nog een

ander paspoort zou beschikken. Op zich zou het feit dat u over een tweede nationaliteit zou beschikken

niet in de weg staan om u een vluchtelingenstatus toe te kennen, wel is het een indicatie dat u het

CGVS geen inzicht geeft over uw werkelijke identiteit waardoor ook de door u aangehaalde vrees

wederom in twijfel kan worden getrokken.

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

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

van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, worden

vastgesteld.
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De documenten die u voorlegt kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. U legt een medisch

attest voor, opgemaakt door de assistent gynaecoloog dr M. (J.) op 3 januari 2017 waaruit blijkt dat u

geen VGV heeft ondergaan, wat niet in twijfel wordt getrokken. Daarnaast legt u ook uw origineel

paspoort voor dat werd uitgegeven op 8 juni 2007 en geldig was tot 7 juni 2012, dat werd vernieuwd

waardoor de geldigheid van het paspoort werd verlengd tot juni 2014. Er zijn geen aanwijzingen om uw

Liberiaanse nationaliteit in twijfel te trekken.

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. Het verzoekschrift

2.1. Verzoekster beroept zich in wat zich aandient als een enig middel op de schending van artikel 1 van

het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, artikel 3 van het

EVRM, artikelen 48/3, 48/4 en 48/6 van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet)

en artikel 27 van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (PR CGVS). Tevens stelt zij dat een

manifeste appreciatiefout werd begaan.

Verzoekster geeft een algemene uiteenzetting omtrent de bewijslast in en de beoordeling van

asielaanvragen. Zij stelt dat de bestreden beslissing geen rekening houdt met alle informatie in het

administratief dossier en met al haar verklaringen.

Verzoekster betoogt:

“Volgens de tegenpartij : “Het is onwaarschijnlijk dat uw vader, die er alles aan deed om u te

beschermen tegen VGV niet zou hebben ondernomen indien hij zou vrezen dat u ook op latere leeftijd

VGV zou kunnen ondergaan”. Nochtans, verzoekster vader heeft twee grote maatregelen ondernomen

om haar dochter te beschermen. Enerzijds heeft hij haar gebracht in Moronvia. Anderzijds, heeft hij

boete meerdere malen betalen (palmolie, drinken, enz.). Vanaf het moment waarop ze naar Noord

Cyprus is gegaan in 2008, heeft haar vader niet meer betalen omdat hij gerustgesteld was. Hij wist dat

niets kan gebeuren in dat land. Verzoekster vader heeft niet kunnen voor zijn dood vermoeden dat haar

dochter terug naar het dorp zal komen.

Volgens de informatie van tegenpartij, is het niet logisch dat de verzoekster 30 jaar oud is en loopt nog

een risico om verminkt te worden. De verzoekster betoogt in dit opzicht dat ze zich in een bijzondere

situatie bevindt. Inderdaad bekleden haar beide ouders hoge functies in het dorp : haar vader is een

traditionele chief en haar moeder is een Zoe van de Sande Society. Haar situatie kan dus niet met de

andere meisjes en vrouwen worden vergeleken.

In de beslissing, erkent CGVS zelf dat volwassen soms aan VGV onderwerpen. Bovendien dient er aan

te worden herinnerd dat de Sande Society een geheim genootschap is. Bijgevolg zijn alle feiten niet

openbaar bekend. Het is onmogelijk aan te geven hoeveel meerderjarige vrouwen besneden zijn in

Liberia.”

Verzoekster citeert uit algemene informatie en vervolgt:

“Mensen die deze vertrouwelijke informatie aan het licht brengen, zijn met de dood door leden van de

Sande Society bedreigd. Cijfers van de tegenpartij zijn niet representatief voor de realiteit.

(…)

Ter ondersteuning van haar asielaanvraag heeft Mevrouw (G.) aangehaald dat de Sande Society ook

wil haar initiëren op grond van het feit dat ze dochter van een Zoe is. Leden van de Sande Society

hebben nooit naar de verzoekster gezocht wanneer ze in Monrovia was omdat haar vader boete

betaalde en omdat hij veel invloed had wegens zijn profiel als traditionele chief. De familieleden van de

verzoekster zijn de enige die kan chief worden in het dorp, hetgeen goed aantoont dat haar familie heel

machtig is.

Op dit moment, ook indien ze naar Monrovia gaat wonen, bestaat er een hoge gevaar voor haar om

slachtoffer te worden. Leden van de Sande Society zijn overal.

(…)

Wat betreft het feit dat Mevrouw (G.) over geen informatie heeft gezocht alvorens terug naar Liberia te

keren, zou graag de verzoekster de aandacht van Uw Raad vestigen op het feit dat ze specifieke is

teruggekeerd naar Liberia omwille van de dood van haar vader. Ze heeft haar aandacht op slechts deze
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gebeurtenis. Ze heeft ook contact met haar vriendin Naomi genomen om informatie over de nieuws van

het land en het dorp en over de begrafenis te krijgen.

Mevrouw (G.) heeft niet haar moeder ingelicht over haar terugkeer naar het dorp uit vrees dat de

informatie overal in het dorp ontwikkelt. Aankomt in het dorp, is de verzoekster naar haar vriendin en

niet in de het familiehuis gegaan. Aanvankelijk moet de verzoekster een week in het dorp blijven.

Gezien de gevaarlijke omstandigheden, heeft ze besloten te vetrekken na enkele uren.

Het is algemeen bekend dat er geen wet tegen VGV bestaat in Liberia. In geval van terugkeer, is het

niet mogelijk voor de verzoekster beroep op haar nationale autoriteiten te doen”

Over haar facebookprofiel, doet verzoekster gelden:

“Volgens de tegenpartij, heeft de verzoekster verschillend reizen naar Liberia verborgen. De

argumentatie hierboven is gebaseerd op haar profiel Facebook en meer in het bijzonder op twee foto’s.

Mevrouw (G.) is niet naar Liberia gegaan in november 2011 en juni 2012. CGVS kent duidelijk niet de

werking van Facebook. Inderdaad, bij het publiceren van een foto op Facebook, is het mogelijk

verschillend elementen toe te voegen : commentaar en ook een plaats. Betreffend dit element (plaats),

kunnen we schrijven dat we overal ter wereld zijn. Bijvoorbeeld, een persoon die zich in België bevindt,

kan publiceren op zijn profiel Facebook dat ze zich in Liberia bevindt. De redenering van CGVS is

helemaal niet correct.

Gezien deze bovenstaande uitleg, zijn de opmerkingen met betrekking tot een beweerde andere

paspoort en een andere nationaliteit ongegrond.”

Verzoekster geeft voorts aan dat zij haar problemen in Noord-Cyprus enkel aanhaalde om haar vertrek

van deze regio te rechtvaardigen.

Verzoekster vraagt nog de toepassing van artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet.

2.2. Ter staving van haar betoog, voegt verzoekster algemene informatie bij haar verzoekschrift

(bijlagen 3 en 4).

3. Door partijen ter kennis gebrachte nieuwe elementen

3.1.1. Verzoekster legt op 20 juli 2017 per aangetekend schrijven en door middel van wat zij omschrijft

als aanvullende nota nieuwe elementen neer (rechtsplegingsdossier, stuk 7). Het betreft de kopieën van

het bewijs van inschrijving voor de universiteit in Cyprus (2013-2014), een medisch attest uit Liberia dat

dateert van 2008, een schooldiploma van in Liberia van 2004, haar onderwijsresultaten van in 2004, een

Liberiaanse stemkaart, een geboorteakte en een brief ter verduidelijking.

3.1.2. Ter terechtzitting legt verzoekster de originelen neer van drie stukken die zij op 20 juli 2017

neerlegde, in casu het ‘notary certificate’, de ‘letter of clarification’ en de ‘apostille’

(rechtsplegingsdossier, stuk 9).

3.2. Verweerder brengt geen nieuwe elementen bij.

4. Beoordeling van de zaak

4.1. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het Verdrag

van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het onderzoek of een

persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de zin van artikel 3

van het EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 van het EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, deel 2.1, nr. 3.7).

Artikel 3 van het EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet

van 15 december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009,

http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4,

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in
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uitzonderlijke omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is

dat eenieder die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel

risico loopt op ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en

11449/07, 28 juni 2011, § 226).

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de

vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest.

Een bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM is dan ook niet

aan de orde.

4.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom

verzoekster al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4. Hij dient daarbij in het

kader van de devolutieve werking van het beroep niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd

argument in te gaan.

4.3. Verzoekster stelt bij een terugkeer naar haar land van herkomst een gegronde vrees te koesteren

om gedwongen te worden onderworpen aan een vrouwenbesnijdenis (FGM).

De ernst en de geloofwaardigheid van deze vrees wordt echter op manifeste wijze ondermijnd door

verzoeksters bijzonder laattijdige verzoek om internationale bescherming. Hoewel verzoekster haar land

van herkomst reeds in 2008 een eerste maal zou zijn ontvlucht uit hoofde van deze vrees, en dit omdat

de druk op haar vader te groot werd en mensen erop aandrongen dat zij zou worden besneden

(administratief dossier, vragenlijst, nr.3.5.), diende verzoekster gedurende haar nochtans jarenlange

verblijf in Cyprus geen asielaanvraag in. Zelfs nadat zij na haar terugkeer in 2014 haar land van

herkomst opnieuw en halsoverkop zou hebben dienen te verlaten omdat zij werd geconfronteerd met de

concrete dreiging van een nakende besnijdenis, diende verzoekster in Cyprus geen asielaanvraag in

(administratief dossier, verklaring DVZ, nr.22). Verzoekster reisde bovendien reeds in juli 2015 naar

België (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.11; verklaring DVZ, nr.31). Andermaal wachtte zij

nog verschillende maanden alvorens uiteindelijk asiel aan te vragen op 17 september 2015

(administratief dossier, bijlage 26). Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat een kandidaat-

vluchtelinge, die beweert haar land te zijn ontvlucht vanwege een gegronde vrees voor vervolging en

een dringende nood te hebben aan internationale bescherming, onmiddellijk bij aankomst in Europa of

kort daarna, van wanneer zij daartoe de kans heeft, een asielaanvraag zou indienen. Dat verzoekster

naliet dit te doen en gedurende jaren talmde alvorens asiel aan te vragen, getuigt niet van een ernstige

en oprechte vrees voor vervolging in haar hoofde en vormt overeenkomstig het gestelde in artikel 48/6,

tweede lid, d) van de Vreemdelingenwet een negatieve indicatie voor haar algehele geloofwaardigheid.

De ernst en de geloofwaardigheid van verzoeksters beweerde vrees voor vervolging wordt nog verder

ondermijnd doordat zij gedurende de voormelde periode verschillende keren en vrijwillig vanuit Cyprus

is teruggekeerd naar haar land van herkomst en hierover leugenachtige verklaringen aflegt. Uit

verzoeksters facebookprofiel blijkt dat zij - in weerwil van haar verklaarde vrees - zowel in 2011 als in

2012 in haar land van herkomst vertoefde (administratief dossier, map ‘landeninformatie’). Verzoekster

kan in haar uitleg over haar facebookprofiel niet worden gevolgd. Dat het voorgaande zou blijken uit

gepubliceerde foto’s of geschreven commentaren, mist feitelijke grondslag. Het gaat niet om foto’s of

commentaren, doch wel om ‘check-ins’. Hieruit blijkt dat verzoekster zich in 2011 en 2012 wel degelijk in

haar land van herkomst bevond.

Verzoekster keerde ook in 2014 terug naar haar land van herkomst. Hieromtrent wordt in de bestreden

beslissing met recht gesteld:

“U kan niet aannemelijk maken dat u nu, op drieëndertig jarige leeftijd het risico loopt dat u

zal geïnitieerd worden.

Zo keerde u in 2014 terug naar Liberia zonder u te hebben geïnformeerd –laat staan bij zichzelf

vragen te hebben gesteld-over de actuele situatie rond VGV(zie gehoor CGVS, p 14). U verklaart

dat u zich niet heeft geïnformeerd of er een wetgeving in voege was in Liberia die VGV verbiedt. U geeft

immers aan dat u dacht dat alles goed zou gaan aangezien u in 2012 had vernomen dat de president
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VGV wilde verbannen (zie gehoor CGVS, p 14). Het is niet aannemelijk dat, indien u werkelijk zou

vrezen dat u bij terugkeer naar Liberia en meer bepaald naar uw geboortedorp VGV zou moeten

ondergaan, dat u dan niet nagaat hoe de situatie er op dat moment is. U zegt dat u het niet heeft

gedaan omdat u zich veilig voelde en het daardoor vergeten was (zie gehoor CGVS, p 14). Het tart

echter alle verbeelding en het ondermijnt uw vrees volledig dat u simpelweg zou vergeten dat u VGV

zou kunnen ondergaan indien u werkelijk vreest dat u deze schadelijke, traditionele praktijk zou

moeten ondergaan waarvan u bovendien aangeeft dat deze uw stiefzus zou hebben gedood (zie gehoor

CGVS, p 5) en waarvoor uw vader u sinds uw vijf-zes jaar zou hebben behoed. Bovendien keert u ook

terug naar uw geboortedorp, waar de Sande society van uw moeder actief is, zonder uw moeder

hierover te hebben geïnformeerd of advies over heeft gevraagd (zie gehoor CGVS, p 20). Wanneer de

protection officer (verder PO) u vraagt waarom u uw moeder niet had geïnformeerd over uw bezoek,

zegt u dat ze het anders aan iedereen zou vertellen. Wanneer de PO zich vervolgens afvraagt waarom

niet iedereen mocht weten dat u naar Liberia zou komen, zeker gezien u sinds 2012 dacht dat u veilig

zou zijn en geen vrees voor VGV diende te hebben waardoor u ook helemaal vergat en zelfs naliet om u

erover te informeren, geeft u simpelweg aan dat het steeds goed is om uw voorzorgen te nemen

(zie gehoor CGVS, p 20). Uw verklaring waarom u uw moeder niet informeerde strookt echter

helemaal niet met het gebrek aan informatie-inwinning over de situatie van VGV in Liberia. U

maakt niet aannemelijk dat u zelfs uw moeder, die u als Zoe wilde behoeden tegen VGV (en waarvan

kan worden uitgegaan dat ze deze traditionele praktijken sterk aanhangt), niet om advies heeft

gevraagd. Indien u immers werkelijk zou vrezen dat u slachtoffer zou kunnen worden van VGV,

kan van u verondersteld worden dat u het nodige doet om u te informeren over de situatie van

VGV en dat u de risico’s zoveel mogelijk uitschakelt, en dat u dus zeker niet ongeïnformeerd

naar uw dorp teruggaat, waar de Sande society actief is.

Bovendien is het zeer opmerkelijk dat u na de verklaring van de president in 2012 er gewoon van uitgaat

dat VGV zal verbannen worden, zonder dit effectief op te volgen. Zeker daar u zelf aangeeft dat de

society de ruggengraat van het land is (zie gehoor CGVS, p 14), mag van u verondersteld worden dat u

meer moeite doet om u te informeren over het al dan niet bestaan van een wetgeving. Uit informatie

blijkt dat Liberia tot op heden geen wet in voege heeft die FGM daadwerkelijk verbiedt. Wel blijkt uit

reeds vermelde informatie dat er verschillende NGO’s actief zijn om VGV daadwerkelijk uit te roeien.”

Verzoekster voert ter weerlegging van voormelde motieven geen dienstige argumenten aan. Waar zij

post factum beweert dat zij haar aandacht enkel op de nakende begrafenis van haar vader had

gevestigd, dient te worden opgemerkt dat dit gelet op de ernst van de verklaarde vrees voor FGM

bezwaarlijk ernstig kan worden genomen. Voor het overige beperkt verzoekster zich tot een herhaling

van haar eerdere verklaringen. Hiermee doet zij geenszins afbreuk aan de voormelde, omtrent deze

verklaringen gedane vaststellingen. Dat verzoekster in 2014 dermate ondoordacht zou zijn teruggekeerd

naar het dorp waar haar vrees zich situeert is niet aannemelijk.

Dient voorts te worden opgemerkt dat verzoeksters relaas nog op andere vlakken geloofwaardigheid

ontbeert. Verzoekster benadrukt in het onderhavige verzoekschrift zelf dat zij niet zomaar kan worden

vergeleken met andere vrouwen omdat zij een speciale positie innam. Haar vader was de traditionele

chief en haar moeder was het hoofd van de vrouwenbesnijdsters van de Sande-society. Verzoekster

gaf, zoals hoger reeds werd aangegeven, aan dat deze ‘society’ de ruggengraat van de maatschappij is.

Dat deze ‘society’ het zonder meer zou hebben getolereerd dat de traditionele chief en het hoofd van de

vrouwenbesnijdsters hun eigen dochter niet lieten besnijden, zich bijgevolg (jarenlang) openlijk afzetten

tegen hun tradities en gewoontes en desondanks gewoon aan de macht bleven is geenszins

geloofwaardig. Evenmin is het aannemelijk dat deze groepering niet eerder stappen zou hebben

ondernomen om haar te laten besnijden indien dit toch diende te gebeuren. Dienaangaande wordt in de

bestreden beslissing met reden gemotiveerd:

“U verklaart echter dat u als dochter van een Zoe moet geïnitieerd worden. Hierbij dient te worden

opgemerkt dat u sinds uw geboorte tot 2008 (u was toen vierentwintig jaar) in Liberia woonde zonder dat

u enig risico liep op initiatie. Indien de Sande society u werkelijk had willen inwijden, is het niet

aannemelijk dat ze geen stappen hadden ondernomen om u uit Monrovia te halen en u alsnog te

initiëren. Uw moeder was immers reeds hoofd van de genootschap nog vóór u was geboren (zie gehoor

CGVS, p 13), waardoor er vanuit kan gegaan worden dat, indien ze werkelijk een druk ervaarde om u te

laten initiëren, dat het moeilijker moet geweest zijn om u te beschermen.

U heeft echter helemaal geen weet van hoe uw moeder het vond dat u niet zou geïnitieerd worden (zie

gehoor CGVS, p 16) wat er wederom op wijst dat de druk – indien die er al was- op uw moeder niet

danig groot moet geweest zijn. U leefde bovendien gewoon bij uw stiefzus (de dochter van uw moeder)

waardoor het niet zo moeilijk moet geweest zijn om u op te zoeken, indien de society dit werkelijk zou

willen. U geeft immers zelf aan dat er veel mensen naar Monrovia gaan en dat de kans daardoor

bestaat dat iemand je zal zien en het kan verklikken aan de society (zie gehoor CGVS, p 15).”
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Verzoekster verwijst naar de posities van haar ouders doch doet hiermee aan voormelde motieven geen

afbreuk. Omwille van het belang van deze posities (en hun opvolging) kan net worden aangenomen dat

de Sande-society eerder stappen zou hebben ondernomen om haar te laten besnijden.

Verder wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld dat het niet aannemelijk is dat verzoeksters

vader er gedurende diens leven alles aan zou hebben gedaan om verzoekster te behoeden voor FGM

doch niets zou hebben ondernomen om te voorkomen dat verzoekster ook na zijn overlijden voor deze

praktijk zou worden behoed. Indien verzoekster werkelijk riskeerde om (ook op latere leeftijd) te worden

besneden, kon worden verwacht dat hij dit wel zou hebben gedaan. Dat hij dit louter omdat hij

vermoedde dat verzoekster niet zou terugkeren naar het dorp zou hebben nagelaten, kan bezwaarlijk

ernstig worden genomen. Dit geldt des te meer nu verzoekster in het verzoekschrift aangeeft dat de

Sande-society in haar land van herkomst alom tegenwoordig is, overal leden heeft en haar daardoor ook

in Monrovia kan vinden.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoeksters vermeende vrees voor vervolging.

De documenten in het administratief dossier (map ‘documenten’) kunnen omwille van de in de

bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoekster overigens niet

worden weerlegd of betwist, geen afbreuk doen aan het voorgaande.

De informatie bij het verzoekschrift doet hieraan evenmin afbreuk. Deze informatie is van louter

algemene aard en heeft geen betrekking op verzoeksters persoon. Zulke algemene informatie kan niet

volstaan om aan te tonen dat verzoekster bij een terugkeer naar haar land van herkomst daadwerkelijk

dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Verzoekster dient dit in concreto aannemelijk te maken en blijft

hier manifest in gebreke.

De door verzoekster aan de Raad ter kennis gebrachte bijkomende documenten zijn evenmin van die

aard dat zij de voormelde vaststellingen kunnen ontkrachten.

Aan de ‘brief ter verduidelijking’ kan geen bewijswaarde worden gehecht. Vooreerst is deze brief

opgesteld in bijzonder gebrekkig Engels, hetgeen bijzonder bevreemdend is gezien deze zou uitgaan

van de directeur van een departement van het Liberiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat

zulke directeur zou willen bereiken door in een statement aan ‘iedereen die het aanbelangt’ enkele

algemeenheden over de Sande Society te verkondigen, kan voorts niet worden ingezien. Daarenboven

blijkt het ook omwille van de inhoud (o.a. de verwijzing naar de leeftijd) een manifest gesolliciteerde brief

te zijn zodat aan de inhoud geen toegevoegde waarde kan worden gehecht. De documenten ter

legalisatie van voormelde brief doen aan deze vaststellingen geen afbreuk. Deze spreken zich namelijk

enkel uit over de op deze brief opgenomen handtekening en stempel van ‘notary public’ F.W. Zij vormen

geen garantie voor het gegeven dat de brief afkomstig zou zijn van voormelde directeur, noch voor de

waarachtigheid van de inhoud van de brief.

De overige nieuwe elementen, met name de kopieën van het bewijs van inschrijving voor de universiteit

in Cyprus (2013-2014), een medisch attest uit Liberia dat dateert van 2008, een schooldiploma van in

Liberia van 2004, verzoeksters onderwijsresultaten van in 2004, een Liberiaanse stemkaart en een

geboorteakte bevatten geen gegevens die aan de voormelde vaststellingen afbreuk kunnen doen.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de Vreemdelingenwet.

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

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

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

4.4. Verzoekster beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan de aangevoerde asielmotieven.

Gelet op de hoger gedane vaststellingen dienaangaande toont zij 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.

4.5. Evenmin schendt de bestreden beslissing, gelet op hetgeen voorafgaat, artikel 27 van het PR

CGVS. Verzoekster maakt immers niet aannemelijk dat de commissaris-generaal geen rekening zou



RvV X - Pagina 9

hebben gehouden met enig feit of element dat de motieven van de bestreden beslissing in een ander

daglicht zou kunnen stellen.

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 september tweeduizend zeventien

door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


