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nr. 40 895 van 26 maart 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op

24 december 2009 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 25 november 2009.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 18 februari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 maart 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. OGUMULA, die loco advocaat L. SANTINI verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché G. DESNYDER, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Sierra Leoons staatsburger te zijn afkomstig van Loppa, Kenema district. Uw vader

is van Shebro-origine en uw moeder is van Mende-origine. U groeide op in Loppa en na uw

secondaire school in Kenema, keerde u terug naar Loppa. U huwde in 1999 met (M.B.K.). U werd

zijn vierde vrouw. Uw man was eerder werkzaam op het Ministerie van Mijnbouw en hij was lid van de

partij Sierra Leone People’s Party (SLPP). Hij had mensen die voor hem mijnden in de regio van

Kono, Bayama Konta en Bayama. Tussen 2002 en 2003 werd hij gevraagd om section-chief te worden,

wat hij aanvaardde. In 1999 werd uw zus, na haar bevalling, aangesproken dat ze geïnitieerd moest

worden. Uw zus overleed een week na haar initiatie in de traditionele vrouwengemeenschap Bundu. Na

het overlijden van uw vader op 5 oktober 2005 drongen de vrouwen van uw man en uw man zelf erop

aan dat u zich zou laten initiëren. In september 2006 beviel u van uw zoon (L.). De andere
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vrouwen begonnen u te beledigen en dreigden ermee u te laten besnijden. In december 2006 vroeg u

aan één van de vrouwen groenten om te koken. Ze weigerde u de groenten te geven en ze toonde u de

weg waar u het kon vinden, namelijk de plaats waar de initiatie gebeurt. U weigerde te gaan, waarna

de vrouwen uw man vertelden dat u nog niet geïnitieerd was. Uw man had zijn overtuiging herzien. Hij

had eerder beloofd aan uw vader om u niet te laten besnijden, maar na zijn overlijden zei uw man dat hij

er niets tegen kon doen. Uw man zei dat u geïnitieerd moest worden, omdat het een schande voor

hem was. Die avond in december 2006 werd u gedwongen om mee te gaan met de andere vrouwen. U

werd gebracht naar een plaats in het woud. U werd gezegd dat u zou leren hoe u voor uw man en

kinderen moest zorgen. ’s Nachts tegen de ochtend, begonnen de vrouwen de initiatie en hoorde u

anderen schreeuwen. De andere vrouwen hadden geen aandacht meer voor u en u kon ontsnappen. U

vluchtte weg en u liep naar de hoofdweg. U nam in Gama een voertuig en u ging naar Freetown. U

verbleef in Bottom Oku, in het oosten van Freetown. U werkte tussen mei en september 2007 voor de

organisatie Democracy Sierra Leone en u ging de bevolking en chiefs sensibiliseren voor de

verkiezingen. Sinds 2007 werkte u voor een koppel (S.) en (C.) in het huishouden. In maart 2009 nam u

een bus op de terugweg naar huis. U hoorde op het nieuws dat journalisten waren gearresteerd omdat

ze hadden gediscussieerd over de Bundu-gemeenschap. U reageerde dat het niet goed was en

dat vrouwen sterven in de Bundu-gemeenschap. U werd door de vrouwen en de mannen in de

bus aangevallen. U stapte uit de bus nabij Congo Water en u werd gevolgd. Een politieagente kwam

tussen en vroeg wat er aan de hand was. U vertelde wat er was gebeurd maar ze steunde u niet. U ging

naar huis. In april 2009 werd er achter uw huis een hut gemaakt. Toen de hut klaar was, werden er

vieringen gehouden en werd er gedanst en gezongen. Toen u op een dag terugkwam van uw werk,

kwamen twee vrouwen naar u toe. U werd uitgenodigd om mee te vieren, wat u weigerde. Van (I.B.),

een vriend van uw broer vernam u dat de liederen in Temne worden gezongen. Hij waarschuwde u dat

die mensen ’s nachts naar u zouden komen, als u het huis niet zou verlaten. U verliet die avond uw huis

en u ging naar (S.) in Hill Station. U hebt Sierra Leone samen met (S.) en (C.) per vliegtuig verlaten op 1

juni 2006. U hebt op 4 juni 2009 in België asiel gevraagd.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees

voor vervolging’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op

het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

niet aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten uit vrees voor een gedwongen initiatie

en besnijdenis in de Bundu gemeenschap, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op

het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Er dient te worden opgemerkt dat het weinig aannemelijk is dat u – als 23-jarige gehuwde vrouw

en moeder van drie kinderen – pas voor het eerst ernstig met de vraag voor initiatie in Bundu zou

worden geconfronteerd. U bent getrouwd en u kende geen problemen omwille van Bundu tot in 2006. U

beweert dat u pas bedreigd werd met een besnijdenis na de geboorte van uw derde kind in september

2006 (zie gehoor CGVS, p.8). Dit is merkwaardig gezien de initiatie bedoeld is als overgangsritueel van

kindertijd naar volwassenheid. Zo verklaart u zelf uitdrukkelijk dat u zou leren hoe u voor een man en

voor de kinderen moest zorgen (zie gehoor CGVS, p.9). Het is dan ook weinig aannemelijk dat iemand

die 23 jaar oud is, gehuwd en al drie kinderen heeft, geinitieerd zou worden, vooral omdat de weerstand

van een vrouw van die leeftijd groter zal zijn dan van een jong meisje.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat er volgende bedenkingen kunnen worden gemaakt bij de

houding van uw echtgenoot. Zo hoorde u pas een jaar na het overlijden van uw vader in oktober 2005

dat u besneden diende te worden (zie gehoor CGVS, p.8). Uw vader had uw man gevraagd om u niet te

laten initiëren, waarmee uw man akkoord ging. Zowel uit uw verklaringen in de vragenlijst van

het Commissariaat-generaal als uit het gehoor op het Commissariaat-generaal blijkt dat uw man zelf

niet voor de initiatie en een besnijdenis was. U blijkt bovendien niet met zekerheid te kunnen zeggen

waarom uw man van mening veranderde. U stelt dat de dood van uw vader er iets mee te maken had of

dat het misschien was omdat uw man chief geworden was (zie gehoor CGVS, p.8). U voegt toe dat u

met uw man sprak, maar dat hij niets kon doen tegen uw besnijdenis, dat het gebeurde en het traditie is.

U verklaart dat de andere vrouwen van uw man en de vrouwen in het dorp het wilden (zie gehoor

CGVS, p.8). Deze argumenten overtuigen niet. U maakt niet aannemelijk waarom de overeenkomst

voor het huwelijk dat u niet zou worden besneden na de dood van uw vader niet meer zou gelden, te

meer gezien u stelt dat uw vader een gerespecteerd en gevreesd man was (zie gehoor CGVS, p.8). Met

betrekking tot de functie van uw man als chief, dient te worden opgemerkt dat uw man aangesteld werd

als chief van Loppa in 2002-2003 (zie gehoor CGVS, p.), zodat enig verband met zijn verandering van

mening in 2006 omwille van die aanstelling ver te zoeken is. De verklaring van uw man dat hij “niets kon

doen” (zie gehoor CGVS, p.8) houdt geen steek, gezien hij door zijn positie als section-chief en het feit
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dat hij een onbesneden vrouw gedurende 7 jaren – van jullie huwelijk in 1999 tot 2006 – aanvaardde.

Uw verklaringen bevatten geen aanwijzing waarom hij dan in 2006 na al die jaren zou zwichten voor

de beweerde druk van de andere vrouwen en de dorpsvrouwen.

Verder dient te worden opgemerkt dat u van 2006 tot aan uw vertrek in 2009 in Freetown woonde.

Uit uw verklaringen blijkt dat u duidelijk een zelfstandige en onafhankelijke vrouw bent, met een

religieuze overtuiging die tegen initiatie en besnijdenis is. Zo verklaart u in Freetown uw eigen

appartement te hebben gehuurd (zie gehoor CGVS, pp.3-4) en er te hebben gewerkt, eerst voor een

organisatie in het kader van de verkiezingen waarbij u in contact moest treden met o.a. chiefs, en

daarna als huishoudelijke hulp (zie gehoor CGVS, p.5). U stelt in Kenema, Loppa en Freetown christen

te zijn (zie gehoor CGVS, p.4). Hierbij dient te worden vastgesteld dat uit de beschikbare informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat het risico voor een gedwongen besnijdenis in

sterke mate afhangt van de godsdienst, de etnie, de graad van economische zelfstandigheid en de

woonplaats (zie informatie administratieve dossier). Uit uw verklaringen blijken deze factoren in uw

situatie het gevaar voor een gedwongen besnijdenis te verkleinen, omdat de christelijke kerken zich

tegen besnijdenis hebben gekeerd, uw economische zelfstandigheid een sleutel is tot grotere vrijheid en

er in Freetown nauwelijks nog gedwongen besnijdenissen voorkomen. Volgens de informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt (zie kopie in uw administratief dossier) is het trouwens

voor volwassen, zelfstandige vrouwen in Sierra Leone, zoals u, mogelijk een gedwongen besnijdenis

te vermijden door zich onder andere in Freetown te vestigen. Aldus maakt u niet aannemelijk enige

vrees voor een gedwongen initiatie te hebben.

Met betrekking tot de door u aangehaalde vervolgingsfeiten dienen vervolgens nog

volgende bedenkingen te worden gemaakt. U verklaart gedwongen te zijn meegenomen naar de Bundu.

Het is echter weinig aannemelijk dat u daar zo gemakkelijk kon ontsnappen (zie gehoor CGVS, p.9).

Uw verklaring dat de aandacht van de sowei en de vrouwen niet bij u waren en dat u kon

vertrekken, overtuigt niet. Het is weinig aannemelijk dat iemand, die zich verzette en weigerde te worden

geïnitieerd, onbewaakt alleen zou worden gelaten in een omgeving die ze goed kent. Wat betreft het het

door u aangehaalde incident waarbij de journalisten werden opgepakt dient te worden opgemerkt dat

ook hier uw beweerde vrees kan worden gerelativeerd. U verklaart zich te hebben uitgelaten in de bus

tegen de besnijdenis (zie gehoor CGVS, p.10) en hierdoor in Freetown problemen te hebben gekend.

Uit de beschikbare informatie op het Commissariaat-generaal blijkt dat de verontwaardiging over het

incident groot was en de journalisten werden bevrijd via bemiddeling van een lokale autoriteit (zie

informatie administratieve dossier). Aldus kan hieruit worden afgeleid dat iemand die tegen Bundu en

initiatie opkomt geen ernstige vrees dient te koesteren of alvast op steun van bepaalde autoriteiten

of organisaties kan rekenen.

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees voor

vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten 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 subsidiaire bescherming zou lopen.

De door u neergelegde documenten wijzigen hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet. De badge

van Democracy Sierra Leone en het pamflet van Democracy Sierra Leone betreffen uw activiteiten bij

deze organisatie in het kader van de verkiezingen, wat hier niet ter discussie staat. Het medische attest

van Dr (C.R.) dd. 22.7.2009 stelt dat u onderzocht werd en dat werd vastgesteld dat u niet besneden

bent.

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. Verzoekster kan zich niet verzoenen met de bestreden beslissing.

Aangaande de weigering van de vluchtelingenstatus benadrukt zij dat de overheid tot op heden geen

enkele wet heeft goedgekeurd die initiatie en besnijdenis bij vrouwen zou verbieden.

De mogelijke steun van organisaties verhindert niet dat verzoekster haar eigen dorp heeft moeten

ontvluchten omdat haar veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd en ze hierdoor zelfs haar jonge

zoon moest achterlaten. Dit laatste toont aan dat zij weldegelijk in gevaar is.

2.2. Uit de bewoordingen van het verzoekschrift kan afgeleid worden dat verzoekster in wezen de

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden
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beslissing, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid

van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law

of Refugee Status, Toronto-Vancouver, Butterworths, 1991, 84). De verklaringen mogen niet in strijd zijn

met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de

mate van het mogelijke elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken

van dergelijke elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven. Het voordeel van de

twijfel kan slechts worden verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van

de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 204). De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr.

43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te

vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen.

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 criteria

van artikel 48/3 en, in voorkomend geval, 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

In casu motiveert de Commissaris-generaal op basis van het geheel van de elementen van het

administratief dossier dat verzoekster een gegronde vrees voor vervolging, zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie van Genève, niet aannemelijk heeft gemaakt omdat (i) haar verklaring pas voor

het eerst ernstig als 23-jarige gehuwde vrouw en moeder van drie kinderen met de vraag voor initiatie in

de Bundu te zijn geconfronteerd niet plausibel is daar deze initiatie in essentie bedoeld is als

overgangsritueel van kindertijd naar volwassenheid (ii) ernstige bedenkingen kunnen worden geplaatst

bij haar verklaringen omtrent de houding van haar echtgenoot (iii) zij niet aannemelijk maakte waarom

zij als volwassen - economisch - zelfstandige vrouw een gedwongen besnijdenis niet zou kunnen

vermijden (iv) zij niet aannemelijk maakte dat zij een gedwongen besnijdenis niet zou kunnen vermijden

door zich in de hoofdstad, Freetown, te vestigen (v) ernstige vraagtekens kunnen worden geplaatst bij

haar verklaringen omtrent de door haar ingeroepen vervolgingsfeiten, in casu haar voorgehouden

ontsnapping van de Bundu (6) zij evenmin aannemelijk maakte waarom zij niet op de steun van

bepaalde autoriteiten of organisaties kon rekenen.

Verzoekster gaat aan deze terechte vaststellingen en bevindingen, die steun vinden in het administratief

dossier, voorbij in haar verzoekschrift en stelt enkel dat haar veiligheid niet kan worden gegarandeerd

en dat er tot op heden geen enkele wet is in Sierra Leone die besnijdenis zou verbieden, hetgeen niet

afdoende en overtuigend is om de voormelde motieven van de bestreden beslissing te weerleggen of te

ontkrachten zodat deze onverminderd gehandhaafd blijven. Het komt immers aan verzoekster toe om

de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen,

waartoe zij in gebreke blijft.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

2.3. Volgens verzoekster bestaat er minstens een reëel risico op het lijden van ernstige schade bij een

eventuele terugkeer naar Sierra Leone. Zij zal bij een gedwongen terugkeer naar haar dorp Loppa

gedwongen besneden worden met alle schadelijke gevolgen van dien. Tevens bestaat het risico op

overlijden zoals haar zus is overkomen.

2.4. Uit het gestelde sub 2.2. blijkt dat verzoekster haar verklaringen niet geloofwaardig kon maken.

Aangezien zij zich voor haar verzoek om subsidiaire bescherming steunt op dezelfde elementen als

deze aan de basis van haar asielaanvraag, maakt zij evenmin aannemelijk een reëel risico op ernstige

schade te lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet in geval van een terugkeer

naar haar land van herkomst.

Ten overvloede blijkt tevens uit de landeninformatie die werd toegevoegd aan het administratief dossier

dat het voor volwassen zelfstandige vrouwen in Sierra Leone, zoals verzoekster, mogelijk is een

gedwongen besnijdenis te vermijden door zich onder andere in Freetown te vestigen. Verzoekster

verklaarde in Freetown een eigen appartement te hebben gehuurd en er te hebben gewerkt. Artikel
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48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet stelt dat er geen behoefte is aan bescherming indien er in een deel

van het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade

bestaat, en indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij in dat deel van het land blijft. Verzoekster

gaat eveneens aan deze vaststelling voorbij in haar verzoekschrift, waardoor dit motief onverminderd

overeind blijft staan.

De subsidiaire beschermingsstatus dient aan verzoekster te worden ontzegd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig maart tweeduizend en tien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


