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nr. 42 483 van 27 april 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 26 november

2009 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 12 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 3 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 april 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die loco advocaat K. HENDRICKX verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché G. HABETS, 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 van Mende-origine te zijn afkomstig van

Gbonjema, Moyamba. U verliet Moyamba toen u klein was en uw familie verhuisde naar Kono. In 1999

huwde u in Kono met (R.M.) en u werd geïnitieerd in de traditionele vrouwengemeenschap Bundu.

U verhuisde door de oorlog terug naar Moyamba. U hebt twee kinderen, die momenteel bij uw man

in Kono verblijven. Uw vader overleed in 2003 door ziekte en uw moeder is op 16 maart 2009

overleden door ziekte. Uw moeder was sowei, d.i. besnijdster in de traditionele vrouwengemeenschap

Bundu. U werd er, terwijl uw moeder nog leefde, op aangesproken dat u uw moeder zou opvolgen als

sowei, gezien de functie van moeder op dochter wordt overgedragen. U weigerde uw moeder op te

volgen, omdat u zich bekeerd had van moslim naar christen en u de Bundu-gemeenschap als slecht

beschouwt. Na het overlijden van uw moeder werd er een herdenkingsceremonie voor haar gepland in

april 2009, maar dit werd uitgesteld naar 10 juni 2009. Op 10 juni 2009 werd uw moeder herdacht en
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werd er voor gezorgd dat alle aanwezigen voldaan waren. Gedurende de week na de ceremonie werd u

door de familie onder druk gezet om uw moeder op te volgen als sowei. U legde uw situatie uit aan uw

pastor, die u aanraadde een manier te zoeken om te vertrekken. U sprak met een blanke man Mr. (M.)

in het dorp Levuma, aan wie u uw situatie vertelde. Hij beloofde u te helpen tegen betaling. U gaf hem

3 miljoen leons en hij regelde uw reis. U hebt Sierra Leone per vliegtuig verlaten op 7 juli 2009. U

reisde met Mr (M.) en u gebruikte het paspoort van zijn vrouw. Via een tussenlanding kwam u op 8 juli

2009 in België aan. U hebt op 9 juli 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 nadat u gedwongen werd om uw moeder na

haar overlijden op te volgen als sowei, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op

het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst legt u weinig aannemelijke verklaringen af over uw voorbestemming om uw moeder als

sowei op te volgen.

Zo is het weinig aannemelijk dat u al geruime tijd op de hoogte bent van het feit dat u uw moeder

als sowei diende op te volgen, maar dat uw moeder noch de andere leden van Bundu enige actie

zouden hebben ondernomen aangaande uw opleiding tot sowei. U verklaart dat u weigerde en de

opvolging niet aanvaardde. U stelt dat u geen opleiding of training kreeg, noch assisteerde bij de

besnijdenissen of enige kennis van uw moeder hebt doorgekregen (zie gehoor CGVS, p.6 en p.8). Het

is echter, gezien de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt over de opvolging en

opleiding van soweis (zie kopie in uw administratief dossier), totaal onaannemelijk dat uw moeder u niet

vanaf zeer jonge leeftijd zou hebben geïnformeerd of opgeleid, zodat zij voor haar dood zou weten wie

haar nadien zou opvolgen en zodat u haar meteen na haar dood zou kunnen vervangen. Te meer daar

u verklaart dat u de enige bent die de kennis en geheimen van uw moeder zou mogen weten (zie

gehoor CGVS, p.6). Wanneer gevraagd wordt wat u dan al van uw moeder weet, antwoordt u kort dat u

er niet in geïnteresseerd was (zie gehoor CGVS, p.6). Op de vraag of uw moeder eventueel andere

meisjes opleerde, antwoordt u negatief en voegt u toe dat het misschien wel het geval was, want soms

hadden ze meetings (zie gehoor CGVS, p.6). Het is bevreemdend dat u niet zou weten of uw moeder al

dan niet andere meisjes opleidde.

Later tijdens hetzelfde gehoor wordt u opnieuw gevraagd of uw moeder u dan niets uitlegde, zodat

haar dochter ook zou weten hoe het moest gebeuren (zie gehoor CGVS, p.8). Hierop verklaart u dat

het daarom een geheime gemeenschap is en dat het u niet zal worden uitgelegd tot wanneer je erbij

bent. Deze verklaring houdt geen steek, gezien u uitdrukkelijk stelt zelf geinitieerd te zijn bij de

Bundu, waardoor u al lid was van de geheime gemeenschap. Daarbij blijkt uit de beschikbare informatie

op het Commissariaat-generaal dat de dochter reeds vanaf zeer jonge leeftijd leerling wordt van haar

moeder, die haar alle regels en voorschriften van de gemeenschap leert. Na een langdurige

opleidingsperiode, pas na een periode van zeven tot tien jaren, zal ze zelf beginnen te snijden, onder de

supervisie van haar moeder. De overdracht begint dus al tijdens het leven van de moeder (zie

informatie administratieve dossier). Het is dus ongeloofwaardig dat u gedurende al die jaren de

opvolging, blijkbaar zonder noemenswaardige problemen, kon weigeren en kon ontsnappen aan een

opleiding, die trouwens van zeer jonge leeftijd begint waardoor het toch merkwaardig is dat u zich reeds

dan zo tegen uw moeder (en de druk van de gemeenschap) kon of wou verzetten.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat u vage verklaringen aflegt over de positie die uw moeder

als sowei bekleedde. U verklaart dat uw moeder sinds uw geboorte al sowei was en dat zij de positie

erfde van haar moeder (zie gehoor CGVS, p.5), maar u blijkt niet te weten wanneer uw

grootmoeder overleden is (zie gehoor CGVS, p.7). U verklaart dat de positie van uw moeder de naam

‘sowei’ draagt en dat er verder geen andere titel of naam voor wordt gegeven. Hoewel u stelt dat er

kleinere soweis zijn en uw moeder de oudere sowei was, stelt u dat uw moeder geen titel had als

oudere sowei (zie gehoor CGVS, p.6), wat toch merkwaardig is en te betwijfelen valt. U verklaart dat bij

andere stammen de sowei met een andere naam wordt genoemd, maar u blijkt niet te weten welke

naam (zie gehoor CGVS, p.5). Daarbij bent u er niet van op de hoogte hoe uw moeder leerde om sowei

te worden. U stelt dat u nog niet geboren was en u het niet weet (zie gehoor CGVS, p.7). Wanneer

hierop wordt gevraagd dat uw moeder u toch iets verteld moet hebben, antwoordt u kortweg ‘neen’ (zie

gehoor CGVS, p.7). Het is, zeker in het licht van bovenstaande opmerkingen in verband met de
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opleiding tot sowei, weinig aannemelijk dat uw moeder haar enige dochter niets zou hebben gezegd

over haar eigen leerproces als sowei.

Overigens is het bevreemdend dat u, zoals blijkt uit uw verklaringen, nooit eerder enige

stappen ondernam om te ontkomen aan de beweerde opvolging.

Uw verklaring dat er u niets overkwam toen uw moeder nog leefde, maar dat het serieus werd toen

zij overleed (zie gehoor CGVS, p.9), is in het licht van bovenstaande informatie opnieuw

weinig overtuigend. Bovendien blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt

duidelijk dat er wel degelijk mogelijkheden bestaan om te ontkomen aan het (gedwongen) sowei-schap

of om als sowei ‘de messen neer te leggen’. Meerdere organisaties proberen soweis er immers van te

overtuigen hun activiteiten te stoppen en in het verleden legden reeds vele soweis hun messen neer.

Nergens in de informatie wordt er gewag gemaakt van problemen voor deze ex-soweis, tenzij dan

financiële verliezen.

Tenslotte blijkt ook nog uit uw relaas dat, indien uw relaas al overtuigend zou zijn, quod non, u over

een intern vluchtalternatief beschikte.

U haalt immers zelf aan dat uw dochter in Kono verblijft bij haar vader en dat ze daar veilig is

voor initiatie (zie gehoor CGVS, p.3). Uw ex-man vroeg u zelfs om ook naar Kono te komen (zie

gehoor CGVS, p.12). Wanneer gevraagd wordt waarom u dit dan niet deed, aangezien u dan weg zou

zijn van de bundu van Moyamba, ontkent u dit laatste niet maar stelt u enkel dat u uw moeder niet

kon achterlaten (zie gehoor CGVS, p.12). Dit antwoord ondermijnt in ernstige mate uw vrees voor

vervolging in Moyamba maar toont bovendien aan dat u geen ernstige reden had of heeft om niet naar

Kono (of elders in Sierra Leone) te gaan. Nergens blijkt dat u daar ook een vervolging in de zin van de

Conventie van Genève zou ondervinden of er ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming zou lijden .

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.

U bent ten slotte niet in het bezit van enig reis- of identiteitsdocument dat uw asielrelaas zou

kunnen staven.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoekster beroept zich aangaande de weigering van de hoedanigheid als vluchteling in een

eerste middel op de schending aan van artikel 62 van de voormelde wet van 15 december 1980

(Vreemdelingenwet), de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van

behoorlijk bestuur, alsmede op de afwezigheid van de rechtens vereiste feitelijke grondslag.

Zij stelt dat de formele motivering een substantiële vormvereiste is, dat de motivering objectief moet zijn

en dat zij niet louter mag steunen op vermoedens. Verzoekster verwijst naar de definitie van het begrip

vermoeden zoals omschreven in artikel 1349 Burgerlijk Wetboek en doet gelden dat in casu uit geen

enkel vaststaand feit kan worden besloten dat zij niet voorbestemd was om haar moeder op te volgen.

Zij wijst erop dat de bestreden beslissing aangeeft dat het ‘niet aannemelijk’ is dat zij haar moeder

diende op te volgen en dat het ‘bevreemdend’ is dat zij niet eerder stappen ondernam, hetgeen volgens

haar duidt op een subjectieve interpretatie van haar relaas. Verzoekster vervolgt: “het is niet omdat een

bepaald gegeven voor een bepaald persoon ‘niet aannemelijk’ of ‘bevreemdend’ is (…) dat dit gegeven

ook werkelijk niet mogelijk is”. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

(CGVS) geeft volgens haar zelf aan dat er nog twijfel kan bestaan over haar relaas.

Verzoekster stelt dat in haar asielrelaas geen tegenstrijdigheden kunnen worden opgemerkt. Een

motivering die bestaat uit subjectieve gegevens is volgens haar onvoldoende om de beslissing te

schragen.

2.1.2. In een tweede middel aangaande de weigering van de hoedanigheid als vluchteling voert

verzoekster de schending aan van “het beginsel van behoorlijk bestuur, normen van het UNHCR”.
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Zij verwijst naar de ‘Guide des procédures et critères pour déterminer la qualité de réfugié’ en betoogt

dat het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen een internationaal instrument

met humanitaire doelstellingen is. Een soepele interpretatie en verdeling van de bewijslast dringt zich

op. De asielzoeker dient een geloofwaardig, duidelijk en voldoende nauwkeurig relaas over te brengen.

Verzoekster stelt in casu duidelijk, eerlijk en waarachtig te hebben geantwoord op alle vragen die haar

gesteld werden. Zij wenst nog een aantal verduidelijkingen aan te brengen betreffende de door het

CGVS aangehaalde instrumenten.

Verzoekster bevestigt dat zij haar moeder niet wilde opvolgen als Sowei en dat haar moeder dit

aanvaardde. Daardoor kon zij ontsnappen aan de opleiding als Sowei. Zij werd in haar keuzes

vrijgelaten door haar moeder. Toen haar moeder echter stierf zetten de andere leden haar onder druk

om haar moeder op te volgen.

Betreffende haar gebrek aan kennis omtrent de positie van haar moeder voert verzoekster aan dat zij

geen interesse had in een opvolging van haar moeder zodat het geen zin had dat haar moeder haar zou

vertellen over haar eigen leerproces als Sowei.

Dat zij nooit eerder stappen ondernam om te ontkomen aan de opvolging wijt verzoekster aan het feit

dat haar niets zou overkomen zolang haar moeder nog leefde. De druk om haar moeder op te volgen

werd serieus nadat haar moeder overleed. Met andere woorden diende verzoekster slechts stappen te

ondernemen vanaf het ogenblik dat haar moeder stierf.

Met betrekking tot het intern vluchtalternatief dat door het CGVS wordt aangehaald stelt zij formeel dat

Kono voor haar niet veilig is. Kono ligt niet ver van Moyamba en iedereen is er op de hoogte dat zij haar

moeder dient op te volgen. Haar dochter is er inderdaad voorlopig nog veilig omdat zij de leeftijd nog

niet heeft bereikt om bij de Bundu te gaan.

Verzoekster betoogt dat, ofschoon zij een samenhangend en coherent relaas heeft verteld, verweerder

aan haar verplichtingen heeft verzuimd. Men zou niet anders kunnen dan vaststellen dat haar relaas niet

correct werd begrepen of overgebracht. De ondervrager had de zogenaamde ‘niet aannemelijkheden’

verder moeten onderzoeken zodat dat ontstane zekerheden konden worden uitgeklaard. De

onzorgvuldigheid waarmee het dossier werd behandeld schendt volgens verzoekster “het algemeen

beginsel van behoorlijk bestuur, alsook de voorschriften van het UNHCR”.

2.2. Verzoeksters eerste en tweede middel hebben beide betrekking op de weigering van de

vluchtelingenstatus en worden omwille van hun onderlinge verwevenheid samen behandeld.

De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht

in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die

beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408;

RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Verweerder repliceert ten aanzien van de aangevoerde schending

van voormelde artikelen met recht dat bij lezing van de bestreden beslissing genoegzaam blijkt dat de

inhoud verzoekster het genoemde inzicht verschaft en haar aldus toelaat de bedoelde

nuttigheidsafweging te maken. Dit blijkt tevens uit het verzoekschrift aangezien verzoekster hierin de

motieven van de bestreden beslissing aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk

bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking

kunnen genomen worden.

Verzoekster toont niet aan dat de Commissaris-generaal zich bij het nemen van de bestreden beslissing

zou hebben bediend van een subjectieve interpretatie. Waar zij aanvoert dat er geen vaststaande feiten

zijn waaruit kan worden besloten dat zij haar moeder niet diende op te volgen, betoogt dat de

aangehaalde onaannemelijkheden nader hadden moeten worden onderzocht en uitgeklaard en stelt:

“het is niet omdat een bepaald gegeven voor een bepaald persoon ‘niet aannemelijk’ of ‘bevreemdend’

is (…) dat dit gegeven ook werkelijk niet mogelijk is”, repliceert verweerder met recht dat dit betoog in

wezen neerkomt op het omkeren van de bewijslast. Dient in dit kader te worden opgemerkt dat de

bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel rust op de asielzoeker zelf. Zoals

iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is.

Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid vertellen (RvS 4

oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
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statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een

voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaar-

dig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991,

84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen geen hiaten,

vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Commissaris-generaal noch de RvV moeten bewijzen dat de

feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Commissaris-

generaal of de RvV om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli

2007, nr. 173.197).

Verzoekster brengt geen documenten bij om haar voorgehouden identiteit en herkomst te staven,

hetgeen een negatieve indicatie vormt voor haar algehele geloofwaardigheid. Zij biedt hieromtrent

daarenboven geen aannemelijke verklaring. Zo verklaarde zij, gevraagd of zij documenten had in Sierra

Leone, aanvankelijk: “Ik had niets”. Nogmaals gevraagd of zij geen documenten had waarop haar naam

vermeld stond gaf zij echter aan dat zij een geboortecertificaat had en beweerde zij dit thuis te hebben

achtergelaten. Verzoekster verklaarde er niet aan te hebben gedacht dit mee te nemen, hetgeen gelet

op haar verklaringen dat zij haar reis voorbereidde, plande dat zij zou reizen en haar dochter naar haar

ex-man stuurde, weinig overtuigend is. Bovendien toont zij niet aan in België de nodige pogingen te

hebben ondernomen om haar geboortecertificaat of dat van haar kinderen te bekomen. Wanneer

gevraagd werd of zij de mogelijkheid had deze te bekomen beperkte zij zich ertoe te stellen: “Ik heb

niemand om het voor mij te doen”. Dient echter te worden opgemerkt dat verzoekster eerder verklaarde

in Sierra Leone nog over twee broers te beschikken, alsmede dat haar kinderen en haar ex-man aldaar

vertoeven. Zij gaf weliswaar aan geen contact meer te hebben met haar broers, kinderen of ex-man

doch erkende tevens uitdrukkelijk hiertoe slechts één poging te hebben ondernomen, en dit via iemand

die zij leerde kennen in het centrum en die naar Sierra leone ging (administratief dossier, stuk 3, p.2-5).

Nochtans kon redelijkerwijze van verzoekster worden verwacht dat zij, te meer daar zij reeds sedert juli

2009 in België verblijft en het niet aannemelijk is dat zij hierin in al die tijd niet zou slagen, ernstige en

aanhoudende pogingen zou doen teneinde contact op te nemen met haar familieleden in Sierra Leone

om de nodige bewijselementen te vergaren of zich te informeren aangaande de evolutie van haar

problemen en haar situatie. Verzoekster toont evenmin aan dat zij na te zijn geconfronteerd met de

bestreden beslissing waarin haar een gebrek aan identiteitsdocumenten wordt verweten enige poging

zou hebben ondernomen teneinde alsnog de documenten te bekomen teneinde haar identiteit te staven.

Verzoekster brengt niet het minste begin van bewijs bij ter staving van haar ingeroepen asielmotieven.

Zo toont zij niet aan dat haar moeder Sowei was of voorzitster van de Bundu gemeenschap van haar

regio. Evenmin legt zij bewijselementen voor waaruit blijkt dat haar moeder zou zijn overleden op 16

maart 2009, terwijl dit overlijden nochtans de directe aanleiding zou vormen voor haar problemen

(administratief dossier, stuk 3, p.5; stuk 9, p.2). Verzoekster toont in dit kader, gelet op de reeds hoger

gedane vaststellingen, geenszins aan dat zij de nodige pogingen heeft ondernomen om haar relaas te

staven. Dat zij heeft nagelaten dit te doen doet afbreuk aan de ernst van haar voorgehouden vrees voor

vervolging en de geloofwaardigheid van haar asielrelaas.

Verzoekster brengt geen elementen bij ter weerlegging van de informatie in het dossier (administratief

dossier, stuk 13: landeninformatie). Uit deze informatie blijkt dat de functie van Sowei wordt

overgedragen van moeder op oudste of meest geschikte dochter. Indien er geen dochters zijn dan wordt

de Sowei opgevolgd door de oudste dochter van het naast familielid van de Sowei. De meisjes worden

reeds op zeer jonge leeftijd leerling van hun moeder of tante, die hen alle regels en voorschriften van de

Bundu gemeenschap leert. Zij kijken toe tijdens besnijdenissen en nazorg. Pas na een periode van

zeven tot tien jaar beginnen zij zelf te besnijden, en dit onder supervisie van hun moeder of tante. De

overdracht van de functie van Sowei geschiedt derhalve reeds tijdens het leven van de moeder en de

dochter groeit in de loop van haar opleidingsperiode in haar functie.

Gelet op de voormelde informatie moet worden aangenomen dat verzoekster, indien zij daadwerkelijk

voorbestemd zou zijn geweest haar moeder op te volgen als Sowei en te meer daar zij verklaarde de

enige dochter van haar moeder te zijn, reeds van kleins af aan zou zijn opgeleid en zou zijn voorbereid

op haar functie als Sowei. Desalniettemin beweerde verzoekster dat haar moeder haar niet zou hebben



RvV X - Pagina 6

onderricht omtrent de initiatie en gaf zij aan dat zij nooit een initiatie zou hebben bijgewoond. Zij gaf aan

niets te weten van haar moeder. Zij zou haar moeder nooit hebben geassisteerd en haar moeder zou

haar nooit hebben meegenomen (administratief dossier, stuk 3, p.6-8). Verzoeksters verklaringen zijn

dermate in strijd met de hoger aangehaalde informatie dat de geloofwaardigheid van haar asielrelaas op

fundamentele wijze wordt ondergraven. Voormelde verklaringen zijn bovendien nog des te minder

aannemelijk gelet op haar verklaring: “Alles wat moeder weet en geheim van moeder, ik ben de enige

die het zou mogen weten” (ibid., p.6). In het licht van deze verklaring is het immers geenszins

geloofwaardig dat haar moeder niet reeds voor haar overlijden de nodige stappen zou hebben

ondernomen teneinde deze geheimen over te dragen op verzoekster.

Verzoeksters verklaring in het verzoekschrift omtrent haar weigering Sowei te worden is niet van die

aard dat zij vermag het voorgaande te ontkrachten daar de opleiding als Sowei blijkens voormelde

informatie immers wordt aangevat op zeer jonge leeftijd en het niet aannemelijk is dat zij zich reeds als

kind op zulke wijze tegen haar moeder zou verzetten.

Dit klemt nog des te meer daar, indien verzoekster zou hebben geweigerd en haar moeder dit zou

hebben aanvaard, gelet op de hoger geciteerde informatie aangenomen kan worden dat haar moeder

iemand anders zou hebben opgeleid teneinde in haar opvolging te voorzien. Verzoekster bleek echter

niet te weten of haar moeder al dan niet andere meisjes opleidde (ibid., p.6). Nochtans is dit van

fundamenteel belang voor haar daar zij, indien haar moeder reeds een andere opvolgster zou hebben

voorzien, haar moeder zelf niet diende op te volgen.

Daarenboven bleek verzoekster, ondanks dat zij haar moeder sedert haar geboorte kende als een

Sowei, in het geheel niet op de hoogte van de precieze functie van haar moeder als Sowei en weet zij

niet hoe haar moeder zou zijn opgeleid. Zo verklaarde zij dat de Sowei een andere naam hebben doch

bleek zij deze naam niet te kennen. Zij beweerde dat de positie van haar moeder geen bepaalde naam

of titel had, hetgeen niet geloofwaardig is gelet op haar bewering: “(…) er zijn kleine sowei en zij was de

oudere”. Voorts antwoordde zij, wanneer werd gevraagd wat zij dan van haar moeder weet, erg vaag en

ontwijkend: “Ik weet dat iemand die zoiets doet, Bundu, ze zijn niet gelovig en ze bidden niet”. Nogmaals

gevraagd wat zij dan weet van haar moeder gaf zij aan hierin niet geïnteresseerd te zijn. Verzoekster

kon tevens slechts drie namen geven van Soweis in haar dorp en antwoordde wederom ontwijkend

wanneer aan haar werd gevraagd of er nog anderen waren daar waar zij zich beperkte tot te stellen: “Ze

zijn met velen”. Zij kon bovendien niet aangeven wanneer haar grootmoeder zou zijn gestorven en haar

moeder Sowei was. Evenmin kon zij preciseren hoe haar moeder leerde om Sowei te worden en

beweerde zij dat haar moeder haar in het geheel niets zou hebben verteld (administratief dossier, stuk

3, p.5-8).

Dat verzoekster niet geïnteresseerd was in een opvolging van haar moeder vormt voor deze vaagheden

en onwetendheden geen afdoende verklaring. Redelijkerwijze kan immers worden aangenomen dat zij

als dochter van haar moeder omtrent het voorgaande minstens enige basiskennis zou vertonen gelet op

het feit dat haar moeder reeds bij haar geboorte Sowei was en zij haar altijd heeft gekend als Sowei.

Tevens verklaarde zij dat over haar opvolging werd gesproken en dat haar moeder haar duidelijk te

kennen gaf dat zij haar diende op te volgen zodat redelijkerwijze tevens kan worden aangenomen dat zij

zich omtrent het voorgaande zou informeren om op deze wijze minstens te weten te komen waaraan zij

zich kon verwachten. Dat zij aangaande het voormelde desalniettemin niet van op de hoogte blijkt te zijn

doet manifest afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar bewering dat haar moeder Sowei zou zijn

geweest en dat zij verondersteld werd haar op te volgen.

Daarenboven laat verzoekster na ook maar enig begin van bewijs bij te brengen ter staving van haar

voorgehouden reisweg per vliegtuig naar België. Dit klemt des te meer daar zij dienaangaande

ongeloofwaardige verklaringen aflegt. Zo kon zij bij de DVZ niet aangeven waar zij een tussenlanding

zou hebben gemaakt. Tevens beweerde zij van de man die met haar meereisde een rood paspoort te

hebben gekregen doch kon zij over dit paspoort voor het overige geen verdere gegevens geven

(administratief dossier, stuk 10, nr.33-34). Verzoekster legde bij het CGVS verklaringen af die met het

voorgaande niet kunnen worden gerijmd. Daar waar zij bij de DVZ nog beweerde geen informatie te

kunnen geven omtrent het paspoort beweerde zij immers bij het CGVS dat dit het paspoort was van de

vrouw van de man die met haar meereisde. Hoe dan ook kon zij ook bij het CGVS niet preciseren onder

welke naam zij zou hebben gereisd of waar zij een tussenlanding zou hebben gemaakt (administratief

dossier, stuk 3, p.4-5).

De voorgaande vaststellingen zijn afdoende om te besluiten dat in het geheel geen geloof kan worden

aan het asielrelaas dat verzoekster ten berde brengt.
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Zelfs indien enige geloof zou kunnen worden gehecht aan verzoeksters beweerde asielrelaas, quod

non, dan nog toont zij niet aan dat zij niet zou kunnen ontkomen aan haar beweerde opvolging.

Verzoekster brengt immers geen elementen bij die afbreuk zouden kunnen doen aan de motivering die

stelt dat uit de informatie in het dossier blijkt dat er wel degelijk mogelijkheden bestaan om te ontkomen

aan het Sowei-schap of om als Sowei de messen neer te leggen. Meerdere organisaties pogen Soweis

ervan te overtuigen om hun activiteiten te stoppen, in het verleden legden reeds vele Soweis hun

messen neer en nergens in de informatie wordt gewag gemaakt van eventuele problemen voor deze

Soweis behoudens de financiële verliezen die zij lijden. De voormelde motivering vindt steun in het

administratief dossier, is pertinent en terecht en wordt door de Raad overgenomen.

De voormelde vaststellingen zijn afdoende om te besluiten dat niet kan 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. Derhalve kan kritiek

op de overige, overtollige motieven op zich niet leiden tot en hervorming van de bestreden beslissing.

Wat betreft de door verzoekster ingeroepen schending van “de voorschriften van het UNHCR” en haar

verwijzing naar de ‘Guide des procédures et critères pour déterminer la qualité de réfugié’ repliceert

verweerder met recht dat de proceduregids van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen geen

afdwingbare rechtsregels bevat. Verzoeksters algemene uiteenzetting aangaande de bewijslast in

asielaanvragen is voorts niet van aard dat deze afbreuk kan doen aan de hoger gedane concrete

vaststellingen omtrent de in casu ingeroepen asielmotieven. Verzoekster dient aannemelijk te maken zij

in haar land van herkomst daadwerkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Haar vrees voor vervolging dient in

concreto te worden aangetoond en zij blijft hier gelet op hoger gedane vaststellingen in gebreke.

Mede gelet op het voorgaande toont verzoekster geenszins aan dat haar dossier onzorgvuldig zou zijn

behandeld. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt het CGVS de verplichting op om zijn beslissing op een

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden

beslissing blijkt dat het CGVS gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier,

meer bepaald de beschikbare landeninformatie, het verslag van DVZ, de vragenlijst van het CGVS, en

het verhoorverslag van het CGVS. Verzoekster kreeg de kans om haar asielmotieven omstandig uiteen

te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. Zij ondertekende de vragenlijst en het verslag

van DVZ voor akkoord, waarmee zij te kennen gaf dat de door haar verstrekte inlichtingen oprecht zijn,

en maakte geen opmerkingen betreffende het gehoor bij het CGVS. De Commissaris-generaal heeft de

asielaanvraag van verzoekster op een objectieve en individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing

genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het

zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.

Verzoekster preciseert in het kader van de aangevoerde schending van “het algemeen beginsel van

behoorlijk bestuur” voor het overige niet welk algemeen beginsel van behoorlijk bestuur zij door de

bestreden beslissing geschonden acht, noch op welke wijze dit zou zijn geschonden, zodat de

schending ervan niet dienstig wordt aangevoerd. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers

dat zowel de geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze

waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden.

Het eerste en het tweede middel zijn ongegrond.

2.3. Verzoekster voert betreffende de weigering van het subsidiaire beschermingsstatuut de schending

aan van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

Zij is van oordeel dat zij een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, b en

verwijst in deze naar de door haar ingeroepen feiten.

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

elementen dan degene aan de grondslag van haar asielrelaas. Gelet op de sub 2.2. gedane

vaststellingen en de overige elementen in het dossier toont zij niet aan dat in haar hoofde

zwaarwegende gronden voorhanden zijn 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. Derhalve dient de subsidiaire beschermingsstatus aan haar te worden ontzegd.
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Het derde middel is ongegrond.

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 zevenentwintig april tweeduizend en tien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


