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nr. 68 058 van 6 oktober 2011

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 6 juli 2011 heeft

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

17 juni 2011.

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 11 augustus 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 september 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat B. SOENEN en van attaché L. DECROOS, 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 Liberiaans staatsburger te zijn van Grebo-origine, afkomstig van Monrovia. Toen u 12

jaar oud was, in 1990, verliet u voor het eerst Liberia, omwille van de oorlog en omdat uw vader u wou

laten besnijden. Uw vader had u immers gezegd dat u rond uw 15 jaar zou moeten besneden worden in

de Sande-society. U ging samen met vrienden uit uw buurt naar Sierra Leone, waar u tot eind 1997

bleef. Omwille van de oorlog in Sierra Leone trok u vervolgens naar Guinee, waar u twee jaar in

Conakry, in de buurt van de luchthaven, woonde. U zocht tijdens uw verblijf in Guinee uw familie in

Liberia op maar uw vader dwong u meteen u te laten besnijden waarop u terugkeerde naar Guinee. In

2000 verhuisde u met uw toenmalige vriend naar Ghana, waar u ongeveer 8 jaar bleef. Toen u zwanger

was van uw jongste zoon, besloot u terug te keren naar Liberia. U dacht dat u nu veilig zou zijn voor de
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besnijdenis gezien uw leeftijd en gezien u reeds moeder was. Ook uw toenmalige vriend was tegen uw

besnijdenis. In Liberia meldde uw vader u echter dat u nog steeds diende besneden te worden

aangezien hij dit beloofd had aan de Poro-society waar hij lid van was. U zou bovendien gestraft worden

omdat u uw besnijdenis zo lang had uitgesteld en twee kinderen kreeg zonder besneden te zijn. Uw

vriend vertrok naar de Verenigde Staten waardoor u weer alleen was. Uw vader plande uw besnijdenis

voor wanneer u hersteld zou zijn van de bevalling van uw jongste zoon. U nam echter uw voorzorgen en

vroeg een paspoort aan zodat u zou kunnen reizen indien nodig. Toen u vermoedde dat uw besnijdenis

naderde ontmoette u een man die uw visum in orde bracht en u naar België bracht. Op 1 november

2010 verliet u Liberia en op 18 november 2010 vroeg u in België asiel aan.

B. Motivering

Er moet worden vastgesteld dat u onvoldoende gegevens of elementen hebt aangehaald waaruit

blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een vrees voor vervolging zoals bedoeld in de

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

definitie van subsidiaire bescherming, of dat u zich kan beroepen op bedoelde vrees in geval van

een eventuele terugkeer naar uw land.

Vooreerst maakt u niet aannemelijk dat u werkelijk een reëel risico loopt tegen uw wil besneden te

zullen worden. Verschillende elementen wijzen daar immers op. Zo dient vooreerst vastgesteld te

worden dat de etnische groepering waartoe u behoort, namelijk de Grebo (zie gehoor CGVS, p. 2),

zoals blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt (zie kopie in uw administratief dossier), geen

vrouwenbesnijdenis uitvoert in Liberia. Uit de informatie blijkt dat niet alle onbesneden Liberiaanse

vrouwen het risico lopen besneden te worden in Liberia. Enkel indien ze behoren tot een etnische

groepering die besnijdenissen uitvoert, lopen ze een risico FGM te moeten ondergaan. Uit de informatie

blijkt zelfs dat Grebo-mannen besneden vrouwen als 'gehandicapt' zien. In deze zin is uw verklaring als

zouden sommige Grebo-vrouwen niet besneden zijn (zie gehoor CGVS, p. 6), merkwaardig aangezien

uit de informatie duidelijk blijkt dat Grebo-vrouwen in de regel niet besneden zijn. Bovendien dient te

worden vastgesteld dat u 33 jaar oud bent, een opleiding tot verpleeg-assistente hebt gekregen in

Ghana en werkte als secretaresse in Monrovia (zie gehoor CGVS, p. 3, 5). Al deze elementen laten toe

te concluderen dat u totaal onafhankelijk was van uw familie, en meer bepaald van uw vader die u zou

willen laten besnijden. Ook uw verklaringen dat u meermaals verhuisde naar verschillende Afrikaanse

landen, en er daar blijkbaar in slaagde een leven op te bouwen en een opleiding te krijgen, tonen verder

aan dat u een zelfstandige vrouw bent die haar leven in eigen handen neemt. Deze vaststellingen tonen

allerminst aan dat uw vader u gedwongen zou (kunnen) laten besnijden, binnen een etnische groep die

de praktijk trouwens niet uitvoert.

Verder kan worden opgemerkt dat het alvast merkwaardig is dat, indien uw vader u al werkelijk had

bedreigd met een besnijdenis, u zich in dezelfde stad als uw vader, in Monrovia zou vestigen bij uw

terugkeer uit Ghana, zeker aangezien u hem reeds enkele jaren eerder zou bezocht hebben waarop u

Liberia weer diende te verlaten omdat hij bleef dreigen met besnijdenis (zie gehoor CGVS, p. 3). Uit de

informatie waarover het CGVS beschikt blijkt immers dat het voor vrouwen die bedreigd worden met

besnijdenis mogelijk is zich daaraan te onttrekken door zich elders in Liberia te vestigen, weg van de

personen die macht hebben over haar. In dat opzicht is het merkwaardig dat u ervoor koos zich opnieuw

in Monrovia te vestigen. Indien de dreiging van uw vader werkelijk zo groot was geweest mocht van u

verwacht worden dat u zich elders in het land had gevestigd, zeker met uw verleden en zelfstandigheid

of dat u ervoor gekozen zou hebben in Ghana te blijven. Uw verklaring dat u al zo lang weg was uit

Liberia en dat u terug wou naar uw land (zie gehoor CGVS, p. 3) is hoogst merkwaardig gezien uw

verklaringen met betrekking tot uw dreigende besnijdenis. Het feit dat uw vader uw zus gedwongen zou

laten besnijden hebben kan vooreerst betwijfeld worden gezien bovenstaande opmerking in verband

met besnijdenissen bij de Grebo. Uit uw verklaringen blijkt bovendien dat uw zus zich niet verzet heeft

tegen haar beweerde besnijdenis (zie gehoor CGVS, p. 4) en bovendien bleef zij bij uw ouders wonen

tijdens de oorlog waardoor de familieband bij haar sterker is.

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.

De documenten die u in het kader van uw asielaanvraag wijzigen bovenstaande motivering niet.

Immers, uw geboorteakte bevat enkel identiteitsgegevens van u die hierboven niet in twijfel worden

getrokken.

Ook de inhoud van het medisch attest (dd. 30/5/2011) van Dr. (J.M.) doet geen afbreuk aan het

voorgaande, vermits noch uw goede algemene gezondheidstoestand, noch de vaststelling dat u geen

enkele vorm van genitale mutilatie onderging worden betwist.

C. Conclusie
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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. In een eerste middel beroept verzoekster zich op een schending van artikel 51/4, § 1, tweede lid

en § 3 en van artikel 57/4 van de vreemdelingenwet, een schending van de vereiste van de taalkennis

en een schending van een substantiële vormvereiste.

Zij voert aan dat zij het niet eens is met het oordeel van de commissaris-generaal dat zijn

beslissingsbevoegdheid kan gedelegeerd worden aan een adjunct ongeacht de talenkennis en dat het

niet noodzakelijk is dat de betrokken gemachtigde, dhr. Bienfait, blijk dient te geven van kennis van de

Nederlandse taal om de beslissing te nemen. Verzoekster stelt dat de talenkennis in hoofde van de

adjuncten een door de wet opgelegde vereiste is zodat niet wettig kan worden besloten dat de door de

wet voorziene verdeling van de adjuncten in functie van de talenkennis gerespecteerd wordt als

vaststaat dat dhr. Bienfait, die het bewijs heeft geleverd van de kennis van de Franse taal, ook

Nederlandstalige beslissingen kan nemen. Verzoekster betoogt dat de beslissing nietig is wegens een

schending van de artikelen 51/4, § 1, tweede lid en § 3 en 57/4 van de vreemdelingenwet evenals een

schending van een substantiële vormvereiste.

2.1.2. Uit de voorbereidende werken van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

blijkt dat de adjunct-commissarissen geen rijksambtenaren zijn in de zin van het koninklijk besluit van 2

oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, wat inhoudt dat zij niet worden ingedeeld bij

een taalrol, in die zin dat zij enkel rechtsgeldige beslissingen zouden kunnen nemen in de taal van de

taalrol waarbinnen zij benoemd zouden zijn (RvS 2 februari 2005, nr. 140.039).

Artikel 57/4 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de adjuncten van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en staatlozen het bewijs leveren van de kennis, de ene van de Nederlandse taal, de

andere van de Franse taal. Uit artikel 57/9 van de vreemdelingenwet volgt dat de bevoegdheden (van

artikel 57/6, eerste lid, 1° tot 7° van de vreemdelingenwet) worden uitgeoefend door de commissaris-

generaal of bij delegatie, door zijn adjuncten. Ingevolge het besluit van de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en staatlozen van 15 januari 2010 houdende delegatie van beslissingsbevoegdheid

aan de adjunct-commissarissen in individuele asieldossiers (BS 27 januari 2010) hebben de adjunct-

commissarissen de bevoegdheid om beslissingen te nemen in individuele asieldossiers voor de

bevoegdheden omschreven in artikel 57/6, eerste lid, 1° tot 7° van de vreemdelingenwet. De adjuncten

vervangen de commissaris-generaal voor alles, ook al zijn zij eentalig. Bijgevolg is in de onderhavige

zaak de ondertekening van de Nederlandstalige beslissing door een adjunct van de commissaris-

generaal, die geen bewijs heeft geleverd van de kennis van de Nederlandse taal, wettig.

2.1.3. Het eerste middel is niet gegrond.

2.2.1. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van het artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

Zij citeert artikel 1 (A) 2 van het Verdrag van Genève en stelt dat het element ‘gegronde vrees voor

vervolging’ in voormelde definitie inhoudt dat er een aannemelijk risico bestaat op vervolging wegens

een van de in het Verdrag van Genève vermelde redenen. Verzoekster verwijst te deze naar rechtsleer

van D. Vanheule.

Zij betoogt dat de commissaris-generaal niet op correcte wijze rekening heeft gehouden met haar

asielmotieven, die wel degelijk aanvaard kunnen worden in acht genomen de objectieve gegevens die

over Liberia en de aldaar heersende tradities bekend zijn. Verzoekster benadrukt dat zij terecht kan

vrezen voor vervolging. Zij merkt op dat besnijdenis een traditie is die in Liberia vaak voorkomt en

verwijst te deze naar een internetartikel waaruit blijkt dat meer dan de helft van de vrouwen in Liberia

besneden zijn. Voorts wijst zij op het feit dat uit het ‘Nederlands Ambtsbericht’ van mei 2009 blijkt dat

besnijdenis zonder uitzondering toegepast wordt in de ‘Poro’ en de ‘Sande’-gemeenschap. Verzoekster

voert aan dat de commissaris-generaal ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de voormelde

informatie en met haar verklaringen dat haar vader lid is van de ‘Poro’-gemeenschap en haar omwille

van dit lidmaatschap wil dwingen tot besnijdenis.
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2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker

zelf. Zoals iedere 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 (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. In het relaas mogen dan ook 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, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal 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 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.

Verzoekster brengt geen begin van bewijs bij ter ondersteuning van haar voorgehouden reisweg,

hetgeen een negatieve indicatie vormt voor haar algehele geloofwaardigheid.

De commissaris-generaal heeft terecht geoordeeld dat verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat

zij in geval van terugkeer naar haar land van herkomst daadwerkelijk een risico loopt op gedwongen

besnijdenis. Zowel uit het door verzoekster bij het verzoekschrift neergelegde ‘Nederlands Ambtsbericht’

van mei 2009 als uit de landeninformatie in het administratief dossier (administratief dossier, stuk 12)

blijkt immers dat de etnische groepering waartoe zij behoort, de Grebo, geen vrouwenbesnijdenissen

uitvoert en dat de Grebo-mannen besneden vrouwen als gehandicapt zien. Uit het door verzoekster

neergelegde ‘Nederlands Ambtsbericht’ blijkt overigens dat vrouwenbesnijdenis weinig voorkomt in

christelijke gemeenschappen (cf. p.11).

Verzoekster beperkt zich te deze tot het louter herhalen van haar verklaringen, zoals afgelegd op het

Commissariaat-generaal en tot het uiten van de louter algemene beweringen dat meer dan de helft van de

vrouwen in Liberia besneden zijn en dat besnijdenis zonder uitzondering wordt toegepast in de ‘Poro’ en

de ‘Sande’-gemeenschap, zonder echter concrete objectieve elementen aan te halen die een nieuw licht

kunnen werpen op de voormelde motivering. Te dezen kan bovendien worden opgemerkt dat

verzoekster reeds de leeftijd heeft van 33 jaar terwijl uit de landeninformatie blijkt dat de toetreding tot

de geheime genootschappen voor de meisjes (Sande) gebeurt op jonge leeftijd.

De voormelde vaststellingen ondermijnen dan ook de geloofwaardigheid van verzoeksters verklaring dat

zij in geval van terugkeer naar haar land van herkomst een risico loopt op gedwongen besnijdenis.

Verzoekster laat de bestreden motivering voorts volledig ongemoeid waar deze stelt dat (i) zij niet

aannemelijk heeft gemaakt dat haar vader haar tegen haar wil zou kunnen laten besnijden vermits zij,

gelet op het feit dat zij sinds haar twaalfde meermaals verhuisd is naar verschillende Afrikaanse landen

en daar een eigen leven heeft kunnen opbouwen, totaal onafhankelijk was van haar familie; (ii) het niet

aannemelijk is dat zij zich opnieuw in Monrovia, waar haar vader woont, zou vestigen indien de dreiging

van haar vader werkelijk zo groot was, te meer daar zij na een bezoek enkele jaren eerder, Liberia heeft

verlaten omdat hij bleef dreigen met besnijdenis. Deze motiveringen vinden steun in het dossier, zijn

pertinent en terecht en blijven, daar zij door verzoekster niet dienstig worden weerlegd, onverminderd

overeind.

De bij het verzoekschrift gevoegde informatie is evenmin van die aard dat zij verzoeksters teloorgegane

geloofwaardigheid kan herstellen. Het betreft informatie van louter algemene aard die geen betrekking

heeft op haar persoon. Dergelijke algemene informatie volstaat geenszins om aan te tonen dat

verzoekster in haar land van herkomst een reëel risico loopt op onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing. Verzoekster dient haar vrees voor vervolging in concreto aan te tonen en blijft

hier, gelet op het voorgaande, in gebreke.

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.
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2.2.3. Het tweede middel is niet gegrond.

2.3.1. In een derde middel voert verzoekster de schending aan van het artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

Zij betoogt dat de commissaris-generaal geen blijk heeft gegeven van een onderzoek naar de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Een risico op besnijdenis kan volgens verzoekster

aanvaard worden als een vernederende, mensonterende behandeling in de zin van artikel 48/4, §2, b

van de vreemdelingenwet. Zij verwijst naar de bronnen die zij heeft aangehaald waaruit volgens haar

duidelijk blijkt dat besnijdenis in Liberia heel veel voorkomt en zonder uitzondering toegepast wordt bij

de ‘Poro’ en ‘Sande’-gemeenschappen.

2.3.2. Gelet op het hoger vastgestelde inzake haar relaas (zie sub 2.2.2.) en de elementen in het

dossier toont verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat zij

bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in

artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

2.3.3. Het derde middel is niet gegrond.

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 zes oktober tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


