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nr. 69 673 van 8 november 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 Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op

13 augustus 2011 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 15 juli 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 19 september 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 oktober 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CILINGIR, die loco advocaat D. SOUDANT verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché P. WALRAET, 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 Fulla origine te zijn en afkomstig te zijn uit Freetown.

Uw vader is imam in de Loko moskee. Hij had geen geld om uw studies te betalen en u stopte met

school in 2003. Hierna zorgde u voor uw jongere broers en zussen en uw zieke moeder. In 2008

ontmoette u uw vriend (M.L.) en gingen jullie een relatie aan. Hij is een christen van Mende origine. In

mei 2010 zei uw vader tegen u dat u moest trouwen met een vriend van hem, (A.A.B.), een zakenman

van Fulla origine. U antwoordde uw vader dat u niet met die man wilde trouwen omdat hij te oud was. U

vertelde uw vader dat u al aan uw vriend (M.L.) beloofd had om met hem te trouwen. Uw vader wilde dit
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niet horen en sloot u enkele dagen op in een kamer. U diende uw vader te gehoorzamen en u trouwde

op 7 mei 2010 met (A.A.B.). U ging bij hem en zijn drie andere vrouwen wonen. U deed het hele

huishouden en u werd gedwongen met de man te slapen. In juni 2010 vluchtte u een eerste keer weg uit

het huis van (A.A.B.). U ging naar uw vriend (M.L.). Uw vader en uw zus kwamen u bij uw vriend halen

en brachten u terug naar het huis van (A.A.B.). Uw vader bedreigde uw vriend (M.L.) met de dood als u

terug met hem zou worden gezien, waarna (M.L.) verhuisde. Bij uw terugkeer in het huis van (A.A.B.)

zette dezelfde situatie zich verder. U liep een tweede maal weg uit het huis van (A.A.B.) en ging naar uw

vriend (M.L.). Hij bracht u in contact met zijn vriend Uncle. U reisde op 13 september 2010 met Uncle

per vliegtuig naar Senegal. U verbleef een week in een hotel in Senegal. Daarna reisde u met Uncle per

vliegtuig naar Turkije en hij bracht u naar een guesthouse. Uncle vertrok en u bleef alleen achter. U

kwam in contact met een andere man genaamd Father, met wie u de grens overstak naar Griekenland.

In Griekenland verbleef u 4 à 5 maanden te Athene bij Papa, een Ghanees. Papa vertelde u dat hij

familie had in België en hij wilde samen met u bij hen op bezoek gaan. U kwam op 13 februari 2011 in

België aan. U hebt op 17 februari 2011 in België asiel aangevraagd.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens of

elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit 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 of dat u

zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw

land.

U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten nadat u door uw vader gedwongen werd te

trouwen met zijn vriend (A.A.B.), maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het

Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de door u aangehaalde problemen van familiale aard zijn,

gezien uit uw verklaringen blijkt dat u enkel problemen kende met uw vader en de door hem aan u

toegewezen echtgenoot (A.A.B.). U verklaart bij een terugkeer naar Sierra Leone uw vader en (A.A.B.)

te vrezen (zie gehoor CGVS, p.9). Uit uw verklaringen blijkt dat u enkel dit probleem kende in uw land

van herkomst en u nooit enige problemen hebt gehad met de Sierra Leoonse autoriteiten. Daarbij

dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij de door u aangehaalde feiten.

U verklaart op het Commissariaat-generaal dat u wegliep uit het huis van (A.A.B.) en naar uw vriend

(M.L.) ging, maar u daar werd teruggevonden door uw vader en uw zus (zie gehoor CGVS, p.8). U stelt

verder dat u onder dwang terugkeerde naar het huis van (A.A.B.) en later een tweede maal wegliep (zie

gehoor CGVS, p.9). Daarna verbleef u opnieuw bij uw vriend (M.L.) en hij regelde uw vertrek uit uw land

van herkomst (zie gehoor CGVS, p.9). Er dient te worden opgemerkt dat u in de vragenlijst van het

Commissariaat-generaal (ingevuld op de Dienst Vreemdelingenzaken dd.14.3.2011) geen melding

maakte van het feit dat u na uw eerste vluchtpoging door uw vader en zus werd teruggebracht naar het

huis van (A.A.B.) en u pas bij een tweede vluchtpoging erin slaagde naar uw vriend te gaan en u hierna

het land verliet. In de vragenlijst verklaart u een maand te hebben doorgebracht in het huis van (A.A.B.)

en daarna vluchtte u naar uw vriendje (zie vragenlijst CGVS, p.3 punt 5). Wanneer u op het

Commissariaat-generaal wordt gevraagd waarom u niet vertelde dat u terugkeerde naar het huis van

(A.A.B.) na een eerste vluchtpoging, antwoordt u dat de ondervrager u zei dat u niet alles moest

zeggen, dat u in het tweede interview alles kon uitleggen. Niettemin mag men toch van u verwachten

dat u in de vragenlijst melding zou hebben gemaakt van uw terugbrenging door uw vader en uw zus

naar (A.A.B.), omdat dit een belangrijk element vormt binnen uw asielrelaas.

Verder dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen geen aanwijzingen bevatten dat u actueel nog

door uw vader of door (A.A.B.) gezocht wordt met het oog op vervolging. U verklaart dat u wegvluchtte

naar de nieuwe verblijfsplaats van uw vriend (M.L.) (zie gehoor CGVS, p.9). Daar werd u niet gevonden

door uw vader en u verbleef bij hem tot aan uw vertrek uit Sierra Leone. U stelt dat u vóór uw vertrek

nog een maand bij uw vriend verbleef (zie gehoor CGVS, p.2). Aldus dient uw beweerde vrees voor uw

vader en (A.A.B.) te worden gerelativeerd. Uw verklaring dat u bij een terugkeer naar Sierra Leone

herkend zal worden en uw vader en (A.A.B.) zullen weten waar u bent, (zie gehoor CGVS, p.10), is

slechts gebaseerd op veronderstellingen en vermoedens waarvoor u geen concrete elementen

aanbrengt. Verder verklaart u geen nieuws te hebben ontvangen uit Sierra Leone. Het is weinig

aannemelijk dat u geen contact meer zou hebben met uw vriend, te meer daar hij u hielp om uw vertrek

uit Sierra Leone te organiseren (zie gehoor CGVS, p.4). U stelt dat Uncle alles voor u bijhield, maar u

Uncle niet meer terugzag (zie gehoor CGVS, p.6). U voegt toe dat u niemand kan bellen in Sierra Leone

en ook niet weet of uw vriend internet gebruikte (zie gehoor CGVS, p.6). Het is niet aannemelijk dat jullie

– na een relatie van ongeveer vier jaar – geen contactgegevens uitwisselden en jullie elkaar nu niet

meer zouden kunnen contacteren. Er mag van u echter verwacht worden dat u, in uw vermeende

situatie, op welke wijze dan ook, zou getracht hebben contact op te nemen met uw thuisbasis en u zou
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informeren over de nasleep van uw problemen. Dat u dit niet deed ondermijnt verder de algemene

geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Overigens dient te worden aangehaald dat u weinig initiatief aan de dag legde om te pogen iets aan uw

situatie te veranderen. Toen u gevraagd werd of u ooit vóór het – gedwongen – huwelijk naar het huis

van (M.L.) vluchtte, gaf u aan dat u ervan vertelde aan (M.L.), maar dat hij zei dat de keuze bij u lag en u

geen optie had (zie gehoor CGVS, p.9). Eerder had u al gezegd dat (M.L.) zei dat het in uw handen lag,

maar dat u aangaf dat u niet kon weigeren, omdat uw vader u anders zou onterven (zie gehoor CGVS,

p.7). Van u die reeds aan uw vriend (M.L.) beloofde om met hem te trouwen en die aangaf niet te willen

trouwen met (A.A.B.), mag men verwachten dat u pogingen onderneemt om aan het gedwongen

huwelijk te ontkomen. Dat uw vader u misschien zou onterven kan geen afdoende reden zijn om dit niet

te doen.

Toen de dossierbehandelaar u verder vroeg of het niet mogelijk was om van (A.A.B.) te scheiden,

ontweek u de vraag door te stellen dat (A.A.B.) wist dat u niet van hem houdt en dat naar uw vriend

(M.L.) gaan het enige was dat u kon redden (zie gehoor CGVS, p.9). Toen de vraag herhaald werd, gaf

u aan dat scheiding niet in uw traditie is en dat u denkt dat weglopen het beste voor u is (zie gehoor

CGVS, p.9). Toen u gevraagd werd of uw vader zijn geld – van de bruidsschat – niet kan terugvragen,

gaf u aan dat u er niets van weet (zie gehoor CGVS, p.9). Uit bovenstaande blijkt dat u weinig initiatief

nam om te pogen iets aan uw situatie te veranderen. Van iemand die daadwerkelijk het slachtoffer van

een gedwongen huwelijk dreigde te worden en uiteindelijk werd, kan men verwachten dat er meer

initiatief aan de dag gelegd wordt om te pogen iets aan deze situatie te veranderen en dit zeker van

iemand die op eigen initiatief in de leer ging bij een ‘Beauty Salon’, wat op haar zelfredzaamheid wijst.

Dat u dit niet deed ondermijnt verder de algemene geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

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 niet in het bezit van enig reis- of identiteitsdocument dat uw asielrelaas zou kunnen staven,

hetgeen een bijkomende negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.

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 voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 48/3, 48/4 en 48/5 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet).

Zij betoogt dat de commissaris-generaal geen rekening heeft gehouden met de specificiteit van de

etnische en religieuze spanningen in Sierra Leone. De geloofwaardigheid van haar relaas kon immers

geverifieerd worden aan de hand van haar kennis van haar stad, streek en de effectieve functie van

haar vader als imam wat volgens verzoekster tijdens het gehoor niet is gebeurd.

Betreffende de aard van de ingeroepen vrees, stelt verzoekster dat zij als vrouw in een land als Sierra

Leone tot een kwetsbare sociale groep behoort waardoor zij geen bescherming kan verwachten van

haar nationale overheid. In deze omstandigheden komt haar asielrelaas in aanmerking voor de

internationale bescherming conform het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen.

Verzoekster merkt inzake de melding van de terugbrenging op dat het een publiek geheim is dat

kandidaat-vluchtelingen enkele minuten krijgen om de aard van hun asielrelaas toe te lichten tijdens hun

eerste interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ). Dit eerste interview dient

hoofdzakelijk om Dublin dossiers op te sporen en kennelijk ongegronde (herhaalde) asielaanvragen niet

in overweging te nemen. Kandidaat-vluchtelingen krijgen aldaar zeker niet de gelegenheid zich uit te

diepen over hun asielrelaas. Dit werd nogmaals bevestigd door verzoekster tijdens haar gehoor op het

Commissariaat-generaal toen zij hierover geïnterpelleerd werd.

Wat betreft het actueel karakter van de asielaanvraag benadrukt verzoekster dat zij gelet op haar

kwetsbaarheid als vrouw nog steeds ernstige risico’s loopt om vermoord of ernstig mishandeld te

worden door haar vader en/of haar echtgenoot ingeval van terugkeer naar haar land van herkomst. Door

haar gedrag werd de eer van haar vader en echtgenoot gekrenkt. Desgevallend zal zij gestraft worden

met zware mishandelingen krachtens de traditionele regels of de sharia indien zij door haar
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(schoon)familie zal teruggevonden worden. De erekwesties of overspel verjaren niet met de tijd in Sierra

Leone. Zij stelt dat (A.A.B.) daarenboven een machtig en invloedrijk man is en haar dus overal in Sierra

Leone kan terugvinden. Tijdens haar vlucht diende zij voortdurend van verblijfplaats te veranderen om

aan haar echtgenoot en vader te ontsnappen.

Omtrent de ontstentenis van telefonische contacten, betoogt verzoekster dat zij tijdens het gehoor

duidelijk heeft uitgelegd dat zij alle contactgegevens heeft verloren tijdens haar perikelen in het kader

van haar vluchttocht. Gelet op de omstandigheden van haar vertrek en de situatie van haar vriend in

haar land van herkomst, kan men haar niet verwijten geen contact te hebben kunnen opnemen met haar

vriend of familie.

Aangaande de poging om aan het gedwongen huwelijk te ontsnappen of om een echtscheiding te

overwegen, wijst verzoekster erop dat geen rekening werd gehouden met de culturele context waarin zij

is grootgebracht. In Sierra Leone en meer bepaald in de moslimgemeenschap is het niet

vanzelfsprekend voor een meisje om zich te verzetten tegen de wil van haar vader en/of met een niet-

moslim te huwen. Bovendien kwam zij uit een arm milieu en had zij niet de mogelijkheid om financieel

en sociaal zelfstandig te zijn (nauwelijks geschoold). In deze omstandigheden is het niet onaannemelijk

dat zij niet onmiddellijk heeft gekozen om te vluchten. Zij heeft de beslissing genomen om te vluchten

nadat zij gedwongen werd seks te hebben met haar echtgenoot, door hem geslagen werd en eerder als

dienster in zijn huis moest werken. Verzoekster voert aan dat het woord ‘onterven’ in de context van het

gehoor dient geplaatst te worden. In de loop van het gehoor heeft zij herhaaldelijk gezegd dat haar

familie arm was en het woord ‘onterven’ werd door haar gebruikt in de zin van ‘verstoten’. Een

echtscheiding hoort volgens verzoekster ook niet thuis in de tradities van de Fulla’s. Ondanks het feit dat

zij heeft kunnen werken in een beauty salon kan er geen sprake zijn van financiële zelfstandigheid. Het

Commissariaat-generaal heeft uit het oog verloren dat gescheiden of geëmancipeerde vrouwen in Sierra

Leone gestigmatiseerd worden en het voorwerp uitmaken van sociale afkeuring.

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

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

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

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

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

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

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

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

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; 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 is niet in het bezit van enig reis- of identiteitsdocument ter staving van haar asielrelaas,

hetgeen een negatieve indicatie vormt voor haar geloofwaardigheid.

De door verzoekster aangehaalde problemen betreffen problemen van familiale aard aangezien uit haar

verklaringen duidelijk blijkt dat zij in Sierra Leone slechts problemen kende met haar vader en de door

hem aan haar toegewezen echtgenoot. Verzoekster verklaarde bij een terugkeer naar Sierra Leone haar

vader en haar echtgenoot te vrezen (zie gehoor CGVS, p.9). Uit haar verklaringen blijkt dat zij enkel dit

probleem kende in haar land van herkomst en dat zij nooit problemen had met de Sierra Leoonse

autoriteiten.

Verzoekster toont niet aan op welke wijze de problemen met haar echtgenoot een nexus vertonen met

de criteria van het Verdrag van Genève, hetgeen des te meer klemt daar ze geen poging heeft

ondernomen om in haar land van herkomst, door het inroepen van bescherming of het zoeken van een
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vestigingsalternatief, een oplossing te bekomen voor dit probleem. Internationale bescherming kan

slechts bekomen worden ingeval van het ontberen van nationale beschermingsmogelijkheden.

Verzoekster overtuigt tevens niet in haar verklaring dat zij actueel nog door haar vader of echtgenoot

gezocht wordt met het oog op vervolging. Zij vluchtte weg naar de nieuwe verblijfplaats van haar vriend

(M.L.) (gehoor CGVS, p.9), waar zij niet gevonden werd door haar vader en bij wie zij verbleef tot haar

vertrek uit Sierra Leone. Voor haar vertrek verbleef zij nog een maand bij haar vriend (zie gehoor CGVS,

p.2). Het ingeroepen argument dat verzoekster tijdens haar vlucht voortdurend van verblijfplaats diende

te veranderen overtuigt dan ook niet. Op basis van deze vaststellingen is terecht opgemerkt dat

verzoekster haar beweerde vrees voor haar vader en echtgenoot dient te worden gerelativeerd.

Verzoeksters verklaring dat zij bij een terugkeer naar Sierra Leone herkend zal worden en haar vader en

echtgenoot zullen weten waar zij is (gehoor CGVS, p.10), is gebaseerd op veronderstellingen en

vermoedens waarvoor zij geen concrete objectieve elementen aanbrengt. Ook het feit dat verzoekster

meent dat haar echtgenoot een machtig en invloedrijk man is en haar overal in Sierra Leone kan

terugvinden, betreft een blote bewering die verzoekster geenszins kan staven.

Van een asielzoeker kan voorts redelijkerwijs worden verwacht dat deze geregeld pogingen onderneemt

om zich te informeren over de evolutie van de persoonlijke problemen. Verzoekster verklaarde echter

geen nieuws te hebben ontvangen uit Sierra Leone. Het is niet aannemelijk dat zij geen contact meer

zou (kunnen) hebben met haar vriend, te meer daar hij haar hielp om haar vertrek uit Sierra Leone te

organiseren (gehoor CGVS, p.4). Waar verzoekster aanvoert dat zij niemand kan bellen in Sierra Leone

en ook niet weet of haar vriend internet gebruikte (gehoor CGVS, p.6) dient te worden opgemerkt dat

het niet overtuigt dat zij – na een relatie van enkele jaren – geen contactgegevens zou hebben en zij

elkaar nu niet meer zouden kunnen contacteren, al was het door tussenkomst van gemeenschappelijke

kennissen of vrienden. Er mag van verzoekster verwacht worden dat zij, in haar vermeende situatie, op

welke wijze dan ook zou getracht hebben contact op te nemen met haar thuisbasis en zich zou

informeren over de nasleep van haar problemen. De nalatige handelingen van verzoekster wijzen op

een gebrek aan interesse en doen bijkomende ernstige twijfels rijzen over de ernst van haar vrees.

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.

2.2.2. Verzoekster beroept zich voor de subsidiaire beschermingsstatus op geen ander element dan

hetgeen wordt ingeroepen ter staving van de vluchtelingenstatus. Gelet op het hoger vastgestelde

inzake haar relaas en de elementen in het dossier, toont verzoekster niet aan dat er zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat zij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in

artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.
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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 acht november tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


