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nr. 87 423 van 12 september 2012

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 21 mei 2012

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

staatlozen van 24 april 2012.

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 6 juli 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 augustus 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VAN DEN BROECK loco

advocaat J. CALLEWAERT en van attaché R. LARNO, 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 staatsburger te zijn van Sierra Leone van Mandingo origine en afkomstig te zijn uit Bo.

U hebt een relatie met (F.Y.), van Sousou origine. Uw dochter (C.S.) verblijft bij uw vriendin. De moeder

van (C.), (M.K.), van Mende origine afkomstig uit Kenema overleed bij de bevalling. In 1985 verhuisde u

naar Kambia. U verbleef er bij een vriend van uw vader Pa (A.S.) en u ging er naar school. In 1998 ging

u naar Freetown, maar Freetown werd door de rebellen aangevallen. Uw vader werd in 1998 gedood

door de Kamajors. Uw moeder en uw zussen werden door de Kamajors meegenomen en u weet tot op

heden niet waar ze zijn. U verbleef van 1999 tot 2002 gedwongen bij de rebellen samen met een vriend

(A.B.K.). U kon niet terugkeren naar Kambia door de oorlog. In 2002 ging u naar Guinee en u woonde er

tot 2009 in Coronthe in de hoofdstad Conakry. In Guinee stapte u naar het UNHCR en de namen van

uw familieleden werden op een lijst gezet, maar ze werden niet gevonden. In Guinee had u een relatie
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met (M.K.). De vriendin van (M.), (A.J.) was verliefd op (T.D.). (T.D.) schoot in november – december

2009 op de militaire leider (D.C.). Hierna werd (T.) in heel het land gezocht. Uw vriendin (M.) was

gestorven, maar haar vriendin (A.) kwam bij u langs om voor uw dochter te zorgen. Jongeren en

militairen kwamen bij u thuis langs op zoek naar (T.). U werd door uw vriend (Ti.) begin december 2009

opgebeld. Hij gaf u de raad niet terug te keren naar huis. Hij haalde u op en bracht u naar Pamelap nabij

de grens. In Pamelap ontmoette u een oude schoolvriend (A.Y.). Hij is de oom van (F.A.) bracht u naar

zijn zus in Kaula, een klein dorp van Kambia. U leerde er (F.) kennen en jullie gingen samenwonen. U

reed met de motor rond als taxi en (F.) was actief in de goudhandel. Haar moeder werd geïnitieerd als

chief voor de Sousou in Kaula, Kambia en (F.) nam haar goudhandel over. De moeder van (F.) is ook

sowei bij de Bundo gemeenschap. Op 24 februari 2011 wilde (F.)’s moeder dat uw dochter (C.) zou

worden besneden. U ging hiermee niet akkoord en u haalde aan dat de moeder van (C.) overleden

was door de gevolgen van deze besnijdenis. U gaf aan dat u met uw dochter ging vertrekken, indien u

de besnijdenis niet kon weigeren. Op 25 februari 2011 ging u naar Kambia, bij de broer van (Y.), de

oom van (F.). Hij was er niet en u keerde terug naar huis. Op 26 februari 2011 vertelde u (F.) dat u naar

de politie zou stappen, waarop ze antwoordde dat de politie niet tussenkomt in zulke kwesties. (F.)

maakte melding van de NGO Advocacy Movement Network in Kambia. U ging naar hun kantoor en

sprak er met (A.T.), die u adviseerde om naar de politie te stappen. U legde uw situatie uit aan de

politie, waarop de agenten reageerden dat u een rebellie begon tegen de oude traditie. U werd

niet serieus genomen en u werd weggejaagd. U stapte opnieuw naar de NGO, maar ook zij konden

niet tussenkomen. U vertrok naar Kambia, maar daar aangekomen belde (F.) dat (C.) door haar moeder

al was meegenomen. U keerde terug naar Kaula. U zag vier vrouwen samen die aan het wachten waren

op de komst van uw dochter. U stapte de kamer binnen op zoek naar uw dochter. U werd vastgenomen,

maar u vocht terug. Hierbij vielen en braken enkele potten met traditionele medicijnen. Mensen kwamen

toegelopen en u zag (C.) en (F.). De politie kwam ter plaatse en u werd geslagen. U werd ervan

beschuldigd rebellie tegen de traditie te voeren. U werd in het politiekantoor van Kambia opgesloten van

27 februari 2011 tot 6 maart 2011. Uw vriend (A.) nam (F.) en (C.) mee naar Freetown. (F.)

contacteerde een zakenpartner Mr (M.). Hij kwam u opzoeken met foto van haar en uw kind. U

bevestigde dat het uw vrouw en kind waren en hij kwam drie dagen later terug met een andere man.

Een agent opende uw cel en u ging weg. U verbleef van 6 tot 11 maart 2011 in Freetown. U verbleef bij

Mr (M.). U hebt Freetown, Sierra Leone verlaten op 12 maart 2011 en op 15 maart 2011 in België asiel

gevraagd. U vernam van een vriend dat de politieagent die u liet vertrekken werd aangevallen door de

dorpelingen. Hij geraakte verlamd en is daarna overleden.

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.

Vooreerst dient volgende bemerking te worden gemaakt betreffende uw vrees voor vervolging in

Guinee. U verklaart de nationaliteit van Sierra Leone te bezitten (zie gehoor CGVS, p.5). Artikel 1, A (2),

van de Vluchtelingenconventie stelt dat een “vluchteling” de persoon is “die, (…) uit gegronde vrees

voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of

zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die

de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen,

(…)”, waaruit noodzakelijkerwijze dient afgeleid te worden dat uw asielverzoek enkel beoordeeld dient

te worden ten aanzien van Sierra Leone, het land waarvan u de nationaliteit bezit, en niet ten aanzien

van Guinee.

Er dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij de door u aangehaalde vervolgingsfeiten

in Sierra Leone. Met betrekking tot de door u aangehaalde feiten in de periode 1999-2002, uw

gedwongen verblijf bij de rebellen (zie gehoor CGVS, p.12), dient te worden opgemerkt dat deze feiten

dateren van langer dan tien jaar geleden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de oorlog in Sierra

Leone in 2002 beëindigd is en uw verklaringen geen concrete elementen bevatten die erop wijzen dat u

omwille van deze feiten actueel nog wordt gezocht met het oog op vervolging.

Verder verklaart u te vrezen voor een besnijdenis en initiatie bij de Bundogemeenschap van uw

dochter (C.) (zie gehoor CGVS, p.8). Het is echter weinig geloofwaardig dat u uw dochter wil

beschermen, maar zij actueel nog in Sierra Leone zou zijn (zie gehoor CGVS, p.11). Wanneer u wordt

gevraagd om welke reden u niet samen met uw dochter en uw vriendin (F.) bent vertrokken wanneer u

hoorde dat (F.)’s moeder uw dochter wilde laten besnijden, antwoordt u dat u de voorbereiding nam om

het dorp te verlaten. Bij herhaling van de vraag, voegt u toe dat er geen datum werd gemeld voor

de geplande initiatie (zie gehoor CGVS, p.11). Toch is het weinig aannemelijk dat u (F.) en uw

dochter alleen achterlaat om naar de stad te trekken net op een moment dat een besnijdenis voor uw

dochter zou dreigen (zie gehoor CGVS, p.9). Het is merkwaardig dat u niet meer voorzorgen nam om
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uw dochter te beschermen, waardoor de ernst van uw beweerde vrees voor vervolging in hoofde van uw

dochter reeds wordt gerelativeerd. Wat echter totaal onaannemelijk is, is dat u hele krachttoeren

onderneemt, zoals het binnendringen bij de Bundo, om uw dochter te behoeden voor een besnijdenis

maar dat u vervolgens Sierra Leone verlaat zonder uw dochter en haar bij de vrouw achterlaat die haar

ook eerder niet kon beschermen. Hoewel u zich vlak voor uw vertrek in Freetown bevond en u wist dat

ook uw dochter en (F.) in Freetown waren, ondernam u weinig om uw dochter te zien en mee te nemen

of in haar buurt te blijven. Uw gebrek aan actie op dat moment, in tegenstelling tot de actie die u

ondernam in de Bundo, tast de ernst van uw vrees bijkomend aan.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat u zich tegen de besnijdenis verzette, u naar een NGO stapte

en nadien de zaak aankaartte bij de autoriteiten (zie gehoor CGVS, p.8). U werd door de bevolking

en lokale autoriteiten opgepakt en beschuldigd van rebellie te voeren tegen de traditie, omdat u de

plaats van de Bundogemeenschap had betreden en er zaken had vernield (zie gehoor CGVS, p.9). U

werd van 27 februari tot 6 maart 2011 opgesloten in een cel met 8 mannen, maar u blijkt geen van deze

personen bij naam, noch de reden van hun opsluiting te kennen (zie gehoor CGVS, p.9). Het is weinig

aannemelijk dat u niet meer informatie zou hebben over de medegevangenen, waardoor de

geloofwaardigheid en ernst van uw verklaringen verder wordt aangetast.

Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat u vreest voor uw leven in Sierra Leone omdat u zich

verzette tegen de besnijdenis van uw dochter. Zoals hierboven reeds werd vermeld kunnen bij de

waarachtigheid van uw verklaringen daaromtrent ernstige vragen worden gesteld. Dit wordt bevestigd

door de informatie waarover het CGVS beschikt (zie kopie in uw administratief dossier). Immers, hieruit

blijkt vooreerst dat net in Kambia, het district waar u woonde en waar uw dochter zou besneden worden,

een overeenkomst gesloten is dat meisjes niet meer zullen besneden worden voor de leeftijd van 18

jaar, wat het reeds opmerkelijk maakt dat uw dochter op 7-jarige leeftijd, gedwongen (tegen de wil van

haar vader in) zou besneden worden. Bovendien blijkt uit diezelfde informatie ook dat de ouders toch

een belangrijke rol spelen in het beslissen tot FGM voor hun dochter. Meer dan voorheen mogen

meisjes van hun ouders zelf kiezen of ze besneden zullen worden. Nergens uit de informatie blijkt dat

ouders hierdoor problemen ondervinden indien besloten wordt (nog) niet over te gaan tot besnijdenis.

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.

Het geboortecertificaat van uw dochter (op naam van (C.S.), geboren 6.6.2004 te Conakry

en opgemaakt op 13.6.2004 te Conakry) en het medische attest van de moeder van uw dochter (K.M.)

(dd.7.6.2004 van Hopital National Ignace Deen, Guinee) betreffen de geboorte van uw dochter en het

overlijden van de moeder van uw dochter, wat hier niet ter discussie staat. De rapporten over de Bundo

gemeenschap, neergelegd door uw advocate, betreffen algemene informatie over de

Bundo gemeenschap in Sierra Leone, maar brengen geen bewijs aan van de door u ingeroepen

persoonlijke problemen. De brief van uw vriendin betreft persoonlijke briefwisseling en vormt geen

objectieve aanwijzing van uw beweerde vrees. Daarbij kan de waarachtigheid van de inhoud van

dergelijk document onmogelijk worden nagegaan.

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. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 48/3 en 48/4 van de voormelde

wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet) en van de materiële motiveringsplicht, het

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur.

2.1.2. In hoofdorde vraagt verzoeker de vluchtelingenstatus toe te kennen. Hij citeert artikel 62 van de

vreemdelingenwet en betoogt dat de bestreden beslissing onvolledig en onjuist is gemotiveerd.

Verzoeker benadrukt, onder verwijzing naar zijn verklaringen bij het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (CGVS), te hebben uitgelegd waarom hij het dorp had verlaten op het

moment van het ritueel. Er was geen datum voorzien voor de besnijdenis, hij zocht nog steun bij de

politie en de NGO om de besnijdenis tegen te houden en hij was de dag van het ritueel in Kambia om

een plaats te huren. Hij stelde dus alles in het werk om zijn dochter te redden. Verzoeker kon niet weten

dat de besnijdenis die dag ging plaatsvinden en van zodra zijn vriendin hem verwittigde keerde hij terug
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naar het dorp. Hij kon zijn vriendin en dochter niet meenemen omdat hij geen verblijfplaats had, hij was

een verblijfplaats aan het zoeken en de besnijdenis kwam sneller dan verwacht.

Omtrent de motivering dat het onaannemelijk is dat hij alles ondernam om zijn dochter te helpen om

haar vervolgens achter te laten in Sierra Leone en geen stappen te ondernemen om haar mee te nemen

of bij haar te blijven, merkt verzoeker op dat zijn houding wordt bekritiseerd maar dat niet wordt

getwijfeld aan het feit dat zijn dochter slachtoffer ging worden van een besnijdenis en dat hij van de

autoriteiten geen bescherming kreeg. Verzoeker stelt dat zijn relaas in een context moet worden

geplaatst. Men verwacht van een asielzoeker dat deze de waarheid vertelt, niet dat deze zich als

normaal, redelijk en voorzichtig persoon gedraagt. Zijn dochter achterlaten was het moeilijkste wat hij

ooit deed en hij hoopt ze snel naar hier te kunnen brengen. Verzoeker citeert zijn verklaringen op het

CGVS en stelt dat hieruit blijkt dat hij niet precies wist waar zijn vriendin en dochter waren. Bovendien

was hij net ontsnapt uit de gevangenis, was hij op de vlucht en wist hij dat de autoriteiten hem zochten.

Hij was bovendien degene die werd geslagen en opgesloten. Zijn leven was in gevaar. Net omdat hij zo

bang was moest hij zijn dochter achterlaten. Mocht hij geen ernstige vrees voor vervolging hebben

gehad, dan zou hij niet zijn gevlucht.

Verzoeker zat inderdaad gedurende negen dagen in een gevangenis met acht andere mannen doch het

is niet uitzonderlijk dat hij noch hun namen, noch de reden van hun opsluiting kent. Het gaat meestal om

mensen die ernstige feiten hebben gepleegd. De motivering is in strijd met het redelijkheidsbeginsel.

Verzoeker voert aan dat zijn relaas wel overeenstemt met de landeninformatie in het administratief

dossier en tevens bevestiging vindt in het rapport van de Immigration Refugee Board of Canada van 27

maart 2009 dat bij het verzoekschrift wordt gevoegd. Ter staving citeert hij uit voormelde informatie een

aantal passages over de leeftijd waarop meisjes worden besneden, de bundogemeenschap en de

sowei’s die besnijdenissen uitvoeren. Verweerder houdt volgens verzoeker inzake de rol van de ouders

geen rekening met de individuele omstandigheden van zijn relaas, die moeten prevaleren over de

algemene informatie. De moeder van zijn vriendin was de stammenchief van de Sousou en was sowei

in de bundogemeenschap. Dit vormt een essentieel element bij de beoordeling van zijn asielaanvraag.

Verzoeker verzette zich tegen de besnijdenis van zijn dochter maar zijn stem was niets waard in

vergelijking met deze van de moeder van zijn vriendin. De familie van zijn vriendin is machtig en rijk en

heeft meer macht dan verzoeker. Bovendien is de moeder van zijn dochter overleden zodat het

aannemelijk is dat men het oordeel was toegedaan dat verzoeker, als man, niet de juiste beslissing kon

nemen in een vrouwenaangelegenheid. Bijgevolg is het wel aannemelijk dat zijn dochter tegen zijn wil

moest worden besneden omdat dit voor de moeder van zijn vriendin een kwestie van eer was.

Verzoeker onderstreept dat alle andere informatie die hij gaf overeenstemt met de landeninformatie in

het administratief dossier, waardoor niet kan worden besloten dat zijn relaas hiermee onverenigbaar is.

Verzoeker merkt op dat hij zowel individuele documenten als algemene informatie heeft neergelegd,

dewelke niet werden onderzocht door verweerder. Enerzijds meent verweerder immers dat de informatie

zo persoonlijk is dat deze niet kan worden onderzocht en anderzijds meent verweerder dat deze zo

algemeen is dat zij geen bewijs aanbrengt van zijn problemen, en dit terwijl de bestreden beslissing op

grond van één enkel document wordt geweigerd. Verweerder had rekening moeten houden met de brief

van zijn vriendin en de rapporten die werden neergelegd nu beide samen zijn relaas sterk maken.

Verzoeker verwijst nog naar de UNHCR Guidelines on International Protection van januari 1992 en het

voordeel van de twijfel. Hij heeft van in het begin de waarheid verteld, alle mogelijke bewijsstukken

trachten te verzamelen en een coherent en plausibel relaas verteld dat niet in strijd is met algemeen

bekende feiten. Doordat hem asiel wordt geweigerd, schendt de bestreden beslissing aldus artikel 1 van

het Verdrag van Genève, artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en de motiveringsverplichting.

2.1.3. In ondergeschikte orde vraagt verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Hij

verwijst naar de uiteenzetting sub 2.1.2. en stelt te vrezen te zullen worden blootgesteld aan

onmenselijke en vernederende omstandigheden en folteringen zoals bedoeld in artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet. De bestreden beslissing schendt aldus voornoemd artikel en de motiveringsplicht.

2.1.4. Ter terechtzitting legt verzoeker twee bijkomende stukken neer, met name een internetartikel van

12 juli 2012 vanop de website van de krant ‘Africa Young Voices’ en een exemplaar van de voornoemde

krant van 10 augustus 2012 waarin de inhoud van het voormelde internetartikel wordt hernomen.
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2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet, 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. Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven ten grondslag

van de bestreden beslissing kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van

de formele motiveringsplicht bereikt en voert hij de schending van de materiële motiveringsplicht aan.

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

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel 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, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). 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,

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 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).

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 gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen

rechtvaardigen.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

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

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.2.4. Verzoeker brengt niet het minste begin van bewijs bij ter staving van zijn voorgehouden reisweg

per vliegtuig naar België, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor zijn algehele geloofwaardigheid.

Dit klemt nog des te meer daar hij omtrent de door hem gevolgde reisweg ongeloofwaardige

verklaringen aflegde. Zo kon hij, ondanks dat hij voor zijn vertrek uit zijn land van herkomst gedurende

een week bij deze persoon zou hebben verbleven en ondanks dat deze samen met hem naar België

reisde, niet aangeven van welke nationaliteit de smokkelaar was en waar deze woonde. Hoeveel zijn

vriendin, die zijn reis zou hebben geregeld, hiervoor zou hebben betaald wist hij evenmin. Bovendien

kon hij niet aangeven onder welke naam hij zou hebben gereisd en wist hij niet of het paspoort dat hij

voor zijn reis gebruikte al dan niet vals was. Daarenboven legde hij incoherente verklaringen af, daar

waar hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken aangaf niet te weten met welke vliegtuigmaatschappij hij zou

hebben gereisd terwijl hij een aantal maanden later bij het CGVS beweerde dat hij reisde met Brussels

Airlines (administratief dossier, stuk 7, p.5-6; stuk 11, verklaring, nr.34-35).

Verzoeker verklaarde bij het CGVS dat de moeder van zijn vriendin, van wie de wens uitging dat zijn

dochter zou worden besneden, zowel in het dorp als in de bundogemeenschap een belangrijke positie

zou hebben bekleed. Hij gaf aan dat zij een stammenchief was, meer bepaald van de Sousou, dat zij in

deze functie haar etnie vertegenwoordigde in zijn dorp en conflicten en problemen oploste, dat zij lid

was van de ‘local council’ en dat zij tevens de functie van sowei bekleedde in de bundogemeenschap en

uit hoofde van deze functie meisjes in deze gemeenschap initieerde (administratief dossier, stuk 7, p.5).

In de vragenlijst maakte verzoeker echter nergens enige melding van het gegeven dat het de moeder

van zijn vriendin was die wenste dat zijn dochter zou worden besneden en vermeldde hij evenmin dat

deze persoon een dermate belangrijke positie zou hebben bekleed (administratief dossier, stuk 11,

vragenlijst). Van een kandidaat-vluchteling, die aanvoert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom

de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag nochtans worden verwacht dat deze alle

elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk

aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land

van herkomst. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste

interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de
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asielprocedure. Ondanks dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van

alle elementen of feiten te geven, kon van verzoeker worden verwacht dat hij een dermate essentieel

element zou hebben vermeld als het gegeven dat de moeder van zijn vriendin, die wenste dat zijn

dochter zou worden besneden en als dusdanig aan de basis lag van zijn problemen, zowel in het dorp

als in de bundogemeenschap een erg belangrijke functie vervulde. Haar (machts)positie was immers

van determinerende invloed voor zijn vrees en vormt, zoals hij zelf aanvoert in het verzoekschrift, een

essentieel element bij de beoordeling van zijn asielaanvraag (rechtsplegingsdossier, stuk 1, p.5-6).

Verder is het niet aannemelijk dat verzoeker zijn dochter en vriendin alleen zou hebben achtergelaten

wanneer hij naar de stad trok om een verblijfplaats te zoeken, en dit net op het moment dat een

besnijdenis voor zijn dochter dreigde. Redelijkerwijze kan immers worden aangenomen dat verzoeker,

indien deze daadwerkelijk een nakende besnijdenis voor zijn dochter vreesde, haar zou hebben

meegenomen op zijn zoektocht naar een verblijfplaats in plaats van haar achter te laten in het dorp waar

deze vrees zich situeerde. De verklaring dat er nog geen datum werd vastgesteld en dat verzoeker niet

kon weten dat de besnijdenis de volgende dag reeds zou plaatsvinden doet hieraan geen afbreuk.

Verzoeker kon, zoals hij aanvoert, weliswaar niet weten dat de besnijdenis de dag nadien zou

plaatsvinden, doch hij kon evenmin weten dat de besnijdenis die dag niet zou plaatsvinden. Hij gaf

immers zelf aan: “Ze hebben niet de datum niet vermeld, het kon morgen, overmorgen, volgende week

zijn”. Bovendien stelde hij dat het risico bestond dat men het meisje gewoon zou meenemen indien men

haar wilde besnijden (administratief dossier, stuk 7, p.10-11).

Verzoeker legde en legt voorts incoherente verklaringen af aangaande de wijze waarop hij zou hebben

vernomen dat zijn dochter, in zijn afwezigheid, zou zijn meegenomen door de bundogemeenschap.

Aanvankelijk verklaarde hij dat zijn vriendin hem belde, daar waar hij aangaf: “In Kambia, (F.) belde dat

haar moeder (C.) al had meegenomen van bij (F.). Ik moest snel terugkeren naar Kambia” (ibid., p.9).

Even verder stelde hij echter dat zijn vriend werd gestuurd om hem hiervan op de hoogte te brengen,

daar waar hij verklaarde: “(A.) werd gestuurd naar mij om te zeggen dat (C.) was meegenomen” (ibid.,

p.11). In het verzoekschrift verklaart verzoeker dan weer opnieuw dat zijn vriendin F. hem belde met de

mededeling dat zijn dochter werd meegenomen (rechtsplegingsdossier, stuk 1, p.2).

Verzoeker legde bovendien vage verklaringen af aangaande zijn beweerde detentie van 27 februari

2011 tot 6 maart 2011. Ondanks dat hij gedurende meer dan een week in één cel zou zijn opgesloten

met acht mannen, kon hij van geen van deze mannen de naam geven en wist hij evenmin waarom zij

opgesloten zaten (ibid., p.9). Verzoeker tracht ten onrechte deze vaagheid te vergoelijken doordat het

gaat om mensen die meestal ernstige feiten hebben gepleegd. Uit zijn verklaringen blijkt immers dat hij

zijn problemen aan zijn medegevangenen zou hebben uitgelegd (ibid.), zodat redelijkerwijze kon worden

verwacht dat hij beter op de hoogte zou zijn omtrent het voorgaande.

Daarenboven is het niet plausibel dat verzoeker enerzijds alles, en zelfs zijn leven, zou riskeren om zijn

dochter te trachten behoeden voor een nakende besnijdenis om deze dochter anderzijds vervolgens

gewoon achter te laten in Sierra Leone en bij zijn vriendin, die er nochtans eerder niet in slaagde haar te

beschermen. Dit klemt nog des te meer daar verzoeker zich vlak voor zijn vertrek uit Sierra Leone net

als zijn vriendin en zijn dochter in Freetown bevond en tevens ervan op de hoogte was dat zij in

Freetown waren doch desalniettemin geen poging zou hebben ondernomen om zijn dochter te zien,

haar mee te nemen of bij haar te blijven (ibid., p.10-11). Dat verzoeker niet precies zou hebben geweten

waar zij waren kan niet verklaren waarom hij geen verdere actie ondernam om zijn dochter te zien of te

helpen. Bovendien gaf hij aanvankelijk duidelijk aan dat hij met zijn vriendin nog telefonisch contact had

in Freetown, daar waar hij aangaf: “Ze waren in Freetown. We belden aan de telefoon, maar ik kon haar

niet gaan zien. Ze zei dat ik moest vertrekken (…)” (ibid.). Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat

verzoeker zich bij dit telefonisch contact zou hebben geïnformeerd omtrent de plaats waar zij verbleven,

minstens dat hij, gelet op dit telefonische contact, enige poging zou hebben ondernomen om zijn

dochter te helpen of nog eens te zien.

Het voormelde klemt nog des te meer daar verzoekers relaas, in tegenstelling met wat hij voorhoudt in

het verzoekschrift, wel degelijk strijdig is met de informatie in het administratief dossier (stuk 15:

landeninformatie). Verzoeker gaat in zijn betoog ter zake immers volledig voorbij aan het gegeven dat

deze landeninformatie specifieke informatie bevat waaruit blijkt dat in het district Kambia, waar hij zijn

problemen zou hebben ondervonden, door een aantal Paramount Chiefs, gemeenschapsleden en

sowei’s een overeenkomst werd afgesloten dat meisjes niet meer zullen worden besneden voordat ze

de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en daarna de keuze hebben of zij alsnog willen worden

besneden. De door verzoeker geciteerde passages uit voormelde informatie en uit de informatie bij het
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verzoekschrift hebben betrekking op de situatie in Sierra Leone in het algemeen. Bijgevolg vermogen zij

niet afbreuk te doen aan de specifiekere en gedetailleerdere informatie omtrent de situatie in zijn district,

Kambia. Gelet op het voormelde is het niet aannemelijk dat de moeder van verzoekers vriendin, die

sowei was, verzoekers dochter reeds op zevenjarige leeftijd en tegen verzoekers wil in wilde besnijden;

hetgeen des te meer geldt aangezien verzoekers vriendin niet de moeder is van verzoekers kind.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan het

aangevoerde asielrelaas.

De neergelegde documenten vermogen niet de teloorgegane geloofwaardigheid van dit relaas te

herstellen. Wat betreft het ter terechtzitting neergelegde internetartikel van 12 juli 2012 en het

krantenartikel van 10 augustus 2012 (rechtsplegingdossier, stuk 9) kan vooreerst worden opgemerkt dat

het opmerkelijk is dat deze artikelen, waarin verzoekers volledige relaas wordt uiteengezet, werden

uitgebracht meer dan een jaar en vier maanden nadat de hierin beschreven feiten zouden hebben

plaatsgevonden. Het is tevens bijzonder opmerkelijk dat de twee artikelen, die nagenoeg dezelfde

tekstinhoud bevatten, geschreven zouden zijn door twee verschillende journalisten en behoudens de

omstandige weergave van verzoekers relaas, geen informatie bevat over andere gevallen van

gedwongen FGM.

Daarenboven bleek verzoeker, ter terechtzitting ondervraagd overeenkomstig artikel 14 PR RvV,

onvoldoende op de hoogte omtrent de inhoud van de artikelen. Uit deze artikelen blijkt dat een zekere

Joseph B.M. Sowa bij AMNet, de NGO waarbij verzoeker zijn beklag zou hebben gedaan, de positie

bekleed van ‘FGM Focal Person and Human Rights Activist’ en dat deze persoon verzoekers volledige

verhaal uit de doeken deed ten aanzien van de journalisten die de artikelen schreven. Verzoeker kon de

naam van de persoon, die herhaaldelijk opduikt in het artikel, en die zijn verhaal uitgebreid weergaf aan

de journalisten echter niet verstrekken. Ondanks dat diens voormelde functie herhaaldelijk werd

genoemd ter terechtzitting, bleek verzoeker, wanneer deze naam werd genoemd, bovendien niet te

kunnen aangeven wat de functie van voornoemd persoon was of wat deze deed. Het is niet aannemelijk

dat verzoeker onwetend is over de naam en functie van de persoon, werkzaam voor een NGO die hij

reeds zou hebben gecontacteerd, die zijn vluchtelingenrelaas op dergelijke wijze publiek kenbaar

maakte.

Bovendien zou volgens de artikelen de politie inzake verzoekers ontsnapping voor een mysterie staan

en bijgevolg niet weten wie hiervoor verantwoordelijk was. Verzoeker beweerde echter bij het CGVS dat

de dorpelingen reeds in juli 2011 omwille van zijn ontsnapping erachter waren gekomen dat één van de

agenten hem hielp ontsnappen, dat zij deze agent daarom hadden aangevallen en dat de agent bij deze

aanval verlamd raakte en werd gedood (ibid., p.4, p.12).

Waar volgens de neergelegde artikelen het aantal vrouwenbesnijdenissen in het district Kambia zou

stijgen en zou te wijten zijn aan het feit dat omtrent vrouwenbesnijdenis onvoldoende bewustzijn en

informatie voorhanden zijn zodat jongeren geen geïnformeerde keuzes kunnen maken, dient te worden

opgemerkt dat uit de informatie die verzoeker bij het verzoekschrift voegt (stuk 3, p.3) dat in dit district

een invloedrijke NGO actief was die strijdt tegen vrouwenbesnijdenis, dat deze NGO in het district

Kambia meer dan een miljoen vrouwen achter zich schaarde en dat gepland werd de messen

ceremonieel neer te leggen.

Voormelde vaststellingen ondermijnen de authenticiteit van hetgeen weergegeven is en duiden op het

gesolliciteerd karakter van de artikelen.

Het geboortecertificaat van verzoekers dochter en het medisch attest bevatten slechts een aantal

gegevens met betrekking tot de geboorte van deze dochter en het overlijden naar aanleiding van deze

geboorte van de moeder van verzoekers dochter (administratief dossier, stuk 14: documenten). Deze

documenten bevatten geen gegevens die betrekking hebben op verzoekers asielrelaas en die afbreuk

kunnen doen aan het voorgaande.

De brief van zijn vriendin betreft persoonlijke briefwisseling waaraan geen objectieve bewijswaarde kan

worden gehecht en waarvan de waarachtigheid van de inhoud niet kan worden nagegaan (ibid.).

De informatie in het administratief dossier (ibid.) en bij het verzoekschrift (rechtsplegingsdossier, stuk 1,

bijlage 3) is van louter algemene aard en heeft geen betrekking op verzoekers persoon. Dergelijke

algemene informatie kan geenszins volstaan om aan te tonen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van

herkomst daadwerkelijk zou worden bedreigd en vervolgd. Verzoeker dient zijn vrees voor vervolging in

concreto aan te tonen en blijft hier, gelet op het voorgaande, in gebreke.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker 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.
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2.2.5. Verzoeker beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan degene aan de grondslag van zijn asielrelaas. Gelet op de sub 2.2.4. vastgestelde

ongeloofwaardigheid van dit relaas, toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht

genomen, niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel

48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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 twaalf september tweeduizend en twaalf

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


