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nr. 93 323 van 11 december 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 Guineese nationaliteit te zijn, op 24 augustus 2012

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

staatlozen van 25 juli 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.

Gelet op de beschikking van 4 oktober 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

6 november 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. JACOBS loco advocaat M.

VAN DER HASSELT en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 4 maart 2012 het Rijk binnen en diende op 5

maart 2012 een asielaanvraag in. Op 25 juli 2012 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin

van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Guinese nationaliteit te bezitten, tot de peul-etnie te behoren en uit Conakry afkomstig

te zijn. U verbleef in de quartier Hamdallaye, commune Ratoma te Conakry. U heeft uw

tweede baccalaureaat afgerond in 2008, maar u kon niet verder studeren wegens gebrek aan

financiële ondersteuning en omdat uw vader niet wilde dat u nog verder zou studeren. Uw studies

werden gefinancierd door uw oom langs moederszijde, I.B.. Sedertdien heeft u niet gewerkt en nam

u huishoudelijke taken op u. In september 2008 leerde u C.A. kennen. Hij was afkomstig uit Sierra

Leone en was op zoek naar een vrouw om te huwen. Een vriend, Osman, stelde u aan hem voor en u

was bereid om met hem te huwen. Eind september 2008 vroeg hij uw hand aan uw ouders. U had hem

op dat moment vier keer gezien. Uw ouders weigerden, omdat hij geen Guineeër was en u niet dezelfde

talen als hij sprak. U zag C.A. sedertdien niet meer, maar u hield nog telefonisch contact met hem tot

2009. Daarna verloor u het contact met hem en hoorde u dat hij was teruggekeerd naar Sierra Leone. U

ging naar de markt, u zocht vriendinnen op en u ging soms uit naar de discotheek, maar niet vaak,

gezien uw ouders dit niet wilden. Op 20 oktober 2011 informeerde uw moeder u dat uw vader had

gezegd dat hij u uithuwde aan H.M.D., een vriend van hem die tevens vermogend is en wahabiet. U was

al “oud” en u moest bijgevolg huwen. U kende deze man, gezien u hem al twee jaar in het gezelschap

van uw vader zag. U vermoedt dat uw vader hem heeft aangemoedigd met u te huwen. U wilde dit

echter niet, gezien u niet van hem hield, gezien hij al drie andere vrouwen had, gezien hij al 65 jaar was

en gezien u Camara nog in uw hart droeg. Op een voor u onbekende datum in oktober 2011 legde u de

imam (van wie u de naam niet kent) uit wat uw probleem was, maar hij zei dat hij u niet kon helpen

omdat het een familiaal probleem is. U vroeg eveneens hulp op een voor u onbekende datum in oktober

2011 aan uw oom langs moederszijde, Ibrahim. Hij sprak met uw vader, maar uw vader wilde niet naar

hem luisteren. Op 23 oktober 2011 vond het religieus en traditioneel huwelijk plaats. U verbleef bij uw

echtgenoot in de quartier Koloma, commune de Ratoma, Conakry. U werd door uw echtgenoot

geslagen en mishandeld, hij zei u dat u uw hele leven bij hem diende te blijven. U moest een “jilbab”

dragen. Op 2 november 2011 verliet u uw echtgenoot en verbleef u bij uw oom langs moederszijde, I.,

en een vriendin A.. Uw vader sloeg uw moeder en hield haar verantwoordelijk en stuurde haar weg. Uw

oom werd constant bedreigd door uw vader. U werd uiteindelijk na een maand door uw vader gevonden

bij uw oom en hij bracht u terug naar uw echtgenoot. Uw echtgenoot vroeg u waarom u dit deed, hij zei

dat hij verantwoordelijk voor u was. Uw oom zou een oplossing zoeken. Op 2 maart 2012 werden er

voorbereidingen getroffen in de woning van uw echtgenoot om het doopfeest van het kind van zijn broer

te vieren. U ging naar de woning van een vriendin, B.D., in de wijk Koloma. De volgende dag ging u

naar uw oom langs moederszijde, I. B.. U zei hem dat u aan het lijden was en u niet kon terugkeren naar

uw echtgenoot. U vernam dat uw echtgenoot op dezelfde dag dat u hem had verlaten uw vader had

gebeld, die vervolgens naar uw oom belde. Uw oom had hem gezegd dat hij niet wist waar u was en dat

uw vader verantwoordelijk was, gezien hij zijn dochter had gegeven aan iemand zonder haar mening te

vragen. Uw oom had reeds een oplossing voorbereid. Hij bracht u naar zijn vriend, de heer S.. Op 3

maart 2012 reisde u per vliegtuig vanuit Conakry, onder begeleiding van de heer S., naar België, alwaar

u ’s anderendaags aankwam. U vroeg er op 5 maart 2012 asiel aan. U heeft geen contact meer met

iemand in Guinée.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten voor: een foto van uzelf met

uw verloofde; een “attestation” van het behalen van een baccalaureaat (1ere partie – session 2006), dd.

20 december 2011; een “attestation de réussite”, dd. 19 december 2011; een “fiche de releve de

notes” (met nummer 0009); een “bulletin trimestriel de notes” van het schooljaar 2005-2006; een

“attestation” van het behalen van een baccalaureaat unique (session 2008), dd. 25 september 2008;

een “attestation de réussite”, dd. 16 september 2008; een “fiche de releve de notes” (met nummer

3685); een “bulletin trimestriel de notes” van het schooljaar 2007-2008; een medisch attest met

betrekking tot littekens, dd. 23 april 2012 van dr. N.B., en een medisch attest met betrekking tot een

besnijdenis (type I), ongedateerd van dr. R.P..

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de zin

van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaart dat u bij terugkeer naar uw land van herkomst vreest te worden verplicht door uw vader

te moeten terugkeren naar uw echtgenoot, die u mishandelde.

Vooreerst dient er te worden vastgesteld dat er in het geheel geen geloof kan gehecht

worden aan uw gedwongen huwelijk met H.M.D.. In de eerste plaats dient er opgemerkt te worden

dat uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan het
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administratief dossier, blijkt dat «(…), le mariage forcé est un phénomène devenu marginal et quasiment

inexistant en milieu urbain. Il touche principalement les filles très jeunes, vivant en milieu rural, issues de

famille attachées aux traditions» (zie SRB, « Guinée – Le mariage », Cedoca, april 2012, p. 12). U

verklaarde niet uit een landelijk milieu afkomstig te zijn, maar uit Conakry en geen andere vrouwen in uw

familie te kennen die gedwongen werden uitgehuwelijkt dan uzelf (gehoorverslag, p. 11). U was

bovendien reeds 23 jaar toen u gedwongen werd uitgehuwelijkt door uw vader. Toen u door

het Commissariaat-generaal werd gevraagd waarom uw vader u niet eerder uithuwelijkte (dan op 23

oktober 2011) zei u dat u al eerder een man had gekend, maar dat uw vader niet wou dat u met hem

huwde, gezien hij geen Guineeër was (gehoorverslag, p. 8). Wanneer u de vraag opnieuw werd gesteld

waarom uw vader u dan niet eerder uithuwde aan iemand anders, zei u dat u heel boos was omwille van

zijn weigering en omdat u niet meer verder mocht studeren. U zei hem dat u nooit meer wou

trouwen (gehoorverslag, p. 9). Voorgaande uitleg is niet afdoende om te verklaren waarom uw vader

nog (van 2008) tot 23 oktober 2011 zou hebben gewacht om u uit te huwen tegen uw wil in, te meer

daar u reeds in 2008 liet blijken te willen huwen en u beweerde dat u uw echtgenoot reeds twee jaar in

het gezelschap van uw vader zag (gehoorverslag, p. 9). Er kunnen ook ernstige vragen worden gesteld

bij het gedwongen karakter van uw huwelijk en uw bewering dat enkel uw vader op de hoogte was van

dit huwelijk (gehoorverslag, p. 11). Wanneer u werd gevraagd waarom u niet gewoon kon weigeren om

te huwen met deze man, antwoordde u dat u niets kon doen (gehoorverslag, p. 11). Wanneer door

het Commissariaat-generaal wordt aangedrongen hieromtrent wat meer uitleg te geven, stelde u

hierover te laat te zijn geïnformeerd en uw vader alles reeds met deze man had besproken

(gehoorverslag, p. 11). U stelde dat noch uw moeder, noch enig ander familielid op de hoogte was van

dit huwelijk (gehoorverslag, p. 11), hetgeen niet aannemelijk is. Uit voormelde informatie blijkt immers

dat een groot aantal familieleden bij de onderhandelingen die het huwelijk voorafgaan worden betrokken

(zie voormelde informatie, p. 13), zodat uw bewering dat enkel uw vader op de hoogte was en

niemand anders van uw familieleden, geen steek houdt. U preciseerde verder dat u niet kon

wegvluchten vóór uw huwelijksdag, vermits u geen gelegenheid had gehad en tegen uw ouders had

gezegd dat u niet wilde huwen (gehoorverslag, p. 12). Wanneer u door het Commissariaat-generaal

wordt gevraagd wat u juist bedoelt met uw bewering dat u “geen gelegenheid had gehad”, zei u dat u

dacht dat het huwelijk niet zou doorgaan omdat u dit had gezegd aan uw ouders (gehoorverslag, p. 12).

Gelet op uw bewering dat uw vader uw studies tegen uw wens in stopzette (gehoorverslag, p. 4), dat hij

u weinig vrijheid gaf (gehoorverslag, p. 6) en dat hij een huwelijk met de man van uw keuze weigerde

(gehoorverslag, p. 6), is het niet aannemelijk dat u het voornemen van uw vader om u uit te huwen niet

ernstig nam (enkel en alleen omdat u had gezegd dit niet te willen) en u niet vóór uw huwelijksdag de

benen nam, te meer daar u stelde dat u op voorhand, met name op 20 oktober 2011, werd geïnformeerd

(gehoorverslag, p. 10). In ditzelfde verband is het eveneens merkwaardig dat u niet meer pogingen heeft

ondernomen om vóór uw huwelijksdag meer personen aan te spreken die uw vader zouden kunnen

beïnvloeden. U stelde de imam (van wie u de naam niet kan verstrekken, gehoorverslag, p. 8) te hebben

aangesproken, evenals uw oom langs vaderszijde, I. B., en dit vóór het huwelijk, maar u stelde dat de

imam niet wou tussenkomen in een familiaal probleem en uw vader niet wou luisteren naar uw oom

(gehoorverslag, p. 8). Het is niet aannemelijk dat u niet meer personen zou hebben aangesproken om

uw vader van mening te doen veranderen (een tante langs vaderszijde, een familievriend, etc). Uit

voormelde informatie blijkt immers dat de vrouw, indien ze niet akkoord is met het huwelijk, de

tussenkomst kan vragen van een tante, een oom, een wijze, een imam of een familievriend om haar

vader aan te spreken (zie voormelde informatie, p. 15).

Verder bleek u op bepaalde momenten bijzonder onwetend te zijn over uw echtgenoot en dit

ondanks uw bewering hem al twee jaar in het gezelschap van uw vader te hebben gezien

(gehoorverslag, p. 9) en gedurende drie maanden en tien dagen (gehoorverslag, p. 3) bij hem te

verbleven (met uitzondering van 2 november tot eind november 2011, gehoorverslag, p. 11). Zo wist u

wel dat uw echtgenoot handelaar was, maar kon u niet preciseren welke goederen hij dan wel

verhandelde (gehoorverslag, p. 5). U wist niet hoelang uw vader hem al kende of in welke

omstandigheden uw vader hem zou hebben ontmoet (gehoorverslag, p. 9). De namen van zijn ouders

en van zijn broers zijn u onbekend (gehoorverslag, pp. 12 en 13). U stelde dat uw echtgenoot uw vader

geld had betaald als bruidsschat, maar u kon niet preciseren over hoeveel geld dit dan wel ging

(gehoorverslag, p. 9). Over het karakter van uw echtgenoot kon u niets meer zeggen dat dat hij streng is

en altijd doet wat hij wil (gehoorverslag, p. 12). De leeftijd van zijn overige drie vrouwen is u onbekend

en u bleek evenmin te weten van waar zij afkomstig zijn (gehoorverslag, p. 12). Het is overigens niet

aannemelijk dat u helemaal niets kan zeggen over de houding van de overige drie echtgenotes op uw

weigering met uw echtgenoot gehuwd te zijn (gehoorverslag, p. 13). Uw bewering in dit verband, met
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name dat ze niets tegen u hebben gezegd en u bijna niet met hen sprak (gehoorverslag, p. 13), komt

ongeloofwaardig over. Er zou toch verwacht worden dat deze vrouwen toch iets zouden laten blijken

over uw blijvende weigering met uw echtgenoot samen te leven of enige reactie zouden hebben

getoond nadat u een eerste keer uw echtgenoot had verlaten. U haalde verder aan dat uw echtgenoot

wahabiet is (gehoorverslag, p. 8), zijnde een aanhanger van een ultraconservatieve, radicale

islamstroming, die er een letterlijke interpretatie van de koran op nahoudt. U zei dat dit een echte

invloed heeft gehad op uw (huwelijks-)leven gezien u zich niet wilde aankleden zoals hij wilde

(gehoorverslag, p. 10) Wanneer u werd gevraagd wat het onderscheid is met de gewone islam, bleef u

steken in algemeenheden en duidelijke uiterlijke kenmerken zoals “kledijvoorschriften” en dat “ze van

religieuze vergaderingen houden” en dat “een vrouw niet met een man mag praten of geen hand mag

geven aan een man” (gehoorverslag, p. 10). U zei dat u er niet meer over kon vertellen omdat u zelf

geen wahabiet bent, maar er zou toch verwacht worden dat uw echtgenoot u meer geloofsrichtlijnen zou

hebben opgelegd met betrekking tot het wahabisme dan alleen kledijvoorschriften. In strijd met de

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan het

administratief dossier, beweerde u overigens dat de wahabieten dezelfde feestdagen hebben als de

gewone moslims en dat er geen (uiterlijke) verschillen zijn met de moskeeën van de gewone moslims

(gehoorverslag, p. 10). Gelet op voorgaande vaststellingen kan er geen geloof worden gehecht aan uw

gedwongen huwelijk met H.M.D..

Bovendien kunnen met betrekking tot de door u aangehaalde vrees voor uw vader en

uw echtgenoot volgende ernstige bedenkingen worden geuit.

In de eerste plaats blijkt dat u over geen enkele concrete aanwijzing beschikt waaruit kan

worden afgeleid dat uw vader en/of echtgenoot u nog steeds zouden zoeken. U stelde hiervan zeker te

zijn, maar uit uw verklaringen blijkt dat u geen contact meer heeft gehad met iemand in Guinée sedert

uw vertrek uit het land (gehoorverslag, pp. 4 en 13). U kan bijgevolg niet zeggen of u actueel wordt

gezocht door uw echtgenoot of uw vader (gehoorverslag, p. 10). Op de vraag van het Commissariaat-

generaal waarom u dan geen contact heeft opgenomen met uw oom, I. B., om dit na te

vragen, antwoordde u hem niet te hebben gebeld omdat u zijn nummer niet in uw hoofd heeft. U wilde

verder dat er niet geweten is waar u zich bevindt (gehoorverslag, p. 4). Gelet op uw bewering dat uw

oom I. uw reis heeft geregeld en u zelfs niet wist dat u naar België ging, is het niet aannemelijk dat u uw

oom niet zou hebben kunnen contacteren om meer te weten te komen over uw situatie. Er kan

immers redelijkerwijze van u worden verwacht dat u ernstige en veelvuldige pogingen onderneemt om

contacten te hebben met uw thuisbasis om te vernemen hoe uw persoonlijke problemen evolueren. Het

feit dat u dit heeft nagelaten wijst op een gebrek aan interesse in uw situatie en doet afbreuk aan de

ernst van de door u ingeroepen (actuele) vrees voor vervolging. Informatie over uw recente situatie en

problemen is immers van primordiaal belang om de door u geschetste vrees correct te kunnen

inschatten.

Tot slot blijkt uit uw verklaringen niet dat het ontvluchten van uw land van herkomst en het vragen

van internationale bescherming, de enige optie voor u was om aan H.M.D. te ontkomen. Op de vraag

van het Commissariaat-generaal of u er niet aan heeft gedacht om u elders in Guinée te vestigen,

antwoordde u dat u niet wist dat u naar België zou komen (gehoorverslag, p. 13). Wanneer vervolgens

door het Commissariaat-generaal wordt gevraagd wat u concreet verhinderde om u elders in Guinée te

vestigen, stelde u -opnieuw ontwijkend- dat u werd geholpen, dat u niet wist dat u hier zou komen

(gehoorverslag, p. 13). Tot slot, wanneer de vraag opnieuw werd herhaald door het Commissariaat-

generaal, zei u dat u nog heel bang zou zijn dat u op een dag gevonden zou worden, omdat uw man

veel relaties heeft en hij bekend is (gehoorverslag, p.13). Het is echter niet aannemelijk dat uw

echtgenoot u, zelfs in een stad zoals Conakry dat meer dan twee miljoen inwoners telt, u zonder meer

zou vinden. Tot slot stelde u geen hulp te hebben gevraagd aan (vrouwen)-organisaties, omdat u er nog

nooit van had gehoord dat iemand dit al heeft gedaan (gehoorverslag, pp. 8 en 11) en u om diezelfde

reden geen bescherming kon zoeken bij de autoriteiten, die overigens deze familieproblemen niet

ernstig nemen (gehoorverslag, p. 11). Nochtans blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en die werd toegevoegd aan het administratief dossier dat er in Conakry verschillende

organisaties bestaan die de rechten van de vrouwen verdedigen (ook in het geval van gedwongen

huwelijk). Deze organisaties werken samen met de autoriteiten en bieden juridische bijstand aan

vrouwen die dit wensen. Bovendien voeren zij informatie- en sensibilisatiecampagnes in samenwerking

met de autoriteiten, de media en internationale organisaties, zodat het niet aannemelijk is dat u er nog

nooit van zou gehoord hebben dat iemand dit al heeft gedaan of dat ze deze problemen niet ernstig

zouden nemen, zoals u beweerde (zie SRB, « Guinée – Le mariage », Cedoca, april 2012, p. 16).
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De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen. Het medisch

attest, ongedateerd van dr. R.P., vermeldt een besnijdenis van type I. Gezien u deze traditionele praktijk

reeds ondergaan hebt, kan u om deze reden geen internationale bescherming meer worden verleend.

Het medisch attest, dd. 23 april 2012 van dr. N.B., vermeldt littekens en een verminderd gehoor. Dit

medisch attest vormt echter geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin u deze verwondingen

opliep. Een arts kan immers nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden

schetsen waarbij de verwondingen werden opgelopen. De door u neergelegde foto heeft geen enkele

bewijswaarde, gezien deze door mogelijke enscenering geen enkele garantie kan bieden over de

authenticiteit van wat werd afgebeeld. De overige door u voorgelegde documenten met betrekking tot

uw studies, met name een “attestation” van het behalen van een baccalaureaat (1ere partie – session

2006), dd. 20 december 2011; een “attestation de réussite”, dd. 19 december 2011; een “fiche de releve

de notes” (met nummer 0009); een “bulletin trimestriel de notes” van het schooljaar 2005-2006; een

“attestation” van het behalen van een baccalaureaat unique (session 2008), dd. 25 september 2008;

een “attestation de réussite”, dd. 16 september 2008; een “fiche de releve de notes” (met nummer 3685)

en een “bulletin trimestriel de notes” van het schooljaar 2007-2008, tonen aan dat u een opleiding heeft

gevolgd, maar kunnen uw asielrelaas in het geheel niet staven. U bent niet in het bezit van enig

document ter staving van uw reisweg of uw identiteit, hetgeen op zich een negatieve indicatie inhoudt

van de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Bijgevolg maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde een “gegronde vrees voor

vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan worden genomen, 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 de subsidiaire bescherming zou lopen. U beroept zich voor uw

verzoek om subsidiaire bescherming immers op dezelfde elementen als deze van uw asielrelaas. Gelet

op de ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg evenmin de subsidiaire beschermingsstatus op basis

van artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet worden toegekend.

Met betrekking tot de algemene situatie in Guinée kan het volgende worden vastgesteld:

De verschillende geraadpleegde informatiebronnen stellen dat sinds de verkiezingsoverwinning

van Alpha Condé in 2010, de veiligheidssituatie verbeterd is, hoewel politieke spanningen nog voelbaar

zijn. Het stoppen van de dialoog tussen de regering en bepaalde politieke oppositiepartijen toont dit aan.

Er moet ook gewezen worden op mensenrechtenschendingen door de Guineese veiligheidstroepen

bij politieke manifestaties. Guinee is dus in 2011 geconfronteerd met interne spanningen, geïsoleerd

en sporadisch geweld en dergelijke. Het is dan ook nu aan de verschillende politieke actoren om ervoor

te zorgen dat aan de voorwaarden wordt vervuld om de overgangsperiode te beëindigen en in een

rustig klimaat parlementsverkiezingen te houden. De komende maanden zullen dan ook beslissend zijn

voor de toekomst van het land (zie SRB, «Guinée – Situation sécuritaire», Cedoca, dd. 24 januari

2012).

Artikel 48/4, §2, c) van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat een ernstige bedreiging van het

leven of de persoon van een burger, als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict, beschouwd wordt als ‘ernstige schade’ die aanleiding

kan geven tot het toekennen van het statuut van subsidiaire bescherming, voor zover er zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat die persoon een reëel risico zou lopen op dergelijke schade

(artikel 48/4, § 1). Uit voormelde informatie blijkt echter dat Guinee niet geconfronteerd wordt met een

situatie van willekeurig geweld, en er evenmin sprake is van een gewapende oppositie in het land. In het

licht van het geheel van deze elementen dient dan ook vastgesteld te worden dat er op dit ogenblik in

Guinee geen sprake is van een gewapend conflict of een situatie van willekeurig geweld in de zin van

artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van
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het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoekster roept als “Eerste middel” de “Schending van de wet van 29/07/1991 mbt.

motiveringsverplichting, schending van art. 62 van de wet van 15/12/1980, schending van artikel 48/3

vreemdelingenwet en van artikel 1 van de Conventie van Geneve van 28 juli 1951” in, en als “Tweede

middel” de “schending van art. 48/4 van de Wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van Vreemdelingen”.

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoekster kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat zij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien

verzoekster de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert

verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt

wordt onderzocht.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke

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

elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven (UNHCR, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, §§ 195 en 196). 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 voor Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling 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 verklaringen moeten plausibel zijn en niet in strijd met

algemeen bekende feiten.

3.1.1. Verzoekster heeft geen enkel identiteitsdocument voorgelegd noch reisbescheiden terwijl

verzoekster geen problemen aanhaalt met haar nationale overheid en ze aldus in staat is zich naar

behoren te legitimeren. Ze verklaart dat ze enkel een geboorteakte bezat die ze niet meenam omdat ze

onvoorbereid vertrokken is (gehoorverslag CGVS, p.6-7). Het gebrek aan identiteitsdocumenten staat

schraag op de documenten neergelegd ter adstructie van haar studies. Verzoekster toont niet aan dat ze

zich kon inschrijven op school en een diploma werd uitgereikt op haar naam zonder haar identiteit aan te

tonen. Bij gebrek aan identiteitsbewijs kan niet onbetwist worden vastgesteld dat de schooldocumenten

verzoekster toebehoren.

3.2. Zoals de bestreden beslissing stelt kunnen verzoeksters verklaringen inzake haar reisweg evenmin

overtuigen. Voorgaande vaststellingen ondermijnen verzoeksters algehele geloofwaardigheid, in het

bijzonder van haar voorgehouden illegale reisweg en de onmogelijkheid een paspoort voor te leggen.

3.3. Verzoekster verklaarde Guinee te zijn ontvlucht, omdat ze er door haar vader tegen haar zin

uitgehuwelijkt was aan een oude wahabiet die reeds drie andere vrouwen had, haar sloeg en

mishandelde. Verzoekster staaft dit asielrelaas niet. Verzoekster toont niet aan dat ze gehuwd was

terwijl ze een religieus huwelijk zou aangegaan hebben “voor de moskee”, noch legt ze andere

documenten neer waaruit kan blijken dat er een “religieus huwelijk en traditioneel huwelijk”

(gehoorverslag CGVS, p.4) werd afgesloten. Verzoekster biedt hiervoor geen aannemelijke verklaring,

wat onaanvaardbaar is nu dit huwelijk net de kern uitmaakt van haar asielrelaas.

3.4. Verzoeksters verklaringen kunnen het asielrelaas evenmin onderbouwen. De commissaris-generaal

wijst terecht op tal van vaagheden en onaannemelijkheden in verzoeksters asielrelaas, die de
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geloofwaardigheid van haar vluchtmotieven onderuithalen. Immers kan gelet op algemene informatie

toegevoegd aan het administratief dossier niet geobjectiveerd worden dat een meisje met verzoeksters

profiel en achtergrond het slachtoffer zou worden van een gedwongen huwelijk, en bovendien bleek dat

verzoeksters kennis van de man met wie ze onder dwang huwde, quasi nihil was.

3.5. Verzoekster volhardt dat zij “is wel degelijk gedwongen geweest om te huwen met haar echtgenoot,

zij heeft hem niet vrij kunnen kiezen en heeft evenmin enige mogelijkheid gehad om het huwelijk te

vermijden”, en voert aan dat de “algemene informatie waarnaar het CGVS verwijst is niet van die aard

om het relaas van verzoekster in geloofwaardigheid aan te tasten.” Verzoekster argumenteert dat de

informatie “sluit niet uit en zegt niet dat dit niet meer voorkomt” en dat “het is duidelijk dat er vrouwen van

23 zijn die nog niet gehuwd zijn: dit is absoluut niet onmogelijk!” verzoekster wijst erop dat “Of een vader

zijn dochter tot gedwongen huwelijk kan dwingen heeft niets te maken met de leeftijd, verzoekster

woonde thuis in bij haar ouders en stond dus onder hun gezag. In de cultuur en traditie is men verplicht

zijn ouders ten allen tijde te gehoorzamen en is men hen een zeer groot respect verschuldigd. Men kan

zijn vader zomaar niet tegenspreken wanneer men onder zijn dak woont en verblijft.” Verzoekster “ziet

niet in hoe het feit dat haar man, die een vriend van haar vader was, reeds twee jaar bij hen thuis kwam

als een negatief element kan beschouwd worden door het CGVS”. Voorts betwist verzoekster “dat zij

volgens het CGVS gewoon had kunnen weigeren om te huwen”, en licht toe dat “Uit de informatie in het

administratief dossier blijkt inderdaad dat er inspraak kan zijn en onderhandeld kan worden, dat de

moeder van het meisje het met haar bespreekt en dat de moeder het daarna bespreekt met de

vader. Nergens staat er te lezen dat men kan weigeren, dat men NEE kan zeggen: er kan onderhandeld

worden en het meisje kan misschien bepaalde zaken vragen of voorstellen maar ingaan tegen de keuze

van haar vader dat is niet mogelijk!” Verzoekster spreekt ook het motief tegen “dat het merkwaardig is

dat verzoekster niet meer pogingen heeft ondernomen om voor de huwelijksdatum meerdere personen

aan te spreken die haar vader kunnen beïnvloeden”, en wijst erop dat zij “sprak de belangrijkste

personen aan en die konden haar niet helpen”.

3.6. Uit de objectieve informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat gedwongen

huwelijken in Guinee quasi onbestaand zijn in stedelijke milieus, en mogelijk nog kunnen voorkomen in

landelijke milieus bij zeer jonge meisjes die afkomstig zijn uit families die deze traditie aanhangen. De

commissaris-generaal oordeelt dan ook terecht dat het onaannemelijk is dat verzoekster, die afkomstig

is uit Conakry, die afstamt uit een familie waar nooit gedwongen huwelijken plaatsvonden, die als vrouw

kon studeren en discotheken opzocht, en intussen al meerderjarig is (23 jaar) en zelfstandig kon zijn, het

slachtoffer zou worden van een gedwongen huwelijk. Verzoekster beperkt zich in het verzoekschrift tot

het louter herhalen van haar asielrelaas, en het benadrukken dat het niet onmogelijk is dat dergelijke

feiten plaatsvonden, wat echter geen afbreuk doet aan de ongeloofwaardigheid ervan. Evenmin weerlegt

verzoekster het motief dat zij niet aantoont ernstige pogingen te hebben ondernomen om aan dit

gedwongen huwelijk te ontkomen, wat immers onaanvaardbaar is gelet op haar profiel van volwassen en

ervaren vrouw en aldus eerder het verzonnen karakter van haar beweringen aantoont.

3.6.1. Verzoekster brengt evenmin enig overtuigend element aan dat de waarachtigheid van haar

asielrelaas kan ondersteunen. Verzoekster kan haar beweerde huwelijk niet aantonen aan de hand van

documenten, noch zijn haar verklaringen voldoende om zulks aan te nemen. Verzoekster is onbekend

met haar echtgenoot wat bezwaarlijk kan worden toegedekt met haar desinteresse voor deze man “dus

ook niet in het privé leven van haar man. Zij is er niet in geslaagd met de andere vrouwen een gesprek

aan te knopen over haar probleem: zij was alleen en had niemand bij zich met wie zij vertrouwelijk kon

praten”. Immers voor zover verzoeksters echtgenoot reeds twee jaar bij haar thuis langskwam, zij met

hem huwde en ook een aantal maanden bij hem inwoonde en hij haar inlichtte over zijn opgelegde

leefregels, kan redelijkerwijze verwacht worden dat zij deze man uitvoerig kan toelichten. Het is dan ook

niet ernstig dat verzoekster niet weet welke goederen hij verhandelde, noch hoeveel huizen hij bezit,

noch hoeveel bruidsschat er werd betaald. Verzoekster kon evenmin zijn drie andere echtgenotes

toelichten, noch zijn relatie met haar vader. Haar beschrijving van haar man (zie gehoorverslag CGVS,

p.12) “Hij is niet groot, niet klein”, “is donker” en “heeft een baard”, en dat hij “kleedt zich altijd als een

wahabiet met een korte broek” en zijn karakter “Hij wil constant schreeuwen” en “was heel streng, heel

boos” is nietszeggend en stereotiep. Verzoekster kon evenmin zijn levensstijl en overtuigingen als

wahabiet beschrijven en komt op dit punt niet verder dan algemeenheden. Aldus kan de Raad slechts

vaststellen dat verzoekster niet bekend is met een beweerde echtgenoot en diens familie en geloof. Er

zijn dan ook geen elementen die de waarachtigheid van het asielrelaas ondersteunen. Verzoekster biedt
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aldus geen aannemelijke verklaring voor haar onwetendheden, deze bevindingen blijven dan ook

onverminderd overeind.

3.7. Waar de commissaris-generaal verzoekster verwijt sinds haar vertrek geen ernstige pogingen te

hebben ondernomen om contact op te nemen met iemand uit Guinee, stelt het verzoekschrift “Dat haar

raadsman haar het belang van nieuwe informatie en contact met haar thuisland om bijkomende

informatie te bekomen heeft uiteengezet en dat verzoekster aldus haar uiterste best deed om contact op

te nemen met haar oom. Dat deze laatste haar een brief heeft geschreven waarin hij uitdrukkelijk zegt

dat verzoekster haar familie hem nog steeds komt bedreigen aan zijn woonst. Dat de reden waarom zij

zoveel moeite had om hem te vinden ook meteen duidelijk werd, nu hijzelf is moeten vluchten.”

Verzoekster voegt deze brief toe aan het verzoekschrift.

3.7.1. Verzoekster kan bezwaarlijk menen dat een fotokopie van een persoonlijke brief die om het even

waar kan geschreven zijn, haar asielrelaas kan objectiveren. De vaststelling dat verzoekster

aanvankelijk beweerde geen contact meer te kunnen opnemen met haar familie omdat zij het nummer

van haar oom niet uit het hoofd kent en niet wil dat haar familie weet waar ze is, doch na confrontatie

met de bestreden beslissing plots een brief kan neerleggen zonder toe te lichten hoe zij het contact met

haar thuisland kon herstellen, ondergraaft verder verzoeksters geloofwaardigheid.

3.8. De overige documenten die verzoekster neerlegde, met name een foto en medische attesten

adstrueren evenmin verzoeksters asielrelaas. Het eerste medisch attest bevestigt dat verzoeksters

besneden is wat niet wordt betwist. Volgens het tweede medisch attest heeft verzoekster littekens en

beweert ze gehoorproblemen te hebben die niet werden vastgesteld en waarvoor ze werd

doorverwezen. Verzoekster legt hierover geen bijkomende attesten neer. Een medisch attest is hoe dan

ook geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin de verzoekende partij haar verwondingen

opliep. De arts doet vaststelling betreffende de fysieke gezondheidstoestand van een patiënt; rekening

houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen

verwondingen; hij kan dit onder meer afleiden uit de ernst en de plaats van de verwondingen. De arts

beperkt zich in casu tot de vermelding dat de patiënte beweert dat de littekens veroorzaakt werden door

haar echtgenoot (RvS 10 juni 2004, nr. 132.261; RvV 11 juni 2008, nr. 12.474; RvV 10 oktober 2007, nr.

2468).

3.9. Verzoeksters asielrelaas blijft een aaneensluiting van boute beweringen die ze niet nader kan

toelichten, concretiseren of objectiveren. Uit het administratief dossier kan niet blijken dat verzoekster

gehuwd was met een wahabiet uit Guinee waardoor haar verklaringen over haar partner uit Sierra

Leaone mogelijk in een ander licht komen te staan. Voort toont verzoekster niet aan wanneer ze haar

land verliet wat gezien haar zwangerschap duidelijk relevant is, te meer nu ze aanvoert dat zij

“daarenboven niet alleen vreest voor haar eigen even maar tevens voor het leven van haar ongeboren

kind. Verzoekster meende dat zowel haar raadsman als het CGVS op de hoogte waren van haar

zwangerschap. Verzoekster moet bevallen van een dochter op 3 november 2012 en was dus zwanger

van haar echtgenoot toen zij hier in België aankwam. Zij weet zelf maar dat zij zwanger is sedert korte

tijd. Verzoekster is zelf besneden. Gelet dat haar man een Wahabiet is en hij dus zeer letterlijk de Koran

interpreteert, staat het buiten alle discussie dat haar nog ongeboren dochter bij een terugkeer naar

Guinee zal besneden worden. Verzoekster wenst dit niet en verzet zich hiertegen voor haar dochter.

Verzoekster voegt informatie toe die duidelijk is over wat het lot van personen is die zich tegen de

besnijdenis van hun dochter verzetten. Daarenboven is bij een terugkeer naar Guinee de fysieke

integriteit van haar ongeboren dochter in gevaar.”

3.10. Verweerder wijst er in dit verband terecht op dat verzoekster aldus nieuwe elementen aanvoert,

waarvan echter niet wordt aangetoond dat zij deze niet eerder kon aanvoeren. Immers, uit het

administratief dossier blijkt dat zij er nooit op gewezen heeft dat zij zwanger was, noch dat zij ervoor

vreesde dat haar dochtertje ook besneden zou worden. Hoe dan ook verzoekster dient zich naar

behoren te legitimeren en minstens haar nationaliteit of deze van de vader van het kind kenbaar te

maken. Aangezien niet aannemelijk is dat deze vader een wahabiet uit Guinee is, schiet verzoekster

tekort in haar medewerkingsplicht.
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3.11. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire beschermingsstatus

4.1. Verzoekster meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.2. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoeksters verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

5. Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

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 elf december tweeduizend en twaalf door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


