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nr. 95 111 van 15 januari 2013

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 2012 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 10 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 25 oktober 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 december 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor de

verzoekende partij, 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 20 maart 2011 het Rijk binnen en diende op 22

maart 2011 een asielaanvraag in. Op 10 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 verklaarde de Sierraleoonse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 3 november 1992 te

Freetown. U woonde samen met uw broer H. in Jui, nabij Freetown, nadat u uw ouders en andere

broers en zussen verloor in het jaar 1999, tijdens de burgeroorlog in Sierra Leone. U verklaarde dat u

gevraagd werd te huwen met de zoon van de lokale chief van de gemeenschap waar u woonde, maar

dat u dit weigerde omdat u uw studies wou afmaken. In januari 2011, toen u thuis aan het studeren was,

werd u, samen met twee andere meisjes, door een twintigtal vrouwen meegenomen naar de brousse,

waar men u wou initiëren in de Bundo gemeenschap. Nadat het eerste meisje stierf tijdens haar

besnijdenis, wist u te ontsnappen, en u liep naar een vriend van uw broer die in Jui woont, om er te

schuilen. U legde hem alles uit. Nadat deze uw broer contacteerde en u uw situatie aan uw broer

uitlegde, verbleef u nog een tweetal maanden bij de vriend van uw broer. Uw broer en zijn vriend

hielpen u Sierra Leone te ontvluchten. U verliet op 19 maart 2011 Sierra Leone per vliegtuig, in het

samenzijn van een zekere Chun, een blanke man. U kwam op 20 maart 2011 aan in België en vroeg er

asiel aan op 22 maart 2011.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees voor vervolging’,

zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’, zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk heeft gemaakt.

Er dient te worden opgemerkt dat u meerdere verklaringen aflegt, met betrekking tot de door u

opgeworpen vervolgingsfeiten, die afbreuk doen aan de geloofwaardigheid ervan.

U verklaarde in januari 2011 door een twintigtal vrouwen te zijn meegenomen toen u thuis aan het

studeren was, en dat ze u meenamen naar de brousse om een aantal ceremonies te doen voordat de

initiatie plaats zou kunnen vinden. U verklaarde dat er naast u, nog twee andere meisjes meegenomen

werden en dat het eerste meisje dat besneden werd, overleed. U verklaarde dat u de leiders dat hoorde

zeggen, en dat u daarop bent weggevlucht (zie gehoorverslag CGVS, p. 2 en 8). Gevraagd welke

ceremonies er plaatsvonden voor de initiatie – gezien uw eerdere verklaring dat er voorafgaand aan de

initiatie, ceremonies plaatsvinden – antwoordde u enkel dat aan maagden cadeaus gegeven worden, en

dat je meer weet als ze je binnen nemen voor de initiatie (zie gehoorverslag CGVS, p. 9). U verklaarde

dat ze u vroegen of u nog maagd was, ze dit wilden nakijken, en u daarna zouden initiëren (zie

gehoorverslag CGVS, p. 2). U verklaarde verder dat, als ze ontdekken dat je geen maagd meer bent,

het een groot probleem zal zijn voor je, dat ze wisten dat u geen maagd meer bent, én dat u niet weet

wat ze doen met hen die geen maagd meer zijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 8 en 9). Het dient

opgemerkt dat bovenstaande verklaringen niet coherent zijn; u verklaarde immers dat u geen maagd

meer bent en ze dit wisten en tevens nog eens nakeken, dat meisjes die geen maagd meer zijn grote

problemen krijgen én dat u niet weet wat ze doen met hen die geen maagd meer zijn.

Gevraagd hoe u erin slaagde om weg te lopen, verklaarde u dat er geen bewaking was, en de mensen

niet met velen waren daar (zie gehoorverslag CGVS, p. 9). Het dient vastgesteld dat uw verklaring over

de manier waarop u wist te ontsnappen aan de initiatie in de brousse, geenszins overtuigt. U verklaarde

immers dat u het huwelijk met Alm. – alvorens hetwelk een initiatie in de Bundo-gemeenschap nodig

geacht werd – weigerde, en dat zijn moeder een sowe – traditionele besnijdster – was (zie

gehoorverslag p. 2 en 6). Tijdens uw gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken – waarover u tijdens het

gehoor op het CGVS zei dat het goed verlopen was (zie gehoorverslag CGVS, p. 1) - verklaarde u dat u

niet wilde meegaan toen ze u kwamen halen voor de initiatie. U verklaarde verder dat meisjes die

weglopen van de initiatie, later gedood worden als ze teruggevonden worden, omdat ze denken dat de

geheimen van de Bundo-gemeenschap vrijgegeven zouden worden. U verklaarde eveneens dat ze, na

uw ontsnapping, aan uw broer zeiden dat u dingen had gezien die u niet dient verder te vertellen (zie

gehoorverslag CGVS, p. 2). Gegeven bovenstaande verklaringen, wordt het dan ook absoluut niet

geloofwaardig geacht dat u zonder problemen wist te ontsnappen aan de initiatie, omdat er geen

bewaking was. Dat de meisjes die geïnitieerd moeten worden zonder meer onbewaakt zouden worden

gelaten, overtuigt niet. Uw verklaringen dat uw aanwezigheid op de initiatie in de brousse, tegen uw wil

was, maakt het des te ongeloofwaardiger dat u er onbewaakt zou zitten hebben wachten om besneden

te worden, nadat het eerste meisje dat hieraan werd onderworpen, stierf.
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U verklaarde dat u na uw ontsnapping naar een zekere Ala. ging, een vriend van uw broer die eveneens

in Jui woonde. U kent de volledige naam van Ala. niet. (zie gehoorverslag CGVS, p. 9), hoewel u

verklaarde een aantal maanden bij deze man te hebben verbleven (zie gehoorverslag CGVS, p. 10).

Gevraagd of ze u niet kwamen zoeken in het huis van Ala., antwoordde u ontkennend en voegde u

eraan toe dat Ala. hen had gezegd dat hij op reis ging, dat ze niet verwachtten dat hij thuis was, en dat u

binnen zat. Gevraagd wat u nog weet te vertellen over deze man, verklaarde u enkel dat u hem kende

als de vriend van uw broer, hij benzine verkoopt en in dezelfde moskee als uw broer bidt. U verklaarde

dat Bundo overal in Sierra-Leone is, en dat het een probleem is dat u wegliep uit de brousse (zie

gehoorverslag CGVS, p. 10). Gevraagd waarom u niet op jongere leeftijd werd geïnitieerd in de Bundo-

gemeenschap, antwoordde u dat u bij uw broer woonde, deze geen geld had en daarom besloot te

wachten, tot de man kwam die met u wilde huwen, een voorstel waar uw broer mee akkoord ging (zie

gehoorverslag CGVS, p. 11). Het dient opgemerkt dat het uitzonderlijk vreemd bevonden wordt dat u, na

uw ontvoering uit uw huis te Jui en ontsnapping aan de initiatie in de Bundo-gemeenschap in de

brousse, terugkeert naar Jui, uitgerekend de plaats waar al uw problemen begonnen. Dat u daarnaast

enkel bescherming trachtte te zoeken bij Ala. vergroot enkel het bevreemdende karakter van uw relaas.

Immers, u verklaarde zelf dat u Ala. kent als een vriend van uw broer – die zijn toestemming gaf voor het

huwelijk tussen u en Alm. – en dat het een probleem was dat u was weggelopen. Het valt dan ook niet

te begrijpen waarom u uw toevlucht zou zoeken bij iemand waar u niet veel weet over te vertellen, maar

waarvan u wel wist dat hij bevriend was met de man die zijn toestemming gaf voor het huwelijk dat u

werd opgedrongen, en waartoe u de Bundo-initiatie diende te ondergaan. Uw verklaring dat Ala. aan de

mensen die naar u op zoek waren, had gezegd dat hij op reis was, wijst erop dat Ala. in contact staat

met dezen, en vergroot dan ook enkel het bevreemdende, en tevens ongeloofwaardige karakter van uw

verklaring uitgerekend bij deze persoon uw toevlucht gezocht te hebben. Dat u daarnaast van januari tot

maart bij deze verbleef, en dat ze u er niet kwamen zoeken omdat Ala. hen had gezegd dat hij op

vakantie was, is niet geloofwaardig. Gezien uw verklaringen waaruit blijkt dat Ala. contact had met de

mensen die u zochten, en uw verklaring dat Ala. te Jui woonde, is het weinig geloofwaardig dat het niet

opgemerkt zou worden dat Ala. het dorp Jui niet verliet. U verklaarde na uw aankomst in België, contact

te hebben gehad met Ala. op 4 april 2012, waarbij deze u meedeelde dat uw broer op 3 april gedood

werd met een heksengeweer. U verklaarde dat dit een traditionele manier van doden is, maar weet

echter niet beschrijven hoe dat in zijn werk zou gaan (zie gehoorverslag CGVS, p. 2). Gevraagd of u

weet of de dood van uw broer iets te maken heeft met uw problemen, antwoordde u bevestigend en

verklaarde u dat hij reeds werd bedreigd toen u zich nog in Sierra Leone bevond. Gevraagd door wie uw

broer werd gedood, antwoordde u het niet te weten omdat u het hele verhaal niet hoorde, en u er niet bij

was. U weet wel te vertellen dat uw broer gevlucht was, en dat hij ook dan nog werd gezocht door de

mensen die ook naar u op zoek waren (zie gehoorverslag, p. 3). Het dient opgemerkt dat het niet

geloofwaardig wordt bevonden dat u alle bovenstaande informatie met betrekking tot het wedervaren

van uw broer – nadat u Sierra Leone verliet – wel weet te vermelden, maar niet weet wie hem doodde

‘omdat u het hele verhaal niet hoorde’. Deze vaststelling doet dan ook verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw relaas. Van iemand die zijn land ontvlucht uit vrees voor vervolging, en later

verneemt dat een naast familielid vermoord werd omwille van dezelfde problemen, is het allerminst

onredelijk om te verwachten dat op zijn minst geïnformeerd zou worden naar de identiteit van de

moordenaars. Uw verklaring – dat u het hele verhaal niet hoorde en er zelf niet bij was – vormt hiertoe

geen uitzondering, gezien u wel verklaart dat u verteld werd hoe uw broer werd vermoord, en dat hij na

uw vlucht uit Sierra Leone zelf op de vlucht was.

U verklaarde dat ze druk zetten op uw broer opdat u met Alm. zou huwen, maar dat u aan uw broer zei

dat u school wilde lopen, verder studeren tot u uw middelbare studies beëindigd zou hebben, en dat u er

daarna wel over wou nadenken (zie gehoorverslag CGVS, p. 2). Op een later moment tijdens het

gehoor op het CGVS verklaarde u dat de man met wie u moest trouwen, geld gaf aan uw broer opdat u

naar school zou kunnen gaan (zie gehoorverslag CGVS, p. 8). Gevraagd waarom u niet geïnitieerd werd

op jongere leeftijd, antwoordde u dat u bij uw broer leefde, deze geen geld had, en de mensen zei te

wachten. U voegde eraan toe dat toen de man kwam die met u wou huwen, uw broer akkoord ging (zie

gehoorverslag CGVS, p. 11). Het dient vermeld dat het hoogst onwaarschijnlijk bevonden wordt dat de

man met wie u diende te trouwen, u zou laten ontvoeren voordat u uw studies beëindigd had, opdat u

geïnitieerd zou kunnen worden in de Bundo-gemeenschap, terwijl deze zelfde man uw broer geld gaf

opdat u naar school zou kunnen gaan. Dergelijke inconsistente handelingen van de man met wie u

moest trouwen, worden niet geloofwaardig geacht.
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Ten slotte kunnen nog enkele opmerkingen worden gemaakt betreffende het door u geopperde

gedwongen huwelijk met Alm., die het reeds aangetoonde ongeloofwaardige karakter van uw

verklaringen bevestigen.

Gevraagd wat u kunt vertellen over de chief wiens zoon u moest huwen, verklaarde u dat hij chief ‘Pa

Alm. B.’ heet, hij drie vrouwen en vele kinderen heeft, en ook alle vissersboten binnen de gemeenschap

bezit. Gevraagd wat u kunt vertellen over zijn vrouwen, verklaarde u enkel Alm. te kennen – de man met

wie u moest trouwen. U voegde eraan toe dat u ook zijn moeder kent, maar u weet evenwel haar echte

naam niet te vermelden (zie gehoorverslag CGVS, p. 6). Gevraagd de hoeveelste vrouw van de chief zij

was, verklaarde u het niet te weten. U weet evenmin of de andere vrouwen van de chief ook sowe zijn.

Gevraagd naar de andere kinderen van de chief, verklaarde u ze niet te kennen. Gevraagd of Alm. nog

broers of zussen heeft van dezelfde moeder en vader, antwoordde u opnieuw het niet te weten (zie

gehoorverslag CGVS, p. 7). Gevraagd of de man met wie u moest huwen, reeds andere vrouwen had,

antwoordde u bevestigend en verklaarde u dat hij reeds twee vrouwen had. Gevraagd hoe ze heten,

antwoordde u het niet te weten. Gevraagd of hij reeds kinderen had, antwoordde u opnieuw het niet te

weten (zie gehoorverslag CGVS, p. 7). U weet evenmin of hij gestudeerd heeft. Gevraagd wanneer u

een eerste keer werd gevraagd te trouwen met deze man, antwoordde u evenwel ‘meer dan een jaar

geleden’. U weet niet de maand, noch het jaartal te noemen. (zie gehoorverslag CGVS, p. 8). U

verklaarde eveneens dat u – toen u het huwelijk voorgesteld werd – dat u eerst uw studies wou afmaken

en het daarna wel wilt overwegen (zie gehoorverslag CGVS, p. 2). Uw onwetendheid betreffende de

man met wie u moest trouwen, alsook uw onwetendheid over zijn familie, doen ernstig afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw verklaringen omtrent het door u geopperde gedwongen huwelijk met Alm..

Uw verklaring dat het u meer dan een jaar geleden werd voorgesteld, en dat u het initieel niet volledig

ongenegen was – u verklaarde immers dat u na het beëindigen van uw studies het voorstellen zou

overwegen – maken uw onwetendheid betreffende de persoon van Alm. en zijn familie, des te

opmerkelijker.

U verklaarde dat u tijdens de burgeroorlog in Sierra Leone, in het jaar 1999 verkracht werd, dat u uw

ouders, broers en zussen verloor, en enkel nog uw ene broer H. over had, met wie u in Jui ging wonen.

Deze gebeurtenissen vormen evenwel niet de (directe) aanleiding voor uw vlucht uit Sierra Leone, zoals

blijkt uit uw asielrelaas. Gezien deze een dertiental jaar geleden plaatsvonden, kunnen ze evenmin

actueel geacht worden. Nergens tijdens het gehoor haalde u deze gebeurtenissen aan als reden

waarom u momenteel niet naar Sierra Leone zou kunnen terugkeren.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen, kan geen geloof gehecht worden aan de door u

opgeworpen vervolgingsfeiten, en heeft u dan ook niet aannemelijk gemaakt dat in uwen hoofde een

‘gegronde vrees voor vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van Genève, in aanmerking genomen

kan worden, 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, in het kader van uw asielaanvraag, neergelegde documenten, wijzigen bovenstaande

vaststellingen niet. Het door u neergelegd medisch attest ter bevestiging van het feit dat u niet besneden

bent, is niet in tegenspraak met bovenstaande vaststellingen maar bezit geen enkele bewijskracht wat

betreft de door u opgeworpen vervolgingsfeiten. Het feit dat u niet besneden bent is evenmin voldoende

om te besluiten dat u bij terugkeer naar Sierra Leone alsnog besneden zal worden. Vooreerst heeft u

niet aannemelijk gemaakt dat uw gemeenschap u onder druk heeft gezet om besnijdenis te ondergaan

en te huwen, zodat het weinig waarschijnlijk is dat dit u bij terugkeer naar Sierra Leone zou overkomen.

Uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt bovendien dat - ondanks het feit dat een aanzienlijk

percentage van Sierraleoonse vrouwen besneden is - er hoopvolle intitiatieven zijn die erop gericht zijn

om besnijdenis bij meisjes te beperken. Met name tekenden leiders van de Bundo Society in februari

2011 een 'Memorandum of Understanding' waarin de initiatie van kinderen onder 18 jaar verboden

wordt. Er zijn ook lokale initiatieven waarbij kinderen toch in de Bundo worden geïnitieerd, maar dan

zonder hierbij besnijdenis te ondergaan. Er worden projecten opgestart waarbij sowe's een opleiding

krijgen, zodat zij hun inkomen op een andere manier kunnen verwerven dan via ouders die hun dochters

laten intitiëren in de Bundo Society. In Freetown, waar uw woonplaats Jui niet zover vandaan ligt, komt

besnijdenis ook beduidend minder voor dan in de provincies en is er ook meer mogelijkheid om zich

hieraan te onttrekken. Ook in de provincies zijn er regionale verschillen qua besnijdenisgraad (zie
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informatie in het administratief dossier). In het licht van deze informatie kan dan ook niet worden gesteld

dat u bij terugkeer naar Sierra Leone besneden dreigt te worden. De door u neergelegde artikels ‘If I’m

sent back my life is over. They will kill me’, ‘Britain rallies round Sierra Leone player who fears mutilation’

en ‘Hornets: You are bang out of order’, betreffen een voetballer uit Sierra Leone die in Groot-Brittannië

woont, en heeft verder geen uitstaans met uw asielrelaas. Het door u neergelegd landenrapport van

Sierra Leone, alsook de column ‘Voodoo as a Tool in Crime Busting’ zijn van algemene aard en

bevatten geen verwijzingen naar uw individuele situatie.

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.”

De Raad stelt vast dat de verwijzing naar de geboortedatum van “3 november 1992” moet worden

gelezen als “3 oktober 1992”.

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

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 voert de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, van

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en een manifeste beoordelingsfout.

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

bestuurshandelingen 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.

2.4. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund op

alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden

land van herkomst van verzoekster en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt

verder dat verzoekster werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg haar asielmotieven

uiteen te zetten, haar argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen

en zich kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van haar keuze, dit alles in

aanwezigheid van een tolk. Verzoekster kreeg bovendien de kans om in haar vragenlijst ook nog zelf

alle belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk

gegaan, kan derhalve niet worden weerhouden.

2.5. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe
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het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Dit is in

casu niet het geval.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, die zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet aantonen dat zijn aanvraag

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

vertellen (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. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden

afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Het

voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men

overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204).

3.2. Daargelaten de materiële vergissing inzake de geboortedatum en de datum waarop verzoekster na

haar aankomst in België contact had met Ala. die haar over het lot van haar broer vertelde, wordt

vastgesteld dat verzoekster geen enkel identiteitsbewijs aandraagt, zodat haar identiteit noch

nationaliteit vaststaat. Verzoekster toont evenmin aan wanneer ze haar land verlaten heeft. Aangezien

verzoekster uit een bemiddeld gezin komt, dat haar kon laten studeren en haar reis naar Europa betalen

(CGVS-verhoor en vragenlijst nr.34), is niet aannemelijk dat verzoekster zich niet naar behoren

legitimeert. Ze faalt dan ook in haar medewerkingsplicht.

De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of

verzoeksters verklaringen voldoende zijn om haar vervolging door de Bundo vervolging geloofwaardig

en aannemelijk te maken. Hij houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de vage als de

ontwijkende antwoorden en houdt bij deze analyse rekening met het specifieke profiel van de

asielzoeker. De bewijslast ligt in de eerste plaats bij de asielzoeker (RvS 3 september 2004, nr.

134.545). Geen enkele bepaling of beginsel verplicht de met het onderzoek van de asielaanvraag

belaste instanties om de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut van vluchteling te

bekomen en de lacunes in diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS 16 november 2006, nr. 164.792).

Verder benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als van

elkaar losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan elk onderdeel,

motief of tegenstrijdigheid wordt gehecht kan verschillen maar het is het geheel van de in de bestreden

beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de ongegrondheid

van verzoekers asielaanvraag.

3.2.1. Daar waar verzoekster in het verzoekschrift, om haar onwetendheid dienaangaande te

verschonen, benadrukt dat zij niets af weet van de ceremonies en initiatie omdat zij deze niet heeft

bijgewoond en reeds voordien ontsnapte, klemt dit ernstig met de door haar aangehaalde reden van

vervolging, namelijk “omdat ik alles gezien had” (vragenlijst 3.5), “ze zeiden dat ik dingen gezien had”

(gehoor p. 2) en “ze zullen je doden omdat ze denken dat je hun geheimen vrij gaf” (gehoor p. 10), te

meer de Bundo Sciety blijkbaar voldoende vertrouwen in de door haar gehanteerde angst- en

chantagetechnieken stelt om de geheimhouding te bewaren (gehoor p. 2), wat eveneens in het

verzoekschrift wordt bevestigd naar aanleiding van de zwakke tot ontbrekende bewaking waaraan

verzoekster beweerdelijk zou zijn blootgesteld, zonder dat uit de aan het administratief dossier

toegevoegde informatie kan worden afgeleid dat deze genootschap effectief zou overgaan tot een

vervolging van potentiële toekomstige ingewijden of afvalligen. Inzake het voorgehouden gebrek aan

bewaking, kan verzoekster evenmin overtuigen waar ze erop wijst dat het nacht was in het midden van

de brousse. Immers dwang veronderstelt controle en dus bewaking, die er klaarblijkelijk niet was.
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Verzoekster toont dan ook geen dwang aan te meer gezien in dit geval de eigen familie geenszins de

opdracht had gegeven tot de initiatie. Eveneens zijn verzoeksters verklaringen enigszins inconsistent

daar waar zij enerzijds stelt dat ze uitgebreid werd onderzocht naar haar maagdelijkheid, quod non

(“wisten ze dat je geen maagd meer was?” “Ja, ze wasten me en dan keken ze of ik nog maagd was of

niet”, gehoor p. 9) en zij anderzijds niet weet wat ze doen met meisjes die geen maagd meer zijn

(gehoor p. 9). Dat verzoekster ontsnapte, neemt nog altijd niet weg dat zij minstens een bepaalde reactie

op de ontdekking van haar gebrek aan maagdelijkheid had moeten kunnen weergeven. De vaststelling

dat één van de vrouwen die verzoekster kwam halen de moeder van Alm. was, verhoudt zich moeilijk

met het feit dat Alm. verzoekster geld gaf om naar school te gaan en zodoende niet zou willen dat zij

haar studies voortijdig beëindigde.

3.2.2. Indien verzoekster na haar vlucht uit de bush inderdaad terugkeerde naar Koba Farm en niet naar

Jui, dan stelt de Raad eveneens vast dat dit dorp “twee mijlen van mijn dorp” (vragenlijst 3.5) ligt, zodat,

daargelaten het feit dat ze naar de vriend van haar broer ging en dat niet vaststaat dat deze inderdaad

rechtstreeks contact heeft gehad met haar belagers, de door de commissaris-generaal gemaakte

gevolgtrekkingen onverminderd overeind blijven. Ten slotte is niet aannemelijk dat verzoekster niet meer

over de dood van haar broer kan vertellen, gezien toch minstens een bijzondere interesse en

gehechtheid mag worden verwacht van een jongere zus die door hem als enigste familielid werd

opgevoed. Dat verzoekster op dat ogenblik overmand was door verdriet, kan haar immers niet

verhinderen zich te informeren over de dood van haar broer, zijn begrafenis en wat er met de

familiebezittingen die haar nu toekomen, is gebeurd.

3.2.3. Verzoekster gaat er verder aan voorbij dat zij school liep en dus geenszins in een sociaal of

maatschappelijk isolement vertoefde zodat ze wel degelijk via gesprekken met leraars, leeftijdsgenoten

en anderen meer omtrent Alm. had moeten vernemen, te meer daar Alm. - gezien hij de zoon van de

chief was - een publiek figuur was en zodoende informatie over hemzelf en zijn gehele familiale

achtergrond ook publieke kennis was. Evenmin kan overtuigen dat verzoekster, die sinds meer dan een

jaar op de hoogte was van dit aanzoek (gehoor p. 8), niet zelf actief op zoek ging naar deze informatie,

minstens om haar eigen lot in te schatten, zeker gezien ze, zoals de bestreden beslissing terecht

opmerkt, niet weigerachtig stond ten opzichte van dit huwelijk. Dat verzoekster dermate onwetend is dat

ze niet weet hoe de moeder van Alm. noemde, niet weet of Alm. broers of zussen van een zelfde

moeder had en evenmin andere kinderen van de chief kende en, zeker daar waar verzoekster evenmin

de namen van de vrouwen van Alm. kende, niet weet van welke etnie ze zijn, noch wist of hijzelf

kinderen had (gehoor p. 7, p. 9). Verzoeksters onwetendheid ondergraaft dan ook de waarachtigheid

van een gedwongen huwelijk en de gevolgen hiervan inzake de initiatie door de Bundu.

3.3. 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. Verzoekster citeert uit het Ambtsbericht van het Nederlands

Ministerie van Binnenlandse Zaken en andere rapporten en artikelen en meent dat hieruit blijkt dat er

geen enkele bescherming vanwege de overheid tegen VGV is.

4.2. Uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie blijkt verder dat er in Sierra Leone door

leden van de medische sector en door internationale organisaties al dertig jaar campagnes worden

gevoerd tegen vrouwelijke genitale verminking en dat er begin 2011 door de traditionele Bundu leiders

een Memorandum of Understanding werd ondertekend waarbij de initiatie van kinderen onder de

achttien verboden werd. Alhoewel vrouwenbesnijdenis er niet uitdrukkelijk in werd vermeld, verbiedt ook

de Child Rights Act van 2007 wrede praktijken jegens kinderen. De besnijdenisratio vertoont sterke

regionale verschillen, waarbij de kans om hieraan te ontsnappen aanzienlijk hoger ligt in de stedelijke

gebieden dan in de plattelandsgebieden. Tevens wordt een afname van VGV vastgesteld. Gedwongen

huwelijken zijn verboden krachtens de Registration of Customary Marriage and Divorce Act 2009,

waarbij de huwelijkspartners beide ouder dan achttien moeten zijn, alhoewel deze wet op grote schaal

wordt genegeerd.
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Uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie blijkt verder dat de meisjes naar de bush

gebracht worden van zodra zij de puberteit bereiken, al worden in bepaalde etnische groepen ook

jongere kinderen geïnitieerd.

4.3. In casu kan slechts blijken dat verzoekster behoort tot een modern gezin, zij niet besneden was en

de pubertijd voorbij is. Verzoekster is een volwassen vrouw. Ze heeft volgens haar verklaringen geen

familie meer nu haar broer zou overleden zijn, wat ze overigens niet aantoont. Verzoekster kan

bezwaarlijk beweren dat ze als zelfstandige vrouw geen zeggenschap zou hebben over haar fysieke

integriteit, minstens toont ze dit niet aan. Verzoekster maakt dan ook geen reëel risico op ernstige

schade aannemelijk in de zin van artikel 48/4, §2, a en b van de vreemdelingenwet. 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. Verzoekster vroeg tevens in ondergeschikte orde “de beslissing van het CGVS te vernietigen, waarbij

het CGVS bijkomende onderzoeksdaden worden bevolen, met name verzoekster opnieuw te horen;

grondig onderzoek naar FGM in Sierra Leone en bescherming door de Sierra Leoonse autoriteiten”.

De Raad stelt vast dat, gelet op wat voorafgaat, de commissaris-generaal terecht tot de ongegrondheid

van de asielaanvraag heeft besloten. Verzoekster maakt geenszins aannemelijk dat verder onderzoek

noodzakelijk zou zijn, temeer nu zij niet aantoont dat de gegrondheid van haar asielmotieven

onvoldoende werd onderzocht, noch nuttig aanvoert waaruit kan blijken dat verder onderzoek

noodzakelijk is.

5.1. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

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 vijftien januari tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


