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nr. 98 608 van 11 maart 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 Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 30 november 2012

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

staatlozen van 31 oktober 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 11 januari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 februari 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. DECALUWE en van attaché

E. DEWIL, 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 12 november 2011 het Rijk binnen en diende op

14 november 2011 een asielaanvraag in. Op 31 oktober 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

Volgens uw verklaringen bezit u de Liberiaanse nationaliteit en bent u geboren op 26 juli 1975 te

Palala in Bong County. U bent moslim en uw etnische origine is Madingo.

In 1989 werd u naar het ‘Sande bos’ gebracht waar u besneden werd. Een jaar later huwde u te

Palala met D. O., een man die uw vader voor u uitgekozen had. Omwille van de burgeroorlog in Liberia,

verliet u samen met uw man het land en vluchtten jullie naar Sierra Leone. U bleef tot 1992 in Sierra

Leone en jullie keerden terug naar Monrovia tot de oorlog terug kwam en jullie in 2002

opnieuw moesten vluchten. Uw man D. O. overleed in 2002 en volgens de traditie moest u dan

de vrouw van de broer van uw overleden echtgenoot worden, wat u weigerde. Na de oorlog keerde u

terug naar Monrovia, waar u in de familiecompound samen met uw halfbroers D. Ha., D. A. en D. Moh.

en hun gezin woonde. U zorgde gedurende tien jaar voor D. Man., D. Mat. en D. Mor. – drie kinderen

van uw oom K. D. – en gedurende twee jaar voor B. D. en F. D. – twee kinderen van uw broer Ba. D.,

die omkwam bij een motoraccident. Eind 2011 werd een familiebijeenkomst georganiseerd. Het doel

was om de onbesneden meisjes bijeen te halen en hen te laten besnijden door een ‘Zoe’, iemand van

de ‘Sande gemeenschap’ die meisjes besnijdt. U weigerde de vier meisjes die u grootbracht te

laten besnijden en vertelde aan de meisjes die besneden zouden worden wat u in 1989 meemaakte in

het Sande bos. Uw halfbroers bleven aandringen dat u de kinderen die u grootbracht moest brengen.

Op een vrijdagavond kwam een groep Zoe naar uw huis, maar u was niet thuis. Tegen buren zegden

ze dat ze u zochten omdat u geheimen van de Sande gemeenschap onthuld had. ’s Nachts kwam een

andere groep van zes Zoe’s u zoeken. Ze vroegen waarom u de uitleg aan de meisjes had gegeven en

wilden weten wat u hen juist had verteld. Daarop vluchtte u weg via de achterdeur. U nam contact op

met uw vriendin M. D. en deze bezorgde u onderdak in haar huis te Monrovia en bracht de

kinderen waar u voor zorgde onder bij haar zus te Bakedu. Na meer dan tien dagen verblijf bij M. D.. U

verkocht uw goud en betaalde daarmee de mensensmokkelaar Patrick met wie u op 11 of 12 november

2011 Liberia verliet. In België had hij seks met u zonder dat u dit wilde. Hij liet u achter en op 14

november 2011 diende u bij de Dienst Vreemdelingenzaken een asielaanvraag in.

B. Motivering

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

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

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst kunnen een aantal bedenkingen worden geformuleerd bij uw vrees dat de kinderen die

u adopteerde door uw schoonbroers aan de Zoe gegeven zouden worden om hen te besnijden.

U verklaarde dat u – na de dood van uw echtgenoot in 2002 – volgens de traditie moest huwen met

de broer van uw overleden echtgenoot, wat u weigerde. U gaf aan dat zijn familie – die uit hetzelfde

dorp als u komt – op een huwelijk bleef aandringen, daar dit traditie is, maar dat u bleef weigeren en

ze nadien niet meer met u spraken (gehoor CGVS, p.6 en p.9-10). Verder gaf u aan dat u vele meisjes

kent die wegliepen voor gedwongen besnijdenis. Toen u gevraagd werd wat dan met hen gebeurde, gaf

u aan dat ze gewoon kunnen weggaan, ze niet terugkomen omdat ze angst hebben om besneden

te worden en dat sommigen door de familie uitgestoten worden (gehoor CGVS, p.13).

Uit bovenstaande blijkt dat u klaarblijkelijk zonder problemen kon ingaan tegen de ‘traditionele

wetten’ van uw dorp en dat het in Liberia mogelijk is om aan gedwongen besnijdenis te ontkomen.

U verklaarde verder dat u sinds 1992 bijna onafgebroken in Monrovia verbleef, waar u in

de familiecompound samen met uw halfbroers D. Ha., D. A. en D. Moh., die voor besnijdenis waren

en hun gezin woonde. Toen u gevraagd werd of ze allemaal voor besnijdenis zijn, gaf u aan dat ze het

steunen, ze willen dat kinderen besneden worden en ze kinderen kunnen nemen en aan de Zoe geven.

Toen u gevraagd werd sinds wanneer u weet dat ze besnijdenis steunen, gaf u aan dat het traditie is

dat kinderen op de leeftijd van 10 jaar besneden worden (gehoor CGVS, p.6). Toen nadien de vraag

herhaald werd, gaf u aan dat het een familiezaak is, het de regel is, ze het steunen en je natuurlijk weet

dat het op een dag gaat gebeuren (gehoor CGVS, p.10). Er dient te worden opgemerkt dat het frappant

is dat u – samen met de kinderen die u adopteerde – in dezelfde compound gaat wonen met een aantal

familieleden waarvan u weet dat ze besnijdenis steunen, ze willen dat kinderen besneden worden, ze

kinderen kunnen nemen en aan de Zoe geven én je natuurlijk weet dat het op een dag gaat gebeuren.
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Toen u hierop gewezen werd en u gevraagd werd waarom u bij hen bleef wonen, gaf u aan dat het

grond van de familie is, u niet gehuwd bent en het niet gemakkelijk is om iets anders te vinden (gehoor

CGVS, p.12). Dit is geen afdoende verklaring om – samen met de kinderen die u adopteerde – in

dezelfde compound te gaan én blijven wonen, daar van iemand die daadwerkelijk vreest dat deze

mensen de kinderen zullen nemen en aan de Zoe geven om te besnijden redelijkerwijze kan worden

verwacht dat u dit niet doet en minstens tracht de kinderen elders onder te brengen (wat overigens

mogelijk bleek (gehoor CGVS, p.5, p.7, p.13 en p.15)). Dat u hebt nagelaten dit te doen, doet verder

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas waar u aangeeft te vrezen dat de kinderen

die u adopteerde door uw schoonbroers aan de Zoe gegeven zouden worden om hen te

besnijden.

Verder verklaarde u dat u gedurende tien jaar voor D. Man., D. Mat. en D. Mor. zorgde – drie kinderen

van uw oom K. D. – en gedurende twee jaar voor B. D. en F. D. – twee kinderen van uw broer Ba. D.,

die omkwam bij een motoraccident (gehoor CGVS, p.6). D. Man. en D. Mat. werden dit jaar in april 17

jaar (gehoor CGVS, p.4). Er dient te worden opgemerkt dat u zélf aangaf dat volgens de traditie een

kind op de leeftijd van 10 jaar besneden wordt (gehoor CGVS, p.5-6). Het is dan ook niet

geloofwaardig dat uw schoonbroers die in dezelfde compound woonden voordien geen enkel initiatief

zouden genomen hebben en zelf nooit over besnijdenis gesproken zouden hebben indien ze

daadwerkelijk de traditie – dat kinderen op de leeftijd van 10 jaar besneden worden – wilden volgen.

Overigens gaf u aan dat D. Mat. reeds een kind en een vriend had, wat het des te opmerkelijker maakt

dat men haar nog zou dwingen om besneden te worden (gehoor CGVS, p.12). Aangezien u niet

aannemelijk maakte dat de kinderen die u adopteerde alsnog besneden zouden worden, is het

evenmin geloofwaardig dat u tegen deze kinderen die besneden zouden worden vertelde wat in het

Sande bos gebeurde met u en is het dus evenmin geloofwaardig dat u hierdoor vreest door de Zoe te

worden gedood (gehoor CGVS, p. 17).

Verder kan worden opgemerkt dat u de kinderen die u adopteerde en voor wie u besnijdenis

beweerde te vrezen, in Liberia achterliet, zodat men zich kan afvragen, waarom u zich dan

genoodzaakt zag om het land te verlaten.

Toen u gevraagd werd waar de vijf kinderen die u in Liberia adopteerde – en waarvan u vreest dat

ze door uw schoonbroers aan de Zoe gegeven zouden worden om hen te besnijden – momenteel zijn,

gaf u aan dat u ze bij uw vriendin M. D. achterliet. U gaf verder aan dat ze niet in Monrovia zijn, maar bij

de zus van uw vriendin te Bakedu (gehoor CGVS, p.5). Het feit dat u de kinderen op een andere

plaats dan waar u normaal met hen verbleef achterliet in Liberia, toont aan dat u van mening

bent dat het mogelijk is aan besnijdenis door de Zoe te ontkomen door elders in Liberia te gaan

wonen. Toen u gevraagd werd of de vijf kinderen problemen kenden nadat u hen in Bakedu achterliet,

gaf u aan dat ze zegden dat ze het niet leuk vonden, omdat ze de stad gewoon waren (gehoor CGVS,

p.16). Dit kan echter niet als ‘vervolging’ of als het ‘lijden van ernstige schade’ beschouwd worden en

bovenstaande bevestigt uw mening dat het mogelijk is aan besnijdenis door de Zoe te ontkomen

door elders in Liberia te gaan wonen.

Verder kan men zich – in het licht van de vaststelling dat u de situatie voor de kinderen die u

adopteerde en voor wie u besnijdenis beweerde te vrezen als voldoende veilig inschatte door hen op

een andere plaats onder te brengen en achter te laten - afvragen waarom het voor u dan nog

noodzakelijk was om het land te verlaten. Op de vraag waarom u naliet om samen met de kinderen

die u adopteerde elders te Liberia te wonen gaf u aan dat u dit niet deed, omdat het grond van de

familie is, u niet gehuwd bent en het niet gemakkelijk is om iets anders te vinden (gehoor CGVS, p.12).

Dit is geen afdoende verklaring om niet samen met de kinderen die u adopteerde elders te Liberia te

gaan wonen, temeer daar u aangaf dat uw moeder u goud gaf en dat u dit verkocht om naar België te

kunnen reizen, geld waarmee u evengoed elders in Liberia een bestaan kon opbouwen. Toen u hierop

gewezen werd, gaf u vaag aan dat het geld kan opraken en u vroeg zich af wat u dan zou moeten doen

(gehoor CGVS, p.16). Toen u gevraagd werd waarom u niet (mee) naar Bakedu ging, gaf u vaag aan

dat u daar niet altijd kon blijven. Toen u gevraagd werd waarom dit niet kon, gaf u al even vaag aan dat

het uw stad niet is. Later gaf u aan dat hetzelfde probleem kan ontstaan als het gerucht over het hele

land bekend werd (gehoor CGVS, p.16), hetgeen een louter hypothetische bewering is. Toen u

gevraagd werd of u – buiten naar uw vriendin te gaan – op een andere manier bescherming zocht voor

uw probleem zocht, gaf u aan dat u geen bescherming zocht. Uw diverse verantwoordingen hiervoor,

die hypothetisch en vooral van materiële/praktische aard zijn, overtuigen niet. Uit informatie waarover

het CGVS beschikt blijkt overigens dat - hoewel initiatie en vrouwenbesnijdenis niet wettelijk verboden

zijn in Liberia - er alsmaar meer stemmen opgaan om deze praktijk te bannen. Diverse politici, met
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name de minister van gender en ontwikkeling en de superintendent van Montserrado county spraken

zich uit tegen de praktijk en voor het opdoeken van de plaatsen waar initiaties gebeuren. Ook het hoofd

van alle vrouwelijke Zoe’s, Mama Tormah, ondersteunt een heroriëntatie van de Sande society en

suggereert dat meisjes op latere leeftijd en op vrijwillige basis zouden moeten worden besneden (zie

informatie in het administratief dossier). In het licht van deze ontwikkelingen, die erop neerkomen dat

de praktijk van initiatie in het Sande bos en besnijdenis in vraag worden gesteld, is het weinig

waarschijnlijk dat u door de Zoe’s zou worden gedood omdat u uw nichtjes zou hebben verteld wat uw

ervaringen waren toen u in het Sande bos werd besneden, zoals u beweert (gehoor CGVS, p.10,17).

Dat u uw land ontvluchtte zonder bescherming te zoeken in eigen land door voor u zelf een

intern vluchtalternatief te zoeken doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas, daar men mag verwachten van iemand die daadwerkelijk verkeert in de door u

geschetste situatie dit wél tracht te doen. Dat u de kinderen die u adopteerde, achterliet in

Liberia, ondermijnt de ernst van uw bewering dat u werkelijk overtuigd was dat zij zouden

worden besneden.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen 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 legde een medisch attest (dd. 5 september 2012) neer waaruit blijkt dat u type 2

besnijdenis onderging, wat niet in twijfel getrokken wordt. U bracht geen begin van bewijs bij inzake uw

identiteit en reisweg, hetgeen een bijkomende negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. 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 roept als “Enig middel” in: “schending van artikel 1 van het Verdrag van Genève van

28 juli 1951 en van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; het

motiveringsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel”.

2.3. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 62 van de

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

bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht 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 (RvS 2 februari

2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt

dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing volledig kent. Zij maakt verder niet duidelijk

op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke

gegevens de bestreden beslissing is genomen, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het

hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekster in

wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. De materiële motiveringsplicht, de

vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu de
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bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, 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. Het middel zal dan ook

vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

3. Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire beschermingsstatus

3.1. Verzoekster legt geen originele identiteitsdocumenten met foto neer ter adstructie van haar

voorgehouden identiteit terwijl verzoekster wel de fotokopie van de identiteitskaart van haar vriendin M.

D. neerlegt. Zij legt enkel een medisch attest neer van een Belgische dokter waarin haar besnijdenis

bevestigd wordt. Verzoekster beschikte over identiteitsdocumenten maar “Ik ben mijn paspoort kwijt

(ergens in Liberia)” en “Geboorteakte had ik wel, maar ik had geen tijd om deze mee te nemen”

(verslag DVZ), wat bezwaarlijk kan volstaan om aan te tonen dat ze zich niet genoegzaam kan

legitimeren en haar illegale reisweg naar België te objectiveren. Indien verzoekster beweert illegaal te

hebben gereisd dan dient zij nauwgezet en overtuigend toe te lichten hoe zij de systematische, strenge

en individuele controles van identiteits- en reisdocumenten op de luchthaven heeft kunnen omzeilen.

Dit blijkt niet uit het administratief dossier nu verzoekster zelfs niet wist welke naam er in het vals

paspoort vermeld werd (gehoorverslag CGVS, p.8). De Raad ziet ook niet in dat verzoekster illegaal

zou reizen, wat een risicovolle en kostelijke onderneming is, terwijl zij geen problemen kende met de

Liberiaanse autoriteiten en aldus probleemloos kon reizen. Verzoekster toont dan ook niet aan wanneer

zij haar land verliet en of zij er nog aanwezig was bij haar beweerde problemen. Bovendien toont

verzoekster evenmin haar familiale situatie aan terwijl dit een cruciaal element uitmaakt van haar

asielrelaas. Deze vaststellingen ondermijnen verzoeksters algehele geloofwaardigheid en houden een

negatieve indicatie in wat haar asielmotieven betreft.

3.2. De Raad stelt vast dat verzoekster haar verklaringen radicaal wijzigde op het CGVS en een geheel

andersluidend asielrelaas voorhield dan op de DVZ. Op de DVZ verklaarde verzoekster dat “De reden

voor mijn asielaanvraag is omdat er geen goed leven is in Liberia. Ik bedoel dan als boeren werken op

het land. Als boeren werken was zeer zwaar. In mijn wijk was er geen medische hulp. Een paar

Afrikaanse medicijnen maar dat was alles. Ik was zeer ziek.” (vragenlijst, p.3). Op het CGVS verklaarde

verzoekster echter, geheel in strijd hiermee, dat ze Liberia ontvluchtte uit vrees voor de Zoe’s, de

leiders van de Sande-society, nadat zij haar kinderen op de gevaren had gewezen van besnijdenis

waardoor ze hun geheimen bekend had gemaakt.

Waar verzoekster op het CGVS beweerde dat de incoherenties te wijten zijn aan “de eerste tolk” die

“niet juist vertaalde” (gehoorverslag CGVS, p.2), blijkt echter uit het gehoorverslag van het CGVS dat

verzoekster op de DVZ verklaarde de tolk goed te begrijpen en er zijn geen elementen wijzen op

vertaal- of communicatieproblemen. Verzoekster heeft bovendien de vragenlijst voor akkoord

ondertekend nadat dit haar nogmaals werd voorgelezen. Verzoeksters opmerkingen zijn dan ook

laattijdig en niet overtuigend. Daarenboven maakte verzoekster op de DVZ slechts gewag van drie

kinderen, met name D. Mu. (14 jaar), D. Mat. (16 jaar) en D. Mak. (16 jaar) terwijl ze op het CGVS

verklaarde ook nog voor 2 andere jongere kinderen te zorgen, met name D. B. (10 jaar) en D. F. (5

jaar). Verzoeksters verklaring dat zij op de Dienst Vreemdelingenzaken deze kinderen wel heeft

vermeld maar “de man van DVZ wilde deze niet opschrijven” is een aantijging die ze niet met een

loutere blote bewering kan afmaken. Immers verzoekster had de kans aanvullingen te doen bij het

nalezen en ondertekenen van het gehoor. Verzoekster toont dan ook niet aan ook voor deze twee

meisjes zorg te dragen nu net deze kinderen allebei meisjes zijn die -in tegenstelling tot de oudere

meisjes- gelet op hun jonge leeftijd een groter risico lopen om besneden te worden. Verzoeksters

aanvullingen worden niet aangetoond en haar gewijzigde verklaringen over een eenvoudig gegeven als

haar gezinssituatie, komen dan ook opportunistisch voor in het licht van haar asielrelaas.

Bovendien zijn haar verklaringen opnieuw strijdig met de ter terechtzitting neergelegde documenten

waarbij sprake is van 4 kinderen, een tweeling van 17 jaar en voorts een kind van 10 jaar en 5 jaar. Aan

deze ter terechtzitting neergelegde affidavit kan geen geloof worden gehecht nu dit stuk in amper

leesbaar Engels is opgesteld en een affidavit geen authentieke akte is, maar een bevestiging van de

daarin vermelde eenzijdige verklaring op de daarin bepaalde dag. Het bewijst geenszins dat de

eenzijdige verklaring zelf waarachtig is te meer nu het uitgaat van verzoeksters vriendin en aldus de

objectiviteit niet kan verondersteld worden.

3.3. De commissaris-generaal wijst in de bestreden beslissing op tal van elementen die de

geloofwaardigheid ondergraven van haar beweerde vrees dat de kinderen uit haar familie waarvoor ze

zorg droeg, het slachtoffer zouden worden van besnijdenis. Verzoekster betwist niet “dat er een aantal
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bedenkingen kunnen worden geformuleerd bij verzoeksters vrees dat de kinderen die ze adopteerde

door haar schoonbroers aan de Zoe gegeven zouden worden om hen te besnijden en dat er kan

worden opgemerkt dat verzoekster de kinderen die ze adopteerde en voor wie ze besnijdenis beweerde

te vrezen, in Liberia achterliet, zodat men zich kan afvragen waarom ze zich dan genoodzaakt zag om

het land te verlaten” doch argumenteert dat “het CGVS in haar beslissing in feite voorbij gaat aan de

echte reden voor verzoeksters vlucht en asielaanvraag. Immers, verzoekster vreest in haar land

gedood te worden door de Zoe omdat zij het geheim van hetgeen er in het Sande-bos gebeurt, heeft

rondverteld. Het feit dat de kinderen konden ontsnappen aan besnijdenis, verandert niets aan het feit

dat verzoekster overal in Liberia gevaar loopt om door de Zoe gedood te worden omwille van

het verklappen van het geheim. Het is overigens niet omdat er in de politiek in Liberia thans stemmen

opgaan om de praktijk van besnijdenis aan banden te leggen, dat deze praktijk ook volledig verdwenen

is, zoals blijkt uit dezelfde informatie waarop het CGVS zich steunt.” Verzoekster citeert in het

verzoekschrift een passage uit de algemene informatie toegevoegd aan het dossier waarin bevestigd

wordt dat dergelijke societies in Liberia verbieden dat hun geheimen onthuld worden en dat sommigen

die dat wel hebben gedaan dienden onder te duiken. Verzoekster wijst er ook op dat het “gaat hierbij

om recente informatie, zodat kan aangenomen worden dat dit een problematiek is die tot op de dag van

vandaag nog steeds bestaat.”

3.4. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster weerstand kon bieden aan het gedwongen

huwelijk met haar schoonbroer na de dood van haar echtgenoot. Verzoekster kreeg bovendien een

bijzondere rol in de familie en werd de zorg opgedragen over 3 kinderen (of 5 kinderen volgens het

CGVS-verhoor en 4 kinderen volgens de ter terechtzitting neergelegde documenten). Ze kon tevens de

besnijdenis vermijden van de tweelingmeisjes D. Mak. En D. Mat., voor wie ze zorgt van toen ze 6 jaar

oud waren en die intussen 17 jaar oud zijn terwijl dit traditioneel gebeurt op 10-jarige leeftijd. Dit wijst er

ontegensprekelijk op dat verzoekster als zelfstandige, wilskrachtige en verstandige vrouw werd erkend

door haar familie die haar beslissing respecteerde in te gaan tegen praktijken die haar of haar

adoptiekinderen conform de familiale tradities werd opgedrongen. Er kan dan ook niet worden ingezien,

en er wordt ook niet aangetoond waarom dit in 2011 zou wijzigen wanneer verzoekster nogmaals haar

standpunt tegen besnijdenis aan haar familie kenbaar maakt, in het bijzonder in het licht van het

toenemende maatschappelijke verzet tegen vrouwenbesnijdenis in Liberia. De Raad kan verzoekster

nog minder volgen waar zij beweert dat zij vervolgens de kinderen in detail heeft ingelicht over het

gevaar van de inwijdingsrituelen te meer nu ze zelf stelt dat dit verboden is en ze aldus haar leven op

het spel zet wanneer de kinderen dit zouden doorvertellen.

3.5. Verzoekster is geheel ongeloofwaardig waar ze stelt autonoom te handelen, zonder ooit mogelijke

strategieën inzake preventie van kinderen voor besnijdenis te bespreken met anderen en

gelijkgezinden niettegenstaande de duidelijke evolutie in Liberia en het groter protest tegen de

wanpraktijken van vrouwenbesnijdenis door een steeds grotere groep vrouwen. Het debat wordt

overigens ook publiek gevoerd in de pers en heeft ertoe geleid dat vrouwelijke aanvoerders van de

genootschappen zelf de beslissing hebben genomen om de initiatierituelen (althans tijdelijk) stop te

zetten en dat de overheid duidelijk stelt dat er een eind moet komen aan de praktijken van

vrouwenbesnijdenis en hier werk van maakt. In het licht van deze positieve trend is het dan ook niet

aannemelijk dat verzoekster vervolging dient te vrezen van de Zoe’s van de Sande louter omdat zij –

zoals zovele vrouwen- haar eigen adoptiekinderen waarschuwde voor de gevaren van

vrouwenbesnijdenis, laat staan dat zij hierdoor naar Europa moest vluchten.

De vaststelling dat verzoekster haar adoptiedochters achterlaat bij derden en deze meisjes geen

gevaar lopen kan bovenstaande slechts bevestigen. Waar verzoekster erop wijst dat zij alleen vluchtte

omdat ze vreesde voor haar veiligheid kan geenszins overtuigen nu niet aannemelijk is waarom zij

niettegenstaande het publiek protest, als enige belaagd zou worden door de Zoe’s van de Sande. Ook

indien verzoekster wordt gevolgd dan toont ze evenmin aan geen beroep te kunnen doen op de

Liberiaanse autoriteiten om zich hiertegen te beschermen terwijl de overheid zoals verzoekster

besnijdenis wil terugdringen. Van een asielzoeker kan immers redelijkerwijze worden verwacht dat hij

alvorens naar het buitenland te vluchten eerst alle vormen van nationale bescherming waarop hij

aanspraak kan maken, uitput. Daargelaten de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas maakt

verzoekster aldus hoe dan ook niet aannemelijk omwille van de door haar voorgehouden problemen in

aanmerking te komen voor internationale bescherming.

3.6. Ter terechtzitting worden nieuwe documenten neergelegd waaruit moet blijken dat verzoeksters

vriendin bij wie ze de adoptiekinderen had achtergelaten vervolgd wordt voor kidnapping van vier van

de vijf adoptiekinderen. De brief van haar vriendin geeft een weergave van verzoeksters asielrelaas en
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doet geen afbreuk aan bovengemelde conclusies. Immers ook verzoeksters vriendin kan zich wenden

tot vrouwenorganisaties of de overheid om de kinderen te beschermen tegen besnijdenis. Voorts kan

niet worden ingezien hoe de broer van verzoekster kidnapping kan aanvoeren wanneer verzoekster als

adoptant de beslissingen kan nemen inzake de kinderen. Ten slotte kunnen de neergelegde

documenten (stukken 2,3 en 4) niet overtuigen nu de verwerende partij terecht stelt dat geen geloof kan

worden gehecht aan fotokopieën die gemakkelijk te vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk en

aldus geen bewijswaarde hebben (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135). Daarbij wijst verweerder er ter

terechtzitting ook op dat document 2 onleesbaar is en stuk 4 manifest een achteraf ingevulde fotokopie.

Verzoekster kan deze zowel inhoudelijke als vormelijke gebreken niet toelichten. De ter terechtzitting

neergelegde documenten komen dan ook voor als opgemaakt voor onderhavige procedure.

3.7. 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. Verzoekster toont evenmin aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4. 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

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.

5. 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 elf maart tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


