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nr. 210 702 van 9 oktober 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. WIBAULT

Congresstraat 49

1000 BRUSSEL

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 Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 24 januari 2018

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

staatlozen van 21 december 2017.

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 30 augustus 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

26 september 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. ROBERT loco advocaat T.

WIBAULT en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beweert over de Gambiaanse nationaliteit te beschikken, tot de Peul – Fula stam te behoren en

geboren te zijn in Basseko, Basei, Gambia op 5 september 1980. Uw vader Alliou J. verlaat uw moeder

Binta J., zonder ooit te scheiden, wanneer u jong bent en u vestigt zich in Serrekunda, Gambia, alwaar u

opgroeit bij uw moeder. Uw oom, moederszijde, Boy J. verdeelt zijn tijd tussen Guinée en Gambia. Boy

wilt dat u religieus huwt met Joob J., een Wolof-man, wanneer u zeventien jaar oud bent. Hierop vlucht

u naar Koalack, in Senegal, omdat u niet wilt huwen met Joob, u houdt immers niet van hem.
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Echter na één nacht keert u terug omdat u geen bestaansmiddelen heeft. U huwt met Joob en jullie

vestigen zich in Serrekunda, over de jaren heen krijgen jullie drie kinderen, namelijk twee dochters;

Seynabu die zeventien is en Aji Mariatu die nu dertien is en een zoontje, Abduaziz die acht jaar oud is.

Voor Mariatu geboren wordt, heeft u een miskraam en wilt uw man u niet naar het ziekenhuis brengen,

wanneer u zwanger bent van Abduaziz denkt u aan zelfmoord omdat u geen kinderen met Joob meer

wilt. Al die jaren wilt u Joob verlaten, u onderneemt verschillende pogingen, wanneer Mariatu jong

is, vlucht u omdat Joob u geslagen heeft, u wandelt langs de weg en een man, Alajie Korka Jallo, stopt

wanneer hij ziet dat u een kind op de rug draagt. Hij brengt u naar het dorp Konku Jama, bij Tabokata

en geeft u 1000 dalasi en zijn telefoonnummer, voor het geval u in de toekomst hulp nodig zou hebben.

In Tabokata kent u een oude vrouw, u keert echter toch naar Joob terug, gezien de mensen dit

aanraden. Door de jaren heen blijft Alajie u troosten en geld geven, echter hij wilt, als moslim, niet de

oorzaak van een scheiding zijn en stelt dat u zelf een beslissing moet nemen. U woont bepaalde

periodes niet meer samen met Joob en u werkt u om uw kinderen naar school te kunnen laten gaan, u

woont zelf bijvoorbeeld in Kanifing State. Uw moeder overtuigt u steeds om niet te scheiden, ze is zelf

nooit gescheiden hoewel haar man haar jaren geleden verlaten heeft, telkens u problemen met Joob

heeft gaat hij met haar praten. U keert ook soms terug omdat u financieel gezien niet anders kan.

Op een bepaald moment wordt u door Joob in het salon misbruikt in aanwezigheid van uw zoontje

Abduaziz. U blijft al die jaren Joob de scheiding vragen, op een bepaald moment dreigt hij uw gezicht te

verminken of u te doden. Wanneer uw moeder overlijdt, nu drie jaar geleden, gaat Joob uiteindelijk toch

akkoord om te scheiden, u weet niet waarom. Ook uw oom Boy is op de hoogte van de scheiding. U

verlaat Joob dus, u neemt eerst uw zoontje mee maar moet die uiteindelijk terugbrengen omdat u niet

genoeg verdient met de zaak die u opgestart heeft. Uw drie kinderen wonen sindsdien bij uw man, uw

man heeft een nieuwe relatie, maar het interesseert u niet hoe zijn vriendin heet, hoewel deze uw

oudste dochter al geslagen heeft. U woont alleen in Serrekunda sindsdien, in een huis waar onder meer

ook ene Mussow woont. Een jaar voor uw vertrek uit Gambia leert u via Jariba, een vriendin, M. L. M.

kennen. Hij is een soldaat in het regime van Yahya Jammeh, hij bewaakt de markt aan State House,

jullie beginnen een relatie, maar plots hoort u niets meer van Mudu, u weet niet of hij verdwenen is of

zelfs dood. Wanneer u bij Fatou, een vriendin bent, licht Musow u in dat u niet kan terugkeren naar uw

huis, aangezien er soldaten u zoeken. U vertrekt naar Senegal, Alajie, de man die u al jaren helpt,

brengt u in contact met een smokkelaar die u een Senegalees paspoort en een visum regelt, in Dakar.

Uw oom Boy belt u om te stellen dat hij u kaal gaat scheren als u niet terugkeert naar Gambia om bij uw

kinderen te zijn, hij wilt dat u opnieuw huwt met Joob. U vertrekt naar Europa en u reist verder naar

België, op 11 september 2016 komt u er aan. U wordt u door een onbekende op straat in Brussel

verkracht in de nacht van 11 op 12 september en doet hier op 16 september 2016 aangifte van. U

vraagt op 28 september 2016 asiel aan, pas hierna hoort u dat u een visum voor Portugal gehad heeft.

U dient de volgende documenten in om uw asielaanvraag te ondersteunen; “Feuille d’audition”

PV BR.37.LL.092074/2016 (dd. 16.09.2016), Samusocial Bejar à Commissariat de Police – NOH

(15.09.2016), getekend door Harold De Staercke – infirmier, “Attestation de suivi psychologique” (dd.

27.10.2016), “Demande d’hébergement dans une ILA” (dd. 22.06.2017) en “Attestation de suivi

psychologique” (29.09.2017), allen getekend door Vinces Liesse – psychologue van SOS VIOL en tot

slot, “Certificat Médical” (07.01.2017), ondertekend door Dr. Martin Caillet – CeMAVIE CHU SAINT-

PIERRE.

B. Motivering

Het CGVS kan niet anders dan vaststellen dat u niet in aanmerking komt voor het statuut

van vluchteling zoals bepaald in de Geneefse Conventie, noch voor het statuut van subsidiair

beschermde. Dit omdat u enkel overgaat tot ontwijkende, vage, tegenstrijdige en weinig

overtuigende verklaringen. Vooreerst zijn er ernstige twijfels te uiten bij het door u aangemeten

profiel van kwetsbare analfabete. Zo blijkt van in het begin van het gehoor dat u het Frans machtig

bent (CGVS p. 2, p. 3, p.19., p. 20, p. 23) en antwoordt u of reageert u vele malen doorheen het gehoor

zonder vertaling van het Frans naar het Fula nodig te hebben (CGVS p. 2, p. 3, p. 4, p. 15, p. 16, p. 22).

U beweert tevens Engels niet te verstaan (CGVS p. 1), terwijl uit het administratief dossier blijkt dat u uw

volledige eerste gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in het Engels aflegt (vragenlijst CGVS

punt 8, verklaring DVZ onder punt 36) en u verder in het gehoor antwoordt in het Engels, zonder tolk

(CGVS p. 3) en aangeeft met uw psycholoog vooral Engels te praten, naast Frans (CGVS p. 23). Iets

dat tevens bevestigd wordt door uw administratief dossier, waarin blijkt dat u de Franse taal kiest voor

het indienen van een klacht en de rechtsgang in zake uw aangifte van verkrachting in België. Wanneer u

hier op gewezen wordt bevestigd u dat u de aangifte in het Frans gedaan heeft, maar de persoon u niet

goed begrijpt, nochtans gaat het om een uitgebreide verklaring (zie administratief dossier) (CGVS pp.
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19-20). Daarbij komt nog dat u eerst stelt dat u Frans pas in België, een beetje leert, want u leert meer

Nederlands (CGVS p. 2), wat een vreemde verklaring is voor iemand die verderop stelt Frans geleerd te

hebben door naar de Senegalese televisie te kijken omdat er daar interessante films en programma’s

getoond worden, waaruit dus blijkt dat u al veel langer Frans kan (CGVS pp. 19-20), tevens blijkt uw

aangifte bij de politie te dateren van in het begin van uw komst naar België (CGVS p. 23). Uit deze

tegenstrijdigheden blijkt duidelijk dat u zich een profiel aanmeet dat u niet heeft. U legt dan ook

erg de nadruk op uw analfabetisme, wat bevestigt dat u dit wilt inroepen als verklaring voor vaagheden

in uw discours (CGVS p. 2, p. 3, p. 10, p. 13, p. 15, p. 19, p. 24). U stelt dan ook dat u alles begrijpt wat

u gezegd wordt, altijd al (CGVS p. 24), maar soms moeite heeft met antwoorden. U doet nochtans een

uitgebreide uitleg over uw zoektocht naar werk en de procedures hieromtrent (CGVS p. 19), wanneer u

er op gewezen wordt dat u op een doordachte manier antwoordt en u beter eerlijk bent over uw niveau

van opleiding. Dit toont niet enkel aan dat u een inzicht heeft dat het analfabetisme lijkt te

overstijgen, maar dat u ook intelligent genoeg bent om naast de vraag of de confrontatie te

antwoorden. Dit is dan ook de natuur van uw antwoorden doorheen het volledige gehoor, hoewel

u er op gewezen wordt dat het uw plicht is mee te werken en dus ook op een spontante manier

op de gestelde vragen te antwoorden (CGVS p. 2). U wordt er immers verschillende malen op

gewezen dat u naast de vraag antwoordt, dat de vraag te veel herhaald moet worden, maar u

volhardt, waardoor het een bewuste strategie lijkt te zijn (voorbeelden CGVS p. 8, p. 13, p. 22).

U geeft bovendien blijk van de wil tot een onafhankelijk leven, ook in Gambia en dit al van op

jonge leeftijd. Vooreerst geeft u tijdens uw gehoor blijk van een groot inzicht in uw eigen psyche

(CGVS pp. 22-24), iets wat doorheen uw verklaringen niet enkel op recente gebeurtenissen blijkt

te slaan, maar ook van een onafhankelijke houding van jongs af aan, die u niet kan laten stroken

met uw profiel van analfabete die gedwongen huwt. Al op uw zeventiende wilt u ontkomen aan het

door uw oom Boy geplande huwelijk met Joob (CGVS pp. 15-16). In 1997, vlucht u al naar Kaolack, in

Senegal omdat u niet met Joop wilt huwen (CGVS p. 5, p. 15), maar u keert al na één nacht terug omdat

u geen bestaansmiddelen heeft. Echter, zo blijkt uit het volgende citaat, kan u de context rond dit

huwelijk amper schetsen (CGVS p. 16); Maar u zegt zelf dat u peul bent en de meeste huwelijken

gearrangeerd zijn, dus zonder liefde, dus als u zeventien bent, wat denkt u dan, wat is dan voor u

anders? Maar ik, ik zeg u, als ik de persoon zag dan hield ik niet van hem, hij heeft me niet geinspireerd,

ik had geen gevoel, hij beviel me niet. Weet u er zijn mensen die zeggen, omdat we besneden zijn zo

kunnen we frustraties over mannen hebben, maar hij beviel me niet.” Hoewel u dus stelt dat dit

soort gearrangeerde huwelijken vooral voorkomt bij uw eigen stam, de Peul, kan u niet uitleggen

waarom het voor u, als zeventienjarig Peul-meisje, anders is en hoe het komt dat u dan al een andere

mindset heeft, die toch wijst op het willen maken van eigen keuzes. U stelt enkel dat u niet van hem

houdt, omdat hij u niet inspireert en u niet bevalt (CGVS p. 16), wat op zijn minst gezegd een vreemde

stelling is voor een meisje dat opgroeit binnen een cultuur van gearrangeerde huwelijken en dan nog bij

een moeder, Binta Jallo (CGVS p. 6), die het huwelijk sterk verdedigt en niet scheidt ook al moet ze

haar kinderen alleen opvoeden omdat haar man haar heeft laten zitten nadat hij haar jaren mishandeld

heeft (CGVS p. 4, p. 17, p. 21). U wilt op dat moment dus al niet huwen met uw man, omdat u niet van

hem houdt (CGVS p. 16). Hieruit blijkt dat u al van in het begin van het huwelijk er tegen gekant bent,

maar u blijft uiteindelijk 20 jaar in een relatie met Joob. “Toch blijft u nog 20 jaar bij hem erna? (voor

vertaling) ja Weet u op dat moment was ik heel jong, ik kende niets, ik zag niet veel voor me, maar dag

op dag, het leven gaat voort, de ogen gaan open, ik kon hem niet verlaten, maar mijn ogen ging steeds

meer open. Weet u, hij zei me altijd, als er een scheiding is, dan zal jij de verliezende zijn, hij heeft me

gebruikt, hij deed wat hij wilde, we hebben drie kinderen gehad samen, ik ben de verliezer, hij zal mijn

gezicht vernietigen, nog eerder dan me te laten gaan. Maar drie jaar geleden, gaat hij akkoord dus wat

is er voor hem veranderd? Weet u elke keer we problemen hadden, hij kwam mijn moeder praten, mijn

moeder zei me, zij had een man op 13 jaar, ze zei blijf bij je man, voor je kinderen, de vrouwen zijn

attaché aan het huwelijk, maar ik weet niet waarom hij me liet gaan uiteindelijk, ik heb hem openlijk

gezegd, zelfs als hij me niet wil scheiden, dan ga ik liever dood. Maar ik zie niet hoe dat een bedreiging

is voor een man die zelf zegt dat hij u gaat vernietigen als u scheidt? Weet u met de tijd die passeert

heb ik de ogen geopend, ik deed ook mijn zaken, ik heb mensen ontmoet die me praten, ik heb me

geopend naar het exterieur, al die factoren, hebben me geholpen, weet u voor ik zwanger was

van mariatu had ik andere zwangerschap, op een nacht heb ik zo veel buikpijn, ik zei, ik ben ziek, ik wist

niet dat ik zwanger was, mijn buik doet te veel pijn, hij heeft me zelfs niet aangekeken, ik ben naar de

poort van het huis geweest, ik heb met een jongen gepraat, iemand anders heeft me naar het hospitaal

van banjul gebracht, daar had ik verzorging. Hij heeft niets gedaan voor mij. (CGVS pp. 16-17)” U heeft

het over uw ogen die opengaan, wat al tegenstrijdig is gezien u op uw zeventiende het huwelijk wilt

ontvluchten, maar zelf er voor kiest om terug te keren, wat op zijn minst er op wijst dat u op dat moment

al tegen hem gekant bent en moeilijk kan zeggen dat uw ogen maar in de loop der jaren opengaan.
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Bovendien heeft u zich tien jaar geleden al in het dorp Tabakota proberen te vestigen, weg van uw man

(CGVS p. 13), maar keert u terug omdat u geen financiële middelen heeft, terwijl u zich erna wel in

Kanifing, in de buurt van uw man, vestigt en een eigen job heeft (CGVS pp. 7-8). U kan de context dan

ook maar moeilijk schetsen. Vooral u kan zich dan ook niet inleven in Joobs standpunt, hoewel u

over hem bevraagd wordt, antwoordt u steeds vanuit uw eigen standpunt. Het is vreemd dat een

man die stelt u te zullen vernietigen bij een scheiding of een verlating, al eerder toestaat dat u elders

woont (CGVS pp. 7-8), en uiteindelijk toch akkoord gaat met een scheiding, net omdat u zogenaamd

met zelfmoord dreigt. Maar het gaat over zijn standpunt, niet dat van u? Hij doet niets voor u, behandelt

u slecht al die jaren. Maar hij gaat na al die jaren uiteindelijk akkoord te scheiden en uw weet niet wat er

veranderd is? Weet u ik heb gevochten om te scheiden, ik zei, openlijk, ik verkies te sterven dan bij hem

te blijven, maar mijn ogen zijn open gegaan, maar voor hem weet ik niet. Maar u praat over zaken die

jaren geleden gebeurd zijn, voor en na de geboorte van Mariatu, die is dertien jaar oud zegt u, u vecht al

die jaren om uit het huwelijk te raken, uiteindelijk lukt, het maar u weet niet waarom hij akkoord gaat?

Weet u, elke keer er problemen zijn ging ik naar mijn moeder, hij praat met mijn moeder, die overtuigt

me terug te gaan, ik ken mijn vader niet (weent), ik weet niets over hem, ik was enkel met mijn moeder,

heel de tijd die passeert, ik heb de ogen geopend, hij is na de tijd ook in gaan zien, hij had altijd inzicht

bij mijn moeder via mijn moeder, maar nadat ze dood was, dan was er geen andere persoon die de rol

van mijn moeder speelde, los van mijn oom misschien, hij begreep dat het niet meer zou gaan,

want mijn moeder was er niet, mijn oom, ik had extensions, hij zei, hij kan me zelfs scheren als ik niet

zou terugkeren. (CGVS p. 17)” Hieruit blijkt in welke mate u ontwijkend antwoordt en de

verantwoordelijkheid buiten zichzelf legt, eerder dan te kunnen antwoorden over wat er effectief

speelt. Nochtans blijkt uit andere verklaringen dat u een zekere mate van zelfstandigheid geniet,

u woont de laatste jaren in Gambia alleen en het laatste jaar in een huis waar ook een andere man,

Musow, woont (CGVS pp. 7-8, p. 10, p. 20). Zelfs tijdens uw huwelijk heeft u al een buitenechtelijke

relatie (CGVS p. 10) en na uw scheiding heeft u een jaar lang een relatie met Mudu Lamin Mendi

(CGVS p. 10, p. 20). U begint een eigen zaak om financieel onafhankelijk te zijn (CGVS p. 5), voor de

welke u zelf ook schoenen gaat kopen in het buurland Senegal, en u stelt in België vooruit te willen en te

willen werken (CGVS p. 24). Bovendien gaat u al die jaren dat u met Joob samen bent de

confrontatie aan, u vraagt hem al erg lang naar de scheiding en u houdt voet bij stuk tot hij akkoord gaat

(CGVS pp.7-8, p. 16), wat toch op een sterke wil wijst. Dit contrasteert enigszins met het feit dat u stelt

dat u steeds naar uw man, Joob, terugkeert door de verklaringen en de druk van derden omdat uw

moeder het zegt (CGVS p. 17), omdat uw oom het wilt (CGVS p. 12, p. 17), omdat Alajie stelt dat hij als

moslim u niet naar een scheiding kan leiden (CGVS p. 14), of omdat “mensen” het zeggen in het dorp

Tabakota (CGVS p. 13). Het is ook opmerkelijk dat uw man steeds naar uw moeder zou luisteren en via

haar een weg tot u zou hebben, maar u gewoon opgeeft op het moment dat uw moeder sterft, terwijl

blijkt dat uw oom Boy tevens erg achter het huwelijk staat. Ook de rol die uw oom Boy Jallo speelt

(CGVS p. 6) en uw afhankelijkheid van hem kan u niet uitklaren. Uw oom bedreigt u wanneer u in Dakar

bent, omdat u uw kinderen achterlaat, nochtans stelt u dat uw kinderen al eerder bij uw man inwonen en

niet bij u (CGVS p. 8), dus al voor u Gambia verlaat. “Uw oom? Ja Was uw oom toen in Guinée? Soms

was hij een jaar in gambia, dan paar maanden in guinee en terug Maar uw oom heeft u bedreigd toen u

in Dakar was? Toen hij wist dat ik senegal was zei hij dat hij me zou komen terughalen daar om me

terug te halen, hij zei, je hebt je kinderen en je man achtergelaten, je wilt je huwelijk breken. (CGVS p.

17)” U weet niet waar uw oom is op het moment dat hij u bedreigt, bovendien stelt hij plots dat u een

huwelijk breekt dat al gebroken is. U heeft immers eerder gesteld dat uw oom op de hoogte is op het

moment dat u scheidt (CGVS p. 15); “ Wist uw oom dat u gescheiden was? Hij wist het Maar u zei dat

uw oom dus drie jaar later u wilt terughalen om u te doen terugkeren naar uw man ? (voor vertaling) Hij

wilde altijd dat ik bij mijn man bleef, zelfs ervoor al, hij heeft me gedwongen in het huwelijk.” Het is dus

in deze context vreemd dat uw oom u niet bedreigt wanneer u nog in Gambia woont, u geeft nooit aan

waarom hij dan geen acties onderneemt terwijl u gewoon nog in Gambia woont. “Maar u zegt zelf dat uw

oom al weet dat u gescheiden bent, dat is al drie jaar, waarom is zijn reactie anders als u in dakar bent

dan in gambia? U moet het proberen te begrijpen, toen mijn moeder, leefde, dan was ik nog

niet gescheiden, maar het ging niet tussen ons, ik ging weg uit het huis, maar er was nog geen

scheiding, maar ik wilde niet meer met hem leven, we waren, niet meer in een huis, ik zei, ik ben van

hem gescheiden, maar mijn oom wilde het huwelijk herstellen. Maar zou hij u nu met u willen

hertrouwen zoals uw oom wilt, uw man? Ik wil niets over hem weten Maar voor een tweede huwelijk met

joob, moet hij akkoord gaan toch, niet uw oom? Weet u, de huwelijken bij ons, als ze praten, en hij is

akkoord, mijn oom doet het huwelijk religieus en keer ik terug” (CGVS p. 17) Hier blijkt duidelijk dat u

niet kan aangeven waarom uw man plots wel akkoord zou zijn terug te huwen met u, het blijkt

louter om hypotheses gaan bij een eventuele terugkeer naar Gambia, wat verder de

geloofwaardigheid van de context ondermijnt.
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Daarbij komt dat u ook over de scheiding op zich vaag blijft, nochtans kan ervan worden

uitgegaan dat het om een erg ingrijpend moment in uw leven gaat. Ook hier ontwijkt u eerst

doelbewust een rechtstreeks antwoord; Heeft u uw man verlaten, of is het echt een scheiding? Weet u,

we wonen met een man, in het gewoonte huwelijk, zelfs als we problemen hebben, als we ze niet

vertellen aan anderen kan niemand het weten wat we meemaken, als ik problemen heb en het aan

niemand zeg, dan kan niemand het weten (weent), eigenlijk ze hebben me aan hem gegeven, ik hou

niet van hem, maar ik heb kinderen met hem, ik kan hen niet achterlaten, toen ik de scheiding aanvroeg,

heeft hij me bedreigd om me slecht te doen, hij zei dat ik littekens in het gezicht ging hebben, ik bleef bij

hem dichtbij hem, ik heb nooit van hem gehouden, als hij seks wilde zei ik nee, maar hij heeft me zo

veel misbruikt, soms zelfs voor mijn kind van vier jaar, in het salon, dat hij me verplichtte. Toen woonde

ik in Kanifing Estate. U heeft een scheiding gevraagd? Ja Dat heeft u aan hem gevraagd of aan

de autoriteiten? Ik kan het niet vragen, het was geen burgerlijk huwelijk, het is dus door man, als hij het

niet wilt uitspreken, dan blijven we samen. Is hij akkoord gegaan? Ja Dat was wanneer? Dat is lang,

voor de dood van mijn moeder, dat is nu dus 3 jaar denk ik, zoiets, ervoor ben ik al gevlucht, maar hij

wilde niet scheiden. Ik woonde al langer niet bij hem, veel langer dan 3 jaar. (CGVS pp. 7-8).” Dit wordt

bevestigd doordat u niet kan stellen wat er voor uw man concreet veranderd is in zijn houding (cf.

supra), noch hoe het huwelijk dan concreet beëindigd wordt, u kan het niet hebben over tradities of over

hoe een huwelijk eindigt in de Islam (CGVS pp. 18-19), ook hier legt u de verantwoordelijkheid buiten

zichzelf, u stelt dit niet te weten omdat uw ouders gestorven zijn. Nochtans heeft u het zelf over een

gedwongen religieus huwelijk of een gewoontehuwelijk, wat op traditionele praktijken slaat (CGVS p. 7,

p. 17) en gezien de lange vraag naar een scheiding en impact van de scheiding op uw leven en dat van

uw kinderen kan het CGVS verwachten dat u hier concreter op in kan gaan. Gezien dit de context van

de scheiding en bijgevolg van uw huwelijk met Joob ondermijnt, ondermijnt het ook uw vrees

of risico bij terugkeer. Tevens kan u niet stellen hoe zijn huidige partner heet, hoewel uw kinderen bij

haar en uw ex-man inwonen en uw oudste dochter door een ruzie met haar stiefmoeder zwaar

aangepakt zou zijn door uw ex-man (CGVS p. 9), u stelt enkel, ontwijkend en oppervlakkig, dat het u

niet interesseert. Kortom, gezien u zelf stelt dat uw huwelijk ten einde is, en gezien blijkt dat u niet

concreet kan maken wat u dan werkelijk nog te vrezen heeft omtrent dit huwelijk, blijkt hieruit

ook geen nood voor bescherming ten opzichte van Gambia.

Bovendien blijkt er een opmerkelijke verschuiving van de prioriteiten die u legt in uw

asielmotieven. Daar waar u het bij de DVZ vooral heeft over een vermeende vervolging door het

regime (Vragenlijst CGVS punt 5), verdwijnt deze vervolging naar de achtergrond tijdens uw gehoor op

het CGVS. U stelt wel naar Senegal gevlucht te zijn omdat uw vriend Mudu Lamin verdwijnt en militairen

u komen zoeken (CGVS pp. 20-22), maar ook hier blijkt dat, wanneer u er over bevraagd wordt, u de

aandacht wilt afleiden naar uw gedwongen huwelijk. “ Want eigenlijk is het het vorige regime dat u

vervolgt? Ja, dat is de nummer één, maar het tweede is het mijn man. Ok, maar sinds Barrow de macht

heeft, doet zijn regering de moeite om mensen die onder Jammeh slechte zaken deden, vervolgingen,

zelf onder justitie te brengen, dus ze gaan u dan niet vervolgen, ze doen het tegenovergestelde. Zelfs

met Jammeh, ook barrow kent mijn probleem niet, dat is niet wat ik zie in mezelf en mijn gezin. Heeft u

de situatie in Gambia gevolgd? Nee Maar u heeft amper contact met uw kinderen, dus hun situatie

hangt ook af van de situatie in gambia, hun veiligheid als zijnde uw dochter van een vrouw die

gezocht werd door het regime, dat u dat niet volgt wijst voor mij in de richting van senegalees zijn?

(lacht voor vertaling) Ik zie het verschil niet, als ik senegalese zou zijn, waarom zou ik dat niet gezegd

hebben, ik zie het verschil niet, ik heb geen belang bij liegen, weet u zelfs met het regime van jammeh,

ik kan toch niets voor mijn kinderen zijn, als ik het zou willen, waren ze bij mij, ik weet niet hoe ze terug

te krijgen, dat is het probleem. Ik had in het hoofd, het feit dat ik hier kom, dat zou me helpen mijn lijden

in het verleden te vergeten, maar ik kan het niet vergeten, en ze doen me de situatie herleven, ik wil er

niet over praten (weent), daarom ging ik naar de psycholoog, want ik vind dat mijn leven door die man

verpest, ik weet niet hoe ik kan leven.” Het feit dat u de situatie in Gambia op dit moment niet volgt,

hoewel u stelt dat u misschien gezocht wordt door het vorige regime, ondermijnt verder uw

geloofwaardigheid. U weet niets over wat er met Mudu gebeurt kan zijn, u houdt het enkel op

hypotheses, als soldaat is hij misschien verdwenen of gestorven omdat hij Jammeh iets verkeerd

gedaan heeft (CGVS p. 11), maar concreter wordt het niet. Ook over Mudu zelf blijft u, hoewel u toch

een jaar lang een relatie met hem gehad heeft, oppervlakkig, u weet zijn rang in het leger niet, u kan

enkel zeggen dat u hem soms ontmoet wanneer hij de markt bij State House bewaakt, u stelt dat u niet

op zijn rang gelet heeft, over zijn persoon kan u enkel stellen dat u zich bij hem “content” voelt en geen

probleem met hem heeft, dat is alles wat u weet (CGVS p. 21). Verder bevraagd komt u met dit

antwoord dat al weer eerder over uw eigen inzicht gaat dan over concrete gevoelens voor Mudu, terwijl

van iemand die al belang hecht aan het vinden van liefde sinds haar zeventiende levensjaar, meer

verwacht kan worden (CGVS p. 21); “Waarom was u verliefd? Met hem heb ik de indruk dat ik
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iemand kan liefhebben, hij beviel me, ik was aangetrokken tot hem, ik ben heel gereserveerd, als ik de

persoon niet ken, dan doe ik geen moeite om mensen te leren kennen, zelfs hier in het centrum,

mensen denken dat ik slecht ben daardoor maar dat is niet zo.” Bovendien stelt u op de zetel van het

CGVS dat u bij uw vriendin Fatou bent op het moment dat u hoort dat soldaten u zoeken (CGVS p. 20),

terwijl u het op de DVZ (Vragenlijst CGVS punt 5) heeft over uw vriendin Ifsane. Het feit dat u ook hier

vaag en tegenstrijdig bent, bevestigt het gesolliciteerde karakter van uw asielmotieven in het

algemeen.

Bovendien kan het CGVS stellen dat u algemeen verzaakt aan uw medewerkingsplicht en weigert

een inzicht te geven in uw werkelijke identiteit. Hoewel u er op gewezen wordt dat u eerlijk moet

zijn over uw statuten buiten uw land van herkomst en de landen waar u verblijft voor u naar

België komt (CGVS pp.2-3) in het kader van uw medewerkingsplicht, blijkt u ook hier moedwillig

aan te verzaken. Zo blijkt uit uw administratief dossier dat u op 11 februari 2016 een visumaanvraag

indient, bij de diplomatieke zending van Portugal in Dakar, met een Senegalees paspoort (A01665326,

uitgeschreven op 26.01.2016, geldig tot 25.01.2021) op naam van K. D., geboortedatum 05.09.1980, u

verklaart in het kader van uw asielaanvraag K. J. te heten, geboren op 05.09.1980 (CGVS p. 3), het kan

dus gesteld worden dat deze identiteit overeenkomt. Uit de informatie over uw persoon blijkt u over de

Senegalese nationaliteit te beschikken en geboren te zijn te Rufisque, Senegal. Het visum

(PRT20311602000288) wordt u afgeleverd op 19.02.2016 voor een periode van 7 dagen tussen 16

februari 2016 en 11 maart 2013. Deze informatie is gelinkt aan uw vingerafdruk, die genomen blijkt te

zijn op 17.02.2016. Het CGVS kan verwachten dat u voor dit alles op zijn minst een

samenhangende verklaring voor zou moeten hebben, quod non. De vraag over hoe u naar Europa

komt wordt u maar liefst vijf maal gesteld, maar u begint over een situatie van meer dan tien jaar

terug, terwijl u concrete vragen gesteld worden, dit toont aan in welke mate u antwoorden ontwijkt

(CGVS pp. 13-15). Uit het volgende fragment blijkt dit erg duidelijk, hoe u tevens de

verantwoordelijkheid volledig van zich af wilt schuiven. “Ok, maar nogmaals ik heb een antwoord nodig,

los van alajie, met welke documenten kwam u naar Europa Het zijn senegalese documenten met de

welke ik kwam Hoe kreeg u die? Dat wil ik uitleggen, zo komt dat. Maar concreet, wat heeft u gedaan

om die te hebben? De senegalese? Ik ging naar senegal, degene die me hielp ken ik niet, het is alajie

die hem aanraadde Ging u naar de senegalese autoriteiten of een ambassade? Weet u, ik weet zelfs

niet waar je foto moet maken, ze zeiden, ontmoet ons hier, dat was het Maar u deed niets? Hij bracht

me met iemand in contact, hij was in een auto, we waren op een plaats, ik ken de naam niet, het was

een school. Welke stad? In dakar Maar u bent zelf niet geweest naar de senegalese autoriteiten voor

een paspoort? Het paspoort ja, maar er was altijd iemand mee Zelfs als er iemand mee is, u bent

degene die tekent, die handelt, leg eens uit? Zij zeggen wat ik moet doen, als ik geroepen wordt, dat

moet ik naar die plaats gaan, en tekenen, zo ja, altijd gegidst door iemand. Heeft u de senegalese

identiteit? Nee Heeft u gambiaanse id. doc gehad? Ja, ik heb er in gambia, maar toen ik naar senegal

ging was het paspoort van gambia niet meer geldig en ik heb het verloren Waar heeft u dat verloren?

Weet ik niet, zelfs in senegal, het paspoort dat ik er maakte, het eerste is verloren gegaan, dus ze

maakten een tweede Heeft u een van die paspoorten nu? Toen ik kwam wist ik zelfs niet dat het belgië

was, degene die me meenam heeft het paspoort genomen, ik heb het niet Stond uw naam op

het paspoort? Ja In welk land in Europa kwam u aan Hoe Welk land was u? In het office, ik wist niet van

welk land het was, hier heb ik geweten het is een visum voor Portugal, maar ik kan niet lezen. Zelfs als

u niet kan lezen, om een visum te hebben moeten er handelingen ondernomen worden, hoe was dat

dan? Toen ik de persoon ontmoette in de school die ik niet ken, heeft hij me een uur gegeven, daar

ontmoeten, ik moest mijn vingerafdruk geven, maar ik weet niet zelfs hoe te tekenen, de mensen

lachten me uit. Dat heb ik hier geleerd Maar heeft u het paspoort gehad voor of na u die persoon

ontmoette aan de school? Hij zei vandaag of morgen, maar erna wist ik dat ik het paspoort had, maar ik

had het niet, zij hadden het, ze vroegen me om te gaan, maar ze hebben het gehouden, ik wist dat ik

het had, maar telkens ze me iets vroegen, documenten, zij hielden het, het eerste zij zijn het

zelf verloren, zo hebben ze me gebeld, daarmee, in senegal, deden ze me komen en gaan doen, ik was

niet gelukkig maar ik kon niet terug naar gambia met mijn ex, ik kon niet overleven, ik had veel

problemen, zo is het gebeurd in senegal, toen mijn oom wist dat ik in senegal om me naar gambia te

brengen. (CGVS pp. 13-14) Daarbij komt dat u erg vaag bent over de manier waarop u de grens tussen

Gambia en Senegal oversteekt bij uw vertrek (CGVS p. 21). Uit uw manier van antwoorden, waarbij u

steeds en standvastig naast de kwestie antwoordt, blijkt duidelijk dat u weigert mee te werken.

Op het CGVS stelt u Rufisque niet te kennen en niet te weten hoe de Senegalese autoriteiten een

paspoort maken voor een persoon die niet bij hen gekend is (CGVS p. 19); “Kent u Rufisque? Nee ken

ik niet Volgens uw senegalese id.doc bent u daar geboren op dezelfde dag en onder dezelfde identiteit?

Weet u ik zeg u de waarheid, ik heb mijn naam en voornaam gegeven, ik heb ook mijn leeftijd gegeven,

niet gelogen, maar wat ze er mee gedaan hebben, ik heb niet over mijn naam noch mijn leeftijd
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gelogen. Hebben ze u dan een geboorte akte gemaakt? Nee Hoe hebben de senegalese autoriteiten

een paspoort gemaakt voor een persoon die bij hen niet gekend is? Dat weet ik niet, ik kan u niet

antwoorden op dat soort vragen, ik ken het daar niet.” Het CGVS kan niet anders dan concluderen

dat u duidelijk informatie wenst achter te houden over uw eigen persoon, en over de manier

waarop u naar Europa gekomen bent.

Over uw documenten stelt het CGVS dat het niet in twijfel trekt dat u klacht heeft ingediend wegens

verkrachting door een onbekende in Brussel. Het CGVS stelt vast dat u psychologisch opgevolgd wordt,

zoals blijkt uit de drie attesten van de heer Liesse van SOS VIOL (zie administratief dossier), en dat u

een inzicht heeft in uw eigen problematiek (cf. supra), u geeft tevens aan hier over te kunnen praten

(CGVS pp. 11-12). Tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS is het u uitgelegd dat en dat het CGVS

geen afbreuk wilt doen aan de ernst van de situatie in België maar dat uw vrees ten opzichte van uw

land van herkomst, Gambia, beoordeeld moet worden (CGVS p.12). Waar uw psycholoog, de heer

Liesse het heeft over uw angst voor mannen, stelt het CGVS vast dat uw psycholoog zelf een man is, en

u stelt dat hij de enige persoon is met wie u praat over wat u overkomt, buiten op de zetel van het CGVS

(CGVS p. 11), dat praten met hem helpt (CGVS p. 23) en dat u schoorvoetend een nieuwe relatie

aangaat in België omdat u zichzelf wilt dwingen verder te gaan met uw leven (CGVS p. 24). U uit dan

ook geen problemen bij het feit dat de behandelende ambtenaar en de tolk mannelijk zijn, bij DVZ stelt

u tevens geen voorkeur te hebben qua geslacht van de medewerker of de tolk die u zullen horen tijdens

het verdere verloop van de procedure (Vragenlijst CGVS punt 6). Waar uw psycholoog het heeft over

geheugenproblemen, stelt het CGVS vast dat deze, noch de andere symptomen die de heer Liesse

aanhaalt, besproken worden in de drie attesten die u van hem neerlegt. Zo heeft de heer Liesse het wel

over posttraumatische stress, echter ook zonder dit uit te werken, verder dan de symptomen van

depressie, nachtmerries en slaapproblemen. Wat op zijn minst een erg summiere omschrijving van een

ingewikkeld fenomeen is. De heer Liesse stelt slechts dat u opgevolgd wordt, iets wat u zelf bevestigt, u

ziet hem 1 à 2 keer per maand (CGVS p. 23) en dat u bezig bent aan een proces van reconstructie, u

stelt zelf dat het helpt om met hem te praten (CGVS p. 23). Daar waar de heer Liesse het heeft over uw

moeite tot integratie in het centrum Selah Foyer, gezien uw kwetsbaarheid, en uw vraag om een beter

aangepaste verblijfsplaats te krijgen, stelt het CGVS dat ze hier geen bevoegdheid in heeft, maar dat

deze kwetsbaarheid ook niet uitgebreid uitgewerkt wordt door de heer Liesse. Het blijft bij het louter

stellen dat u kwetsbaar bent. Ook dr. Caillet heeft het in zijn attest, erg kort, over een “trauma” dat u

heeft, door een verkrachting, maar gaat hier niet verder op in. Het CGVS benadrukt dat het uw profiel

hierboven al in vraag gesteld heeft. Er kunnen tevens twijfels geuit worden bij uw geheugenproblemen,

bijvoorbeeld, waar u stelt dat u niet weet op welke dag u naar België komt, op de zetel van het CGVS

(CGVS p. 23), blijkt uw psycholoog het te hebben over de datum 10 september 2016, een datum die u

zelf ook aanhaalt in het kader van uw verhoor bij de politie omtrent de klacht die u zelf indient en blijkt u

bij DVZ de datum 11 september 2016 gegeven te hebben (Verklaring DVZ punt 37), nochtans situeren

zo wel het attest van de heer Liesse, de politieverklaring als uw interview bij DVZ zich na uw

verkrachting in België, zoals blijkt uit uw administratief dossier. Telkens gaat het om uw

eigen verklaringen, de heer Liesse stelt dat er met u overlegd is wat er in de attesten komt, de

politieverklaring staat op uw naam en met uw handtekening en de Verklaring van DVZ is tevens door u

getekend en er wordt vermeld dat deze u voorgelezen is (zie administratief dossier). Bovendien

vermeldt u zelf op geen enkel moment het hebben van geheugenproblemen wegens trauma,

integendeel u stelt op verschillende momenten dat u het verleden en specifieke gebeurtenissen omtrent

uw echtgenoot net niet kan vergeten (CGVS p. 12, pp. 23-24). Het CGVS concludeert dan ook dat het

louter verwijzen naar uw analfabetisme (cf. supra) of, via attesten, naar een trauma geen afdoend

element is om de vaagheid van uw verklaringen op verschillende vlakken te compenseren. Daar

waar Dr. Caillet stelt dat u vrouwelijke genitale verminking type 2 ondergaat stelt het CGVS dat het

beseft dat dit een ernstige aantasting van uw lichamelijke integriteit is, maar het gaat om een

gedane zaak omtrent de welke u zelf geen vrees inroept, u haalt enkel aan dat u frustraties rond

mannen kan hebben door uw besnijdenis (CGVS p. 16).

Kortom, over de gehele lijn heeft u een erg lage geloofwaardigheid, u kan uw profiel niet

aannemelijk maken, noch enige concrete vrees bij terugkeer naar Gambia.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikelen 48/3, 48/4 van de Wet van

15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen alsook van artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de EU.

Verzoekster stelt:

“Volgens artikel 39/60 van de Vreemdelingenwet:

"De procedure is schriftelijk.

De partijen en hun advocaat mogen ter terechtzitting hun opmerkingen mondeling voordragen.

Geen andere middelen mogen worden aangevoerd dan die welke in het verzoekschrift of in de nota

uiteengezet zijn"

Een dergelijke beperking van de draagwijdte van de beroepsprocedure schendt artikel 47 van het

Handvest en het recht op een doeltreffende voorziening. Volgens het Hof van Justitie moet de rechter in

staat zijn om zelf te beslissen over de nood aan organisatie van een bijkomend gehoor van de

asielzoeker.

(…)

Nochtans, is het noodzakelijk om verzoekster te horen om haar vrees te kunnen verduidelijken. De

bestreden beslissing zwijgt bijvoorbeeld in alle talen over de onmogelijkheid voor verzoekster om haar

kinderen te beschermen.

Verzoekster heeft meermaals uitgelegd dat haar man contacten met haar kinderen had verboden:

(…)

Uw Raad kan de bestreden beslissing niet bevestigen zonder mevrouw hierover te horen en dit aspect

van haar vrees te onderzoeken.”

2.1.2. Het tweede middel is gebaseerd op de schending van artikelen 48/3, 48/7 en 62 van de Wet van

15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelinge; artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.11.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

de bestuurshandelingen; artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de EU.

In een eerste onderdeel voert verzoekster het volgende aan:

“Gedwongen huwelijk is een norm in Gambia. Slechts sinds juli 2016 werd het huwelijk voor 18 jaar

wettelijk verboden. Volgens officiële bronnen zijn 40% tot 50% van de vrouwen uitgehuwelijkt voor hun

18 jaar.

Een rapport van OFPRA verwijst naar een aantal recente statistieken van verschillende instellingen over

gedwongen huwelijk op een jonge leeftijd: (…)

Het Agentschap OFPRA verduidelijkt dat het huwelijk een verbintenis tussen families vormt. In die zin

gaat het altijd over gearrangeerde huwelijken. Enkel door de graad van dwang kunnen we beoordelen of

het huwelijk tussen twee volwassenen gedwongen of aanvaard is.

(...)

De werkelijke toestand van de problematiek van gedwongen huwelijk in Gambia botst dus tegen de

appreciatie van het CGVS over de geloofwaardigheid van het gedwongen huwelijk van verzoekster op

een jonge leeftijd. Volgens de beschikbare informatie is het hoogstwaarschijnlijk dat verzoekster in de

praktijk in 1997 wel degelijk uitgehuwelijkt werd.”

Verzoekster verwijst verder naar landeninformatie inzake de situatie van de vrouw.

“Verzoekster werd verkracht in de noordwijk van Brussel net voor de registratie van haar asielaanvraag.

Zij werd ook verkracht door haar man in Gambia. Dit werd expliciet uitgedrukt tijdens haar gehoor.

(…)

De bestreden beslissing bevat geen motivatie in verband met deze feiten. Nochtans gaat het over

vervolging.

Vanuit deze verschillende elementen en haar verklaringen, moet vastgesteld worden dat verzoekster

wel in de praktijk het slachtoffer was van huiselijk geweld. Dit is perfect verenigbaar met de plaatselijke

context, dit blijkt uit zeef expliciete verklaringen, dit is nog verder bevestigd door de psychologische

behandeling van haar trauma.

Aangezien het om reeds ondergane vervolgingen gaat, is het CGVS volgens artikel 48/7 van de wet van

15 december 1980, gehouden om iets in te brengen tegen een zekerheid.”

Het tweede onderdeel van het middel luidt als volgt:
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“Verzoekster verzet zich tegen het geweld tegen haar kinderen. Als zij tussenkomt om dit geweld

proberen te stoppen, wordt zij onmiddellijk het slachtoffer van vervolgingen.

Dit aspect van het dossier blijft onbesproken door de bestreden beslissing.

Uw Raad heeft al erkend dat de onmogelijkheid van een ouder om zijn/haar kinderen te beschermen

tegen huiselijk geweld of nefaste tradionele praktijken, een grond voor bescherming kan vormen. Zie

mutatis mutandis: (…)”.

2.1.3. Verzoekster brengt de volgende documenten bij:

- OFPRA, “Gambie: Les mariages forcés », 27 January 2017 - uittreksels (stuk 3);

- CEDAW/C/GMB/CO/4-5, “Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports

of the Gambia”, 24 July 2015 - uittreksels (stuk 4);

- Gambia Shadow Report on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against

Women. (CEDAW), July 2015 - uittreksels (stuk 5).

2.2.1. Het wordt niet betwist dat de Raad met toepassing van de huidige rechtspleging met volle

rechtsmacht zijn bevoegdheid uitoefent wanneer hij optreedt op grond van artikel 39/2, § 1, eerste en

tweede lid van de Vreemdelingenwet en dit behoudens in het geval voorzien in het derde lid van deze

bepaling. Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt dat de Raad over volle rechtsmacht

beschikt en dat de verzoekende partij niet van een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg is beroofd.

Op grond van artikel 39/2 van de voormelde wet kan de Raad de beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bevestigen, hervormen, of, in bepaalde gevallen,

vernietigen. Het beroep heeft een devolutieve werking en het geschil wordt in zijn geheel bij de Raad

aanhangig gemaakt. De Raad kan in voorkomend geval de beslissing van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen hervormen, ongeacht op grond van welk motief deze werd

genomen. In bepaalde gevallen kan de Raad de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen vernietigen: hetzij omdat aan de bestreden beslissing een substantiële

onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan worden hersteld, hetzij omdat essentiële elementen

ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot de bevestiging of hervorming van de bestreden

beslissing zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen. Bovendien heeft het beroep

van rechtswege een schorsende werking.

Waar verzoekster stelt dat “[v]olgens het Hof van Justitie moet de rechter in staat zijn om zelf te

beslissen over de nood aan organisatie van een bijkomend gehoor van de asielzoeker” blijkt dat het

Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in artikel 14

onder andere bepaalt: “De voorzitter ondervraagt de partijen indien dit noodzakelijk is.” Verzoekster kan

aldus bijkomend gehoord worden door de Raad indien dit noodzakelijk blijkt.

De schending van artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de EU wordt niet dienstig

aangevoerd.

2.2.2. Verzoekster citeert in het verzoekschrift haar verklaringen. Tevens verwijst ze naar

landeninformatie omtrent gedwongen huwelijken, de marginalisatie van de vrouwen en de onvoldoende

bescherming tegen het geweld ten aanzien van vrouwen.

Het citeren van haar verklaringen en verwijzen naar algemene landeninformatie is echter niet dienstig

ter weerlegging van de concrete motiveringen in de bestreden beslissing waaruit blijkt dat (i) verzoekster

geen inzicht geeft in haar werkelijke identiteit en uit informatie uit haar visumaanvraag blijkt dat zij de

Senegalese nationaliteit heeft (cf. beslissing, p. 4); (ii) er ernstige twijfels bestaan bij het voorgehouden

profiel van kwetsbare analfabete; (iii) ze omwille van haar persoonlijke inzichten en onafhankelijk leven

niet aannemelijk maakt gedwongen te zijn gehuwd; (iv) verzoekster vage verklaringen aflegde over de

scheiding, wat niet aannemelijk is omwille van impact op haar persoonlijk leven; (v) er een opmerkelijke

verschuiving is in de prioriteiten van haar asielmotieven; (vi) de loutere verwijzing naar het

analfabetisme of, via attesten, naar een trauma niet afdoende is om de vaagheid van haar verklaringen

op verschillende vlakken te compenseren.

De omstandige motiveringen dienaangaande vinden steun in het administratief dossier, zijn terecht en

pertinent. Behoudens de loutere verwijzing naar luttele landeninformatie worden geen concrete

elementen aangevoerd teneinde deze motiveringen te ontkrachten. Aangezien deze vaststellingen

betrekking hebben op kernelementen van haar relaas en aldus de geloofwaardigheid van haar

verklaringen ondermijnen, kan geen geloof worden gehecht aan verzoeksters asielrelaas.
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Derhalve kunnen haar beweringen in het verzoekschrift, die niet worden ondersteund door enig concreet

gegeven, dat (i) zij in de praktijk het slachtoffer was van huiselijk geweld en dus reeds werd vervolgd; (ii)

zij zich verzet tegen het geweld ten aanzien van haar kinderen en onmiddellijk het slachtoffer werd van

vervolgingen, niet worden aangenomen en kunnen ze haar teloorgegane geloofwaardigheid niet

herstellen.

De landeninformatie gevoegd bij het verzoekschrift kan niet leiden tot een andere oordeelsvorming.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.3. Verzoekster voert geen specifieke elementen inzake de toepassing van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

Verzoekster toont gelet op het voormelde, in casu de ongeloofwaardigheid van haar relaas, niet aan dat

in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar

land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van

de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen oktober tweeduizend achttien door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


