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nr. 213 066 van 27 november 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

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

29 augustus 2018 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 26 juli 2018.

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 oktober 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 november 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat A.

LOOBUYCK en van attaché G. HABETS, 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 verklaarde over de Sierra Leoonse nationaliteit te beschikken en te behoren tot de Fullah etnie. U

bent geboren op 14 januari 1987 in Kono. Tijdens de burgeroorlog verhuist u naar Calaba Town,

Freetown, waar u opgevoed wordt door uw oom U. Barry en zijn echtgenote. Omwille van onenigheden

tussen u en de vrouw van uw oom, verlaat u de woning en trekt u in bij M. K. in Congo Water. Nadat u

van uw tweede kind bevallen bent, keert u terug naar de woning van uw oom. U werkte in de prostitutie.
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Wanneer u bij uw oom ingetrokken bent, vertelt hij u dat u met I. J., de man van uw overleden zus, dient

te trouwen. U wilt echter niet met Ibrahim trouwen. U wordt door uw oom toch overtuigd om te huwen,

en op 27 april 2014 trouwt u met I. J.. U wordt slecht behandeld door zowel uw echtgenoot als diens

twee eerste vrouwen. Na ongeveer een jaar besluit u het huis van uw echtgenoot gewoon te verlaten en

weg te gaan. U keert terug naar M. K., waar u een tijd verblijft. Na enige tijd leert u Nico H. kennen. U

verhuist naar Hill Station, waar Nico u regelmatig opzoekt. U verblijft daar enkele maanden, waarna u op

de Deense ambassade te Ghana een visum aanvraagt om naar Europa te komen.

In maart 2017 verlaat u Sierra Leone en reist naar België, waar u op 4 mei 2017 een verzoek tot

internationale bescherming indient.

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten neer:

medische attesten m.b.t. uw besnijdenis (dd. 31/01/2018 + 12/06/2018) en littekens (dd. 09/05/2018),

een kopie van het paspoort van S.B., een foto van de hand van uw zoon.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in uw administratieve

dossier, stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u voor de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ)

zowel op 27/04/2017 (zie aanmeldformulier DVZ) als op 17 mei 2017 (verklaring DVZ, p. 4) de

identiteit van F. B., ° 14/01/1987, te Koidu Town, Sierra Leone, opgaf. Nazicht van uw

vingerafdrukken toont echter aan dat u op naam van F. B., ° 30/04/1984 te Koidu Town, Sierra Leone,

een visum aangevraagd heeft op de Deense ambassade te Accra, Ghana (Hit Afis Buzae-VIS,

27/04/2015). Voor het CGVS geeft u toe met een paspoort op naam van F.B. gereisd te hebben (notities

van het persoonlijk onderhoud dd. 24/05/2018 (verder notities CGVS, p. 4)), hoewel u voor de DVZ

ontkende de naam F. B. ooit gebruikt te hebben (verklaring DVZ, p. 4). U tracht op intentionele wijze de

Belgische autoriteiten te misleiden over uw identiteit. Uw gedrag dienaangaande is niet te verenigen met

iemand die vervolgd wordt in zijn land van herkomst en om deze reden internationale bescherming

verzoekt. Door deze vaststelling komt uw algehele geloofwaardigheid reeds op de helling te staan.

U verklaart dat u door uw oom gedwongen uitgehuwelijkt werd aan I. J. (notities CGVS, p. 7-8).

U kan het gedwongen karakter van dit huwelijk echter niet aannemelijk maken.

Allereerst dient opgemerkt te worden dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over uw verblijfplaatsen in

Sierra Leone. Voor de DVZ verklaarde u sinds uw kindertijd in Calabar Town gewoond te hebben

(verklaring DVZ, p. 4),waarna achtereenvolgens ongeveer een jaar in Mamiyoko Street, iets minder

dan een jaar in Congo Atta (Congo Water) en uiteindelijk de laatste 5 maanden voor uw vertrek uit

Sierra Leone in Hill Station. Echter, tijdens het persoonlijk onderhoud voor het CGVS verklaart u van

Calaba Town naar Congo Water verhuisd te zijn (notities CGVS, p. 5-9), waar u verbleef toen u uw

beide kinderen kreeg. U verklaart in december 2011 en in oktober 2013 bevallen te zijn. Nadat u van uw

tweede kind bevallen bent, keerde u terug naar het huis van uw oom in Calaba Town, waar u vernam

dat u aan Ibrahim J. uitgehuwelijkt zou worden. U woonde met uw man in Mamy Yoko Street. Toen u

uw man verliet, trok u nogmaals in bij M. K. in Congo Water, om uiteindelijk nog enige tijd in Hill

Station te verblijven. Door de interviewer samengevat dat u van Calaba Town naar Congo Water

ging, vervolgens naar Mamy Yoko Street, daarna terugkeerde naar Congo Water en uiteindelijk

naar Hill Station ging, antwoordt u bevestigend. U legt tegenstrijdige verklaringen af over uw

verblijfplaatsen zowel voor als na uw huwelijk, u verklaart immers “Ik ben sinds mijn oom zijn huis

altijd bij haar gebleven” (notities CGVS, p. 6), waarbij u verwijst naar M. K. in Congo Water.
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Blijkbaar vergeet u echter dat de laatste keer dat u uit het huis van uw oom trok, u een jaar bij

uw (gedwongen) echtgenoot woonde, terwijl u dat helemaal niet wou en u zich in een zeer moeilijke

situatie bevond omdat u continu verkracht werd (notities CGVS, p. 7-8). Uw verklaringen dienaangaande

wijzen op een groot gebrek aan doorleefdheid.

U legt daarenboven inconsistente verklaringen af over I. J. en zijn huwelijk met uw overleden zus. U

verklaart dat I. J. de echtgenoot was van uw overleden zus (notities CGVS, p. 7 + p. 17). Wanneer

gevraagd of hij buiten Osianatu en Ramatulai nog andere vrouwen gehad heeft, weet u echter

niet meer dat hij met uw zus gehuwd geweest is, want u verklaart dat u hem met die twee vrouwen

ontmoet heeft (notities CGVS, p. 15). U weet evenmin wanneer uw zus met I. getrouwd is (notities

CGVS, p. 18 + p. 25). U maakt het niet aannemelijk dat I. J. met uw zus gehuwd geweest is.

U toont daarenboven uitermate weinig interesse in het huwelijk dat u niet wou, maar dat uw leven wel

uitermate veranderde. Gevraagd naar de getuigen, weet u enkel dat het vrienden waren (notities CGVS,

p. 15). Gevraagd of u de namen van de personen die als getuigen optraden niet kent, verklaart u ze niet

te kennen, omdat u niet geïnteresseerd was om te trouwen en daarom ook niemand met naam kende

op het huwelijk, hoewel u verklaarde dat I. en zijn beide vrouwen – wiens namen u eveneens kent

– en uw oom en zijn vrouw op het huwelijk aanwezig waren. Gevraagd hoe de ceremonie verliep,

verklaart u nogmaals niet te weten hoe het gebeurde, want u was niet geïnteresseerd. Gevraagd

hoeveel I. aan uw oom betaald heeft, weet u het evenmin (notities CGVS, p. 25). Gevraagd of u dat

nooit gemeld werd, antwoordt u ontkennend, en toont u nogmaals dat u geen interesse had en het niet

wou weten. U weet echter wel dat de bruidsschat op 27 april betaald werd, maar weet niet of het voor of

na de huwelijksceremonie gebeurde, want “ze hebben het onder hen geregeld, zonder mij.” Uw

verklaringen dat u weinig weet over uw huwelijk omdat u er geen interesse in had, tast de doorleefdheid

van uw verklaringen nog verder aan, te meer daar u niet wilde trouwen met Ibrahim en u in een zeer

moeilijke situatie terecht kwam.

Het is daarenboven totaal niet aannemelijk dat u niet zou weten of er mensen tegen het huwelijk

waren, omdat u niet geïnteresseerd was in het huwelijk (notities CGVS, p. 23). U besprak uw

situatie wel met uw vrienden en legde hen uit dat uw oom een man voor u had gevonden. Het is

daarenboven allerminst aannemelijk dat u uw huwelijk wel besprak met uw vrienden, maar hen niet om

hulp vroeg, omdat ‘het niet iets was wat u echt wou.’ Men kan van u verwachten dat u bij uw vrienden –

die u van de situatie op de hoogte bracht - toch hulp zocht indien u helemaal niet wou trouwen met de

man die door uw oom aangebracht werd.

Het toont daarenboven een gebrek aan doorleefdheid dat u verklaart geen problemen gehad te

hebben als u naar de markt ging of uw kinderen ging bezoeken (notities CGVS, p. 27), maar alleen

toen u probeerde weg te gaan, te meer daar u verklaart dat uw man gewelddadig werd wanneer u

terug naar huis ging nadat u uw kinderen bezocht had (notities CGVS, p. 8). Het is dan ook niet

geloofwaardig dat u in de woning van uw echtgenoot blijft (notities CGVS, p. 24), als u op een dag

blijkbaar het besluit kan nemen om het huis gewoon te verlaten (notities CGVS, p. 8-9) en u terecht

kan bij M. K..

Voor het CGVS verklaart u dat u zo’n 3 maanden na het huwelijk enkele dagen bij uw kinderen bleef,

toen uw echtgenoot naar de politie ging (notities CGVS, p. 27-28). U verklaart verder dat de politie u in

2014 twee maal kwam zoeken in het huis van M. en dat ze u vaak terugbrachten. Voor de DVZ verklaart

u echter nergens dat u in 2014 door de politie naar uw echtgenoot teruggebracht werd (vragenlijst

CGVS, puntjes 3.1-3.8). Voor de DVZ legde u evenmin enige verklaringen af over het feit dat u via een

opsporingsbericht op tv gezocht werd (notities CGVS, p. 30). Bij aanvang van het onderhoud voor het

CGVS gaf u nochtans aan dat u voor de DVZ alle elementen kon vermelden (notities CGVS, p. 3). Dat

de politie u een of meerdere keren terugbracht naar uw echtgenoot en dat u via een opsporingsbericht

op tv gezocht wordt, kunnen echter geen details genoemd worden in uw verhaal. Er kan dan ook

verwacht worden dat u dit reeds bij de DVZ vermeldt.

U verklaart na uw ontsnapping uit het huis van Ibrahim met vrienden naar buiten te gaan (notities

CGVS, p. 29), omdat u besloot uw leven verder te zetten en het (gebeurde) te vergeten. U verklaart op

verschillende plaatsen in Freetown geweest te zijn, plaatsen waar u iemand zou kunnen

ontmoeten om u te helpen in uw leven (notities CGVS, p. 31). Nico, de man die u hielp om Sierra

Leone te verlaten, leerde u kennen op een carnaval (kermis) op het strand, een plaats waar mensen

heen gaan om plezier te maken. Hoewel u verklaart dat u zich na uw ontsnapping verborgen hield

(notities CGVS, p. 28-29), wijzen uw verklaringen omtrent uw leven na uw ontsnapping uit de woning
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van uw echtgenoot er niet op dat u zelf bang bent dat u gevonden en teruggebracht kan worden naar uw

echtgenoot, te meer daar u zelf aangeeft dat de politie ingeschakeld werd en dat er op tv zelfs een

opsporingsbericht uitgezonden werd (notities CGVS, p. 30). Uw persoonlijk gedrag in uw land van

herkomst, na uw ontsnapping uit de woning van uw echtgenoot, is niet aannemelijk voor iemand die

vreest naar haar echtgenoot teruggebracht te worden. Bovendien blijkt uit uw verklaringen over de

contacten die u na uw aankomst in België heeft gehad met uw familie niet dat u momenteel nog

gezocht zou worden door uw echtgenoot of uw oom (notities CGVS, p. 18 + p. 33).

Het is daarenboven niet aannemelijk dat u pas na lang aandringen door de interviewer kan

aangeven hoe Nico u geholpen heeft (notities CGVS, p. 32-33), te meer daar u verklaart dat hij

degene is die u hielp naar België te komen (notities CGVS, p. 9). Daarenboven verklaart u voor de

DVZ dat de blanke man die u naar België bracht voor u een paspoort liet maken (verklaring DVZ, p.

10). Voor de DVZ noemt u deze man eveneens Nico (verklaring DVZ, p. 11). Voor het CGVS verklaart u

echter dat uw vriend Madue het betreffende paspoort aangemaakt heeft (notities CGVS, p. 4). Hierbij

wordt eveneens opgemerkt dat het paspoort reeds op 15 mei 2014 aangemaakt werd (informatie

beschikbaar in uw administratieve dossier), nog geen maand na uw beweerde gedwongen

huwelijk (notities CGVS, p. 14). Nico leerde u echter pas na uw ontsnapping uit de woning van uw

echtgenoot kennen, nl. in het jaar 2016 (notities CGVS, p. 9). U legt tegenstrijdige verklaringen af over

het paspoort waarmee u gereisd heeft en wie u dit paspoort bezorgde.

Gezien het voorgaande maakt u uw huwelijk niet aannemelijk zoals u dit tracht te schetsen voor

het CGVS.

Het is daarenboven uiterst merkwaardig dat u zelfs niet weet of het vliegtuig onderweg naar België

ergens geland is, omdat het de eerste keer was dat u vloog (verklaring DVZ, p. 12). Het is eveneens

totaal ongeloofwaardig dat u voor het CGVS meerdere malen verklaart dat u reeds in 2016 Sierra

Leone verlaten heeft en naar België gekomen bent (notities CGVS, p. 10 + p. 13 + p. 33). Op 8 juni

2018 ontving het CGVS uw opmerkingen aangaande de notities van het persoonlijk onderhoud. Hierin

wordt opgemerkt dat u zich vergiste in het jaartal wanneer u naar België gekomen bent en dat u in 2017

naar België gekomen bent en toen een geldig visum had. Hierover wordt echter opgemerkt dat u tijdens

het persoonlijk onderhoud geconfronteerd werd met uw verklaringen waaruit blijkt dat u een jaar in

België was voor u een verzoek tot internationale bescherming indiende (notities CGVS, p. 34-35).

Gevraagd waarom u een jaar gewacht heeft, vraagt u verwonderd “een jaar?” De vraag in andere

bewoordingen herhaald, verklaart u bij de blanke man geweest te zijn. Gevraagd waarom u dan besloot

om een verzoek in te dienen, blijkt dat u niet meer samen bent met deze blanke man. Aangezien

u verklaart in maart 2016 naar Europa gekomen te zijn, terwijl u een geldig visum had voor de periode

maart-april 2017, gevraagd hoe u door de paspoortcontrole op de luchthaven geraakt bent zonder een

geldig visum, begrijpt u de vraag niet. De vraag ingekort herhaald, verklaart u wel een visum gehad te

hebben, waarna u herhaalt dat u in 2016 het visum ging halen. Opgemerkt dat u in 2016 geen visum

had, kan u het zich eigenlijk niet herinneren of het 2016 of 2017 was dat u een geldig visum had.

Gevraagd of u het echt niet weet, verklaart u het niet te weten. Het is echter niet aannemelijk dat u

tijdens het onderhoud zelf niet meer weet in welk jaar u een geldig visum had, te meer daar u slechts

enkele weken voor uw verzoek tot internationale bescherming in België toekwam (notities CGVS, p. 13).

Daarenboven had u tijdens het persoonlijk onderhoud de mogelijkheid om uw verklaringen

dienaangaande te corrigeren.

Gelet op het voorgaande, kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een gegronde

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, worden

vastgesteld.

In kader van uw verzoek legt u twee attesten (dd. 31/01/2018 + 12/06/2018) m.b.t. uw besnijdenis

voor. Gevraagd waarom u dit medisch attest toont, verklaart u dat uw tante u heeft laten besnijden en

dat u er tot nu problemen mee heeft (notities CGVS, p. 19). Ter bevestiging gevraagd of u gewoon wilt

laten weten dat u besneden bent, antwoordt u bevestigend. U uit geen vrees m.b.t. een besnijdenis,

maar wijst enkel op medische problemen. Voor wat betreft de gevolgen die u zou ondervinden van

de besnijdenis die u in het verleden hebt ondergaan kan worden opgemerkt dat hoewel besnijdenis een

bijzonder ernstige fysieke schade is die onomkeerbaar is en waarvan de fysieke of psychologische

gevolgen het hele leven van de vrouw die er slachtoffer van is geweest, kunnen voortduren, vloeit het

aangehaalde aanhoudende karakter voort uit de secundaire gevolgen of effecten die de verminking

kunnen veroorzaken, zonder dat men echter kan oordelen dat alleen hierdoor afbreuk wordt gedaan aan
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een basisrecht van het individu, in dit geval het recht op de fysieke integriteit, en bijgevolg deze

gevolgen kan gelijkstellen met daden van vervolging in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève

van 28 juli 1951 betreffende de vluchtelingen.

De internationale bescherming van het Verdrag van Genève heeft tot doel, een asielzoeker te

beschermen tegen mogelijke vervolgingen en niet de schade van een vroegere vervolging te herstellen.

De erkenning van de hoedanigheid van vluchteling op basis van het Verdrag van Genève is voor de rest

volledig ondoeltreffend om een einde te maken aan het fysieke en psychische lijden in verband met de

vervolging, aangezien het bestaan van dit lijden losstaat van de juridische status van

betrokkene. Bovendien zou het psychologisch welzijn dat voortvloeit uit het vooruitzicht, in een land van

bescherming een status te kunnen genieten die recht geeft op een adequate verzorging van dit lijden,

alleen niet volstaan om de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling te rechtvaardigen.

U legt eveneens een kopie neer van het Nederlandse paspoort van S. B., de vader van uw

zoon (notities CGVS, p. 19). Dit paspoort heeft echter betrekking op derden en kan het voorgaande niet

wijzigen.

U legt daarenboven een medisch attest voor waarbij de arts 3 littekens op uw lichaam vaststelt. Het

behoort echter niet tot de bevoegdheid van de arts om de omstandigheden waarin deze littekens

opgelopen werden, vast te stellen. Het medisch attest vermeldt dus dat u littekens heeft, maar biedt

geen uitsluitsel over de omstandigheden waarin u deze heeft opgelopen.

U legt een foto van de hand van uw zoon die tussen de deur gestoken werd neer (notities CGVS, p.

19). Gevraagd wanneer dat gebeurde, verklaart u dat het in België was. Dit kan het voorgaande niet

wijzigen.

Op basis van artikel 57/5 quater van de vreemdelingenwet werd u de mogelijkheid gegeven

opmerkingen te formuleren met betrekking tot de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud.

Na lezing van de door u gepostuleerde opmerkingen moet opgemerkt worden dat deze louter

verklaringen trachten te duiden/nuanceren en extra (weinig relevante) informatie toevoegen, maar niets

veranderen aan de essentie en de inhoud van de aangehaalde asielmotieven en bijgevolg geen invloed

hebben op bovenstaande argumenten die hebben geleid tot een weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van het subsidiair beschermingsstatuut.

Omwille van bovenstaande redenen, kan u noch het vluchtelingenstatuut, noch het

subsidiaire beschermingsstatuut worden toegekend.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. In een enig middel wordt de schending aangevoerd van 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 (verder: Vreemdelingenwet); van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet; van het

redelijkheidsbeginsel, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en van de materiële motiveringsplicht,

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Inzake de reis met het vervalst paspoort stelt verzoekster: “De verwerende partij, beslagen in

asielzaken, zal wellicht ook moeten toegeven dat de verzoekende partij hierin geen unicum is.

Het is nu éénmaal niet mogelijk om op perfect legale wijze een asielvisum aan te vragen op de

Belgische ambassade in het land van herkomst.

Het is niet onbegrijpelijk dat zij in eerste instantie nog schrik had om dit toe te geven (cf. DVZ-gehoor).

Toen zij zich éénmaal op haar gemak voelde in België, was zij niet te beroerd om dit toe te geven. Een

klein beetje begrip hiervoor is toch wel op zijn plaats. Het is dan ook onbegrijpelijk dat dit een motief

vormt van de thans bestreden beslissing.”
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Omtrent haar verblijfplaatsen argumenteert verzoekster: “Het klopt inderdaad dat het moeilijk is om uit

het DVZ-gehoor, dat slechts zeer kort was, alle verblijfplaatsen van de verzoekende partij correct in te

schatten.

Tijdens het CGVS-gehoor kreeg zij echter wel de tijd om alles uit te leggen, wat zij ook gedaan heeft.

Het is aldus onterecht hier spijkers op laag water te zoeken.”

Inzake de vrouwen van I. J. stelt ze: “De verzoekende partij heeft helemaal niet gezegd dat hij nooit

andere vrouwen heeft gehad, ze heeft alleen willen zeggen dat hij, op het moment dat ze bij hem was,

slechts twee andere vrouwen had. Wellicht is deze nuance bij de vertaling verloren gegaan.

Cf. gehoor, p. 14-15: (…)

Bovendien heeft zij inderdaad uitgelegd dat ze met hem diende te trouwen toen haar zus gestorven

was. Hoe zou zij zich hier dan kunnen tegenspreken?”.

Omtrent het verloop van het huwelijk argumenteert verzoekster: “De verwerende partij gaat eraan

voorbij dat de verzoekende partij tussen hamer en aambeeld zat. Enerzijds respecteerde zij haar nonkel

zeer en wilde zij hem aldus niet teleurstellen, anderzijds zag zij dat huwelijk eigenlijk helemaal niet

zitten.

Deze interne verscheurdheid heeft geleid tot een fatalistische, bijna apathische houding van

harentwege.

Dit verklaart ook waarom alles in een waas verlopen is voor haar en waarom zij haar vrienden niet

effectief om hulp gevraagd heeft.

De echte hel is uiteindelijk maar losgebarsten na het huwelijk en het is pas dan dat zij het aandurfde om

haar nonkel niet langer te gehoorzamen.”

Verzoekster vervolgt: “Nadat zij haar echtgenoot verlaten had, kon de verzoekende partij nergens

terecht.

Bij haar familie moest ze immers niet komen aankloppen en bij de politie al evenmin.

Zij heeft zich dan inderdaad aan de steun van vrienden opgetrokken.

De plaatsen in Freetown waar zij naartoe ging, waren plaatsen waar er weinig kans was dat zij haar

echtgenoot of nonkel (beiden traditionele moslims) zou ontmoeten (het strand). Het risico was

integendeel groter als zij in het huis van M. verbleef, omdat haar familie haar daar wist te vinden.”

Omtrent het paspoort, de hulp van Nico en haar tijdsbesef stelt verzoekster:

“Eerst en vooral dient te worden benadrukt dat het paspoort vals was. De uitgiftedatum dus eveneens.

Het is aldus compleet onterecht om deze uitgiftedatum als argument ter ondersteuning van de

weigeringsbeslissing aan te halen.

Vervolgens wenst de verzoekende partij te verduidelijken dat Nico haar financieel geholpen heeft en

Madue met de effectieve organisatie.

Uit de verklaringen van de verzoekende partij kan er ook niets worden geconcludeerd dat in een andere

richting wijst - enkel kan men zien dat verzoekende partij aanvankelijk de vraag/vertaling van de vraag

niet goed begreep. Hieruit echter concluderen dat de verzoekende partij pas 'na lang aandringen' kan

aangeven hoe Nico haar geholpen heeft, is terug een brug te ver!

Cf. effectieve passage in het gehoorverslag, p. 32-33: (…)

Nico, een Rode Kruiswerker, kon immers moeilijk zelf zijn handen vuil maken en zich rechtstreeks

inlaten met vervalsingspraktijken!

Ook wordt er bij wijlen getwijfeld aan het relaas van de verzoekende partij omdat haar tijdsbesef niet

altijd even accuraat is.

De verzoekende partij is zich hiervan bewust, doch zij wenst erop te wijzen dat tijdsbesef zeer

cultuurgebonden is en de verwerende partij haar niet met een westerse bril op mag beoordelen. In haar

cultuur is tijd immers geen belangrijk begrip.”

Inzake haar besnijdenis stelt verzoekster:

“Ten onrechte verschuilt de verwerende partij zich achter de theorie van het "het kwaad is geschied" en

"dus valt er niets meer te beschermen".

Zo stellen de Verengde Naties: (…)

Reeds herhaaldelijk heeft de RvV gesteld dat de besnijdenis zelf en haar gevolgen dermate traumatisch

kunnen zijn dat ze elke terugkeer ondenkbaar maken (RvV nr. 155 975 dd. 3 november 2015 ; RvV nr.

151 340 dd. 27 augustus 2015; RvV nr. 151 463 du 31 augustus 2015, CCE arrêt du 12 novembre

2015.).

Dat de verzoekende partij serieuze lange termijngevolgen ondervindt van de besnijdenis werd in deze

afdoende aangetoond.
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Dat zij in geval van terugkeer naar haar land van herkomst als vrouw hoogstwaarschijnlijk opnieuw zal

moeten huwen, daar lijkt de verwerende partij niet te hebben bij stilgestaan.

Dat zij hierbij aan een nieuwe vorm van besnijdenis dreigt te worden onderworpen, daar heeft de

verwerende partij evenmin bij stilgestaan.

Dat zij verklaard heeft zeer veel pijn te lijden wanneer zij seksuele betrekkingen heeft, daar lijkt de

verwerende partij evenmin bij te hebben stilgestaan.

Cf. gehoor, p. 19-20: (…)

Dat de bewijslast in deze, conform artikel 48/7 VW, op de verwerende partij rust, daar lijkt zij evenmin bij

te hebben stilgestaan.

Nochtans heeft de RvV haar er al herhaaldelijk op gewezen dat zij hiervoor attent dient te zijn : (…)

De bestreden beslissing schendt dus sowieso artikel 48/7 VW en, bijgevolg, de artikelen 48/3 en 48/4

evenals het beginsel van de materiële motiveringsverplichting.”

Inzake het medisch attest laat verzoekster gelden: “Ook het medisch attest wordt zonder enige grondige

analyse aan de kant geschoven met het argument dat de arts niet kan vaststellen in welke

omstandigheden de littekens werden opgelopen.

De arts kan inderdaad geen "sluitende" bewijzen voorleggen omtrent de oorzaken van de vastgestelde

letsels, doch, vanuit zijn medische achtergrond kan hij wel een aantal sterke vermoedens hierover

hebben. De verwerende partij zelf heeft geen enkele medische scholing, dus enige voorzichtigheid van

harentwege alvorens het medisch attest terzijde te schuiven zou dus absoluut op zijn plaats zijn!

De asielinstantie moet voor ze een beslissing neemt, elke twijfel over de oorzaken van de verwondingen

moeten wegnemen, eventueel via een nieuwe medische expertise. Dit geldt ook als medisch attest niet

bewijst dat de fysieke sporen werden veroorzaakt door de gebeurtenissen beschreven door de

asielzoeker (EHRM, R.C. t. Zweden, 9 maart 2010, § 50-53).

Het medisch attest is een "bijzonder belangrijk document van het dossier". De aard, ernst en recente

karakter van de verwondingen creëert een sterk vermoeden van slechte behandelingen aangedaan aan

de asielzoeker in zijn herkomstland. Zo stelde het EH RM dat zelfs indien het loutere feit Tamil te zijn

niet voldoende is om een risico op foltering te bewijzen, dit risico werd aangetoond omdat de Franse

asielinstanties geen andere verklaring hebben kunnen geven dan folteringsdaden ondergaan door de

verzoeker. (EHRM, R.J. t. France, 19 september 2013, § 38-43). In casu is het dus evenmin

onvoldoende een beetje ongefundeerde twijfel te zaaien over de oorzaak.

Bovendien heeft de wetgever met artikel 48/8 VW aan de verwerende partij expliciet de mogelijkheid

gegeven om over te gaan tot medische (tegen)expertises: (…)

Er valt dan ook niet te begrijpen waarom de verwerende partij in casu niet van de mogelijkheden die

artikel 48/8 VW haar biedt heeft gebruikgemaakt.”

2.1.2. Ter terechtzitting legt verzoekster een psychologisch verslag neer dat werd opgesteld door een

klinisch psychologe; het verslag stelt dat verzoekster lijdt aan het posttraumatisch stresssyndroom en

auditieve hallucinaties. Verzoekster legt ook een attest neer waaruit blijkt dat ze op consultatie ging bij

een psychiater en medicatie krijgt voorgeschreven.

2.2.1. Verzoekster ontkende op de DVZ de naam F. B. ooit te hebben gebruikt en stelt in het

verzoekschrift dat “Het is niet onbegrijpelijk dat zij in eerste instantie nog schrik had om dit toe te geven

(cf. DVZ-gehoor). Toen zij zich éénmaal op haar gemak voelde in België, was zij niet te beroerd om dit

toe te geven.” Het valt echter niet in te zien waarom een persoon die een verzoek tot internationale

bescherming indient zich ab initio leugens vertelt over haar identiteit ten aanzien van de autoriteiten bij

wie zij bescherming zoekt.

Inzake haar verblijfplaatsen stelt de bestreden beslissing dat er, enerzijds, discrepanties zijn tussen haar

verklaringen op de DVZ en het CGVS, en anderzijds, dat zij ook op het CGVS incoherente verklaringen

aflegde over haar verblijf na het vermeende huwelijk. De bestreden beslissing stelt terecht vast inzake

haar verklaringen: “Allereerst dient opgemerkt te worden dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over uw

verblijfplaatsen in Sierra Leone. Voor de DVZ verklaarde u sinds uw kindertijd in Calabar Town

gewoond te hebben (verklaring DVZ, p. 4),waarna achtereenvolgens ongeveer een jaar in Mamiyoko

Street, iets minder dan een jaar in Congo Atta (Congo Water) en uiteindelijk de laatste 5 maanden

voor uw vertrek uit Sierra Leone in Hill Station. Echter, tijdens het persoonlijk onderhoud voor het

CGVS verklaart u van Calaba Town naar Congo Water verhuisd te zijn (notities CGVS, p. 5-9), waar u

verbleef toen u uw beide kinderen kreeg. U verklaart in december 2011 en in oktober 2013 bevallen te

zijn. Nadat u van uw tweede kind bevallen bent, keerde u terug naar het huis van uw oom in Calaba

Town, waar u vernam dat u aan Ibrahim J. uitgehuwelijkt zou worden. U woonde met uw man in Mamy

Yoko Street. Toen u uw man verliet, trok u nogmaals in bij M. K. in Congo Water, om uiteindelijk nog
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enige tijd in Hill Station te verblijven. Door de interviewer samengevat dat u van Calaba Town naar

Congo Water ging, vervolgens naar Mamy Yoko Street, daarna terugkeerde naar Congo Water en

uiteindelijk naar Hill Station ging, antwoordt u bevestigend. U legt tegenstrijdige verklaringen af

over uw verblijfplaatsen zowel voor als na uw huwelijk, u verklaart immers “Ik ben sinds mijn oom

zijn huis altijd bij haar gebleven” (notities CGVS, p. 6), waarbij u verwijst naar M. K. in

Congo Water. Blijkbaar vergeet u echter dat de laatste keer dat u uit het huis van uw oom trok, u een

jaar bij uw (gedwongen) echtgenoot woonde, terwijl u dat helemaal niet wou en u zich in een zeer

moeilijke situatie bevond omdat u continu verkracht werd (notities CGVS, p. 7-8). Uw verklaringen

dienaangaande wijzen op een groot gebrek aan doorleefdheid.”

Het blijkt uit het administratief dossier dat de bestreden beslissing terecht vaststelt dat verzoekster het

jaar van haar vermeend moeilijk verblijf bij haar gedwongen echtgenoot niet vermeldde hetgeen

inderdaad wijst op een gebrek aan doorleefde verklaringen.

Omtrent de vrouwen waarmee I. J. huwde stelt de bestreden beslissing: “U legt daarenboven

inconsistente verklaringen af over I. J. en zijn huwelijk met uw overleden zus. U verklaart dat I. J. de

echtgenoot was van uw overleden zus (notities CGVS, p. 7 + p. 17). Wanneer gevraagd of hij buiten

Osianatu en Ramatulai nog andere vrouwen gehad heeft, weet u echter niet meer dat hij met uw zus

gehuwd geweest is, want u verklaart dat u hem met die twee vrouwen ontmoet heeft (notities CGVS, p.

15). U weet evenmin wanneer uw zus met I. getrouwd is (notities CGVS, p. 18 + p. 25). U maakt het

niet aannemelijk dat I.J. met uw zus gehuwd geweest is.” Daargelaten de mogelijke nuancering die

verzoekster aanvoert stelt de Raad vast dat verzoekster niet wist wanneer I. met haar zus was gehuwd.

Dit betreft nochtans een essentieel element in de familiegeschiedenis en van verzoekster kan worden

verwacht dat zij omtrent het tijdstip van het huwelijk van haar zus met I. J. duiding zou kunnen geven.

Verzoeksters houding tijdens het vermeende huwelijk met I. J., door haar omschreven als “interne

verscheurdheid [die] heeft geleid tot een fatalistische, bijna apathische houding van harentwege”, kan

niet aanvaard worden om de vastgestelde onwetendheden te verklaren inzake de namen van getuigen,

het verloop van de ceremonie, de bruidsschat die Ibrahim betaalde aan haar oom en of er al dan niet

mensen gekant waren tegen het huwelijk.

De bestreden beslissing stelt: “Voor het CGVS verklaart u dat u zo’n 3 maanden na het huwelijk enkele

dagen bij uw kinderen bleef, toen uw echtgenoot naar de politie ging (notities CGVS, p. 27-28). U

verklaart verder dat de politie u in 2014 twee maal kwam zoeken in het huis van M. en dat ze u vaak

terugbrachten. Voor de DVZ verklaart u echter nergens dat u in 2014 door de politie naar uw

echtgenoot teruggebracht werd (vragenlijst CGVS, puntjes 3.1-3.8). Voor de DVZ legde u evenmin

enige verklaringen af over het feit dat u via een opsporingsbericht op tv gezocht werd (notities CGVS,

p. 30). Bij aanvang van het onderhoud voor het CGVS gaf u nochtans aan dat u voor de DVZ alle

elementen kon vermelden (notities CGVS, p. 3). Dat de politie u een of meerdere keren terugbracht naar

uw echtgenoot en dat u via een opsporingsbericht op tv gezocht wordt, kunnen echter geen details

genoemd worden in uw verhaal. Er kan dan ook verwacht worden dat u dit reeds bij de DVZ vermeldt.”

De voormelde vaststellingen vinden steun in het administratief dossier, zijn terecht en pertinent en

worden, omdat ze niet worden weerlegd door verzoekster, door de Raad overgenomen.

Verzoeksters gedrag nadat ze van I. J. ontsnapt is niet verzoenbaar met de vrees die ze voor hem

koestert. De bestreden beslissing stelt te dezen terecht vast dat haar aanwezigheid op publieke

plaatsen, onder meer een feest op het strand, niet aannemelijk is voor iemand die vreest door haar

echtgenoot te worden ontvoerd. Verzoeksters stelling dat “er weinig kans” dat zij haar echtgenoot of

oom zou ontmoeten is niet te verzoenen met haar vrees die ertoe leidde dat zij haar land ontvluchtte.

Verzoekster weerlegt de conclusie niet waar deze stelt: “Bovendien blijkt uit uw verklaringen over de

contacten die u na uw aankomst in België heeft gehad met uw familie niet dat u momenteel nog

gezocht zou worden door uw echtgenoot of uw oom (notities CGVS, p. 18 + p. 33).” Deze pertinente

vaststelling wordt door de Raad overgenomen.

Inzake haar reisweg naar België en tijdstip wanneer zij reisde luidt de bestreden beslissing: “Het is

daarenboven uiterst merkwaardig dat u zelfs niet weet of het vliegtuig onderweg naar België

ergens geland is, omdat het de eerste keer was dat u vloog (verklaring DVZ, p. 12). Het is eveneens

totaal ongeloofwaardig dat u voor het CGVS meerdere malen verklaart dat u reeds in 2016 Sierra

Leone verlaten heeft en naar België gekomen bent (notities CGVS, p. 10 + p. 13 + p. 33). Op 8 juni

2018 ontving het CGVS uw opmerkingen aangaande de notities van het persoonlijk onderhoud. Hierin

wordt opgemerkt dat u zich vergiste in het jaartal wanneer u naar België gekomen bent en dat u in 2017
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naar België gekomen bent en toen een geldig visum had. Hierover wordt echter opgemerkt dat u tijdens

het persoonlijk onderhoud geconfronteerd werd met uw verklaringen waaruit blijkt dat u een jaar in

België was voor u een verzoek tot internationale bescherming indiende (notities CGVS, p. 34-35).

Gevraagd waarom u een jaar gewacht heeft, vraagt u verwonderd “een jaar?” De vraag in andere

bewoordingen herhaald, verklaart u bij de blanke man geweest te zijn. Gevraagd waarom u dan besloot

om een verzoek in te dienen, blijkt dat u niet meer samen bent met deze blanke man. Aangezien

u verklaart in maart 2016 naar Europa gekomen te zijn, terwijl u een geldig visum had voor de periode

maart-april 2017, gevraagd hoe u door de paspoortcontrole op de luchthaven geraakt bent zonder een

geldig visum, begrijpt u de vraag niet.

De vraag ingekort herhaald, verklaart u wel een visum gehad te hebben, waarna u herhaalt dat u in

2016 het visum ging halen. Opgemerkt dat u in 2016 geen visum had, kan u het zich eigenlijk

niet herinneren of het 2016 of 2017 was dat u een geldig visum had. Gevraagd of u het echt niet

weet, verklaart u het niet te weten. Het is echter niet aannemelijk dat u tijdens het onderhoud zelf niet

meer weet in welk jaar u een geldig visum had, te meer daar u slechts enkele weken voor uw verzoek

tot internationale bescherming in België toekwam (notities CGVS, p. 13). Daarenboven had u tijdens het

persoonlijk onderhoud de mogelijkheid om uw verklaringen dienaangaande te corrigeren.”

Het verweer dat “tijdsbesef zeer cultuurgebonden is” is geen dienstige weerlegging om de discrepanties

in de vermeldde jaren te verklaren.

Voorgaande vaststellingen volstaan om de Raad, gelet op de devolutieve werking van het beroep, te

laten besluiten dat verzoeksters relaas inzake een gedwongen huwelijk met I. J. en de daaruit

voortvloeiende vrees elke geloofwaardigheid ontbeert. De kritiek inzake de motivering omtrent Nico kan

niet leiden tot een andere oordeelsvorming.

2.2.2. Omtrent de besnijdenis die verzoekster heeft ondergaan en de gevolgen voert verzoekster aan:

“Dat zij in geval van terugkeer naar haar land van herkomst als vrouw hoogstwaarschijnlijk opnieuw zal

moeten huwen, daar lijkt de verwerende partij niet te hebben bij stilgestaan.

Dat zij hierbij aan een nieuwe vorm van besnijdenis dreigt te worden onderworpen, daar heeft de

verwerende partij evenmin bij stilgestaan.”

Hieromtrent stelt de Raad vast dat verzoekster geen begin van bewijs bijbrengt dat dat zij

“hoogstwaarschijnlijk opnieuw zal moeten huwen” en “[d]at zij hierbij aan een nieuwe vorm van

besnijdenis dreigt te worden onderworpen”. Deze beweringen zijn dan ook niet dienstig.

Inzake de lichamelijke gevolgen van de ondergane besnijdenis is de verwijzing naar de rechtspraak van

de RVV niet nuttig aangezien deze arresten geen precedentswaarde hebben en slechts betrekking

hebben op de feiten die ten grondslag lagen aan de geciteerde arresten. De Raad sluit zich aan bij de

motivering die luidt: “In kader van uw verzoek legt u twee attesten (dd. 31/01/2018 + 12/06/2018) m.b.t.

uw besnijdenis voor. Gevraagd waarom u dit medisch attest toont, verklaart u dat uw tante u heeft laten

besnijden en dat u er tot nu problemen mee heeft (notities CGVS, p. 19). Ter bevestiging gevraagd of u

gewoon wilt laten weten dat u besneden bent, antwoordt u bevestigend. U uit geen vrees m.b.t. een

besnijdenis, maar wijst enkel op medische problemen. Voor wat betreft de gevolgen die u zou

ondervinden van de besnijdenis die u in het verleden hebt ondergaan kan worden opgemerkt dat hoewel

besnijdenis een bijzonder ernstige fysieke schade is die onomkeerbaar is en waarvan de fysieke of

psychologische gevolgen het hele leven van de vrouw die er slachtoffer van is geweest, kunnen

voortduren, vloeit het aangehaalde aanhoudende karakter voort uit de secundaire gevolgen of effecten

die de verminking kunnen veroorzaken, zonder dat men echter kan oordelen dat alleen hierdoor afbreuk

wordt gedaan aan een basisrecht van het individu, in dit geval het recht op de fysieke integriteit, en

bijgevolg deze gevolgen kan gelijkstellen met daden van vervolging in de zin van artikel 1 van

het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de vluchtelingen. De internationale bescherming

van het Verdrag van Genève heeft tot doel, een asielzoeker te beschermen tegen mogelijke

vervolgingen en niet de schade van een vroegere vervolging te herstellen. De erkenning van de

hoedanigheid van vluchteling op basis van het Verdrag van Genève is voor de rest volledig

ondoeltreffend om een einde te maken aan het fysieke en psychische lijden in verband met de

vervolging, aangezien het bestaan van dit lijden losstaat van de juridische status van

betrokkene. Bovendien zou het psychologisch welzijn dat voortvloeit uit het vooruitzicht, in een land van

bescherming een status te kunnen genieten die recht geeft op een adequate verzorging van dit lijden,

alleen niet volstaan om de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling te rechtvaardigen.”

Omtrent het medisch attest dat verzoekster bijbrengt stelt de bestreden beslissing terecht vast dat de

vastgestelde littekens niet aantonen in welke omstandigheden verzoekster deze opliep. Het medisch

attest inzake de littekens wordt ook aangevoerd ter ondersteuning van haar relaas inzake de
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mishandeling ingevolge het gedwongen huwelijk (cf. gehoor CGVS, p. 19). Hoger werd reeds

vastgesteld dat verzoeksters relaas omtrent dit huwelijk ongeloofwaardig is; het medisch attest kan haar

geloofwaardigheid dan ook niet herstellen. De littekens die vermeld worden betreffen op het eerste zicht

ook geen medisch probleem dat relevant is voor de beoordeling van vroegere vervolging of ernstige

schade; verzoekster toont niet concreet dat verweerder artikel 48/8 van de Vreemdelingenwet schond

door in deze omstandigheden het niet opportuun te achten om een medische expertise te laten

verrichten.

2.2.3. De medische attesten die ter zitting worden bijgebracht kunnen geen afbreuk doen aan de

voorgaande vaststellingen.

Het feit dat zij twee consultaties heeft gehad bij een psychiater en (niet nader genoemde) medicatie

neemt, toont an sich geen verband aan met het aangevoerde asielrelaas.

De beschrijving van de symptomen van het posttraumatisch stresssyndroom kan evenmin de

voorgaande vaststellingen daglicht plaatsen. Deze symptomen kunnen veroorzaakt zijn door andere

elementen of feiten die door verzoekster niet worden aangebracht in het kader van haar asielrelaas.

Tevens blijkt dat de beschreven symptomen naar het oordeel van de Raad niet tot gevolg hebben dat

verzoekster in de onmogelijkheid is om verklaringen af te leggen die stroken met de realiteit.

Verzoekster bevestigde ter zitting dat haar psychologische situatie geen andere oorzaak heeft dan de

feiten ten grondslag aan haar asielrelaas. Zelfs met inachtneming van verzoeksters psychologische

situatie zoals omschreven in het verslag kan van haar verwacht worden dat haar verklaringen een

zekere mate van coherentie en consistentie hadden, hetgeen blijkens de hogere vaststellingen niet het

geval is.

2.2.3. 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.

2.2.4. Verzoekster voert geen specifiek element aan inzake de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoekster toont gelet op het voormelde 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 in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig november tweeduizend

achttien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,
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A.-M. DE WEERDT W. MULS


