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nr. 231 200 van 14 januari 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. DOUTREPONT

Haachtsesteenweg 55

1210 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 Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op

16 augustus 2019 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 18 juli 2019.

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 7 november 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 december 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

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

M. DOUTREPONT en van attaché L. DECROOS, 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

Je verklaart een staatsburger te zijn van Sierra Leone maar geboren te zijn in Conakry, Guinee. Je

moeder is van de etnie Madingo en je vader Soussou. Je moeder is overleden in het kraambed. Je

keerde samen met je vader terug naar Sierra Leone omdat je het risico liep besneden te worden in

Guinee. In Sierra Leone woonde je samen met je vader, F. S.f, en je stiefmoeder, F. Y.. Wanneer je zes

jaar oud was heeft je vader Sierra Leone verlaten, omdat hij er problemen kende nadat hij zich verzette

tegen je besnijdenis. Je woonde daarop nog enkel bij je stiefmoeder F..
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Je beschouwt haar dan ook als je moeder en was lange tijd niet op de hoogte dat zij niet je biologische

moeder is. Je vader diende een eigen verzoek om internationale bescherming in te België (CGVS-

kenmerk 11/13193(Z)) in maart 2011, wat werd afgesloten met een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. In oktober 2012 diende hij

een volgend verzoek om internationale bescherming in. Ook dit verzoek werd afgesloten met een

negatieve beslissing. Daarna vertrok jouw vader naar Duitsland, waar hij momenteel nog steeds verblijft.

Ongeveer drie jaar later, toen je negen jaar oud was, heeft ook je stiefmoeder F. Sierra Leone verlaten.

Ook zij zou momenteel in Duitsland verblijven. Je vader en je stiefmoeder F. zijn momenteel

gescheiden. Na het vertrek van je stiefmoeder woonde je bij je tante aan moederszijde, M.. Tot aan je

vertrek uit Sierra Leone ging je er naar school. Je bent bang in Sierra Leone besneden te zullen worden.

Mensen spraken je familie aan dat jij diende besneden te worden. Zij kwamen naar je huis en je diende

je te verstoppen wanneer zijn aan de deur waren. Om dit te vermijden kwam je samen met de huidige

vriendin van je vader, A. J., naar België. Zij had al eerder een relatie met jouw vader en zij hebben een

zoontje samen. Op 27 april 2016 kwamen jullie samen naar België. Ook A. diende een verzoek om

internationale bescherming in in april 2016 (CGVS-kenmerk 16/01053). Dit verzoek werd definitief

afgesloten met een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus in augustus 2016. Zelf diende je een verzoek om internationale bescherming in op

13 april 2016. In België verblijf je bij je tante aan vaderszijde.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas leg je een kopie van het paspoort waar je mee reisde, een kopie

van je geboorteakte en een uittreksel uit het burgerlijk register, een medisch attest waaruit blijkt dat je

niet besneden bent, attesten waarbij de voogdij over jou werd overgedragen naar je stiefmoeders F. en

A. en verschillende documenten rond de Dublin-procedure die werd opgestart om je naar je vader in

Duitsland over te brengen. Je advocaat bezorgt het Commissariaat-generaal nog bijkomende

opmerkingen omtrent besnijdenis in Sierra Leone.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in jouw hoofde, als niet-begeleide

minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er je in het kader van de behandeling van

jouw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend.

Meer bepaald werd er je een voogd toegewezen die je bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure;

werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de

diensten van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een

professionele en verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in

het bijzijn van jouw voogd en advocaat die in de mogelijkheid verkeerden om opmerkingen te formuleren

en stukken neer te leggen; en werd er bij de beoordeling van jouw verklaringen rekening gehouden met

je jeugdige leeftijd en maturiteit, evenals met de algemene situatie in jouw land van herkomst.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat

jouw rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat je kunt

voldoen aan je verplichtingen.

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

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

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

Je verklaart te vrezen voor een besnijdenis in Sierra Leone. Er kan echter geen geloof worden gehecht

aan je verklaringen dat je dreigde besneden te worden.

Hoewel de algemene prevalentiegraad van besnijdenis in Sierra Leone hoog ligt, namelijk op 89.6% van

de meisjes / vrouwen tussen de 15 en de 49 jaar, zijn er persoonlijke elementen aan te duiden waaruit

blijkt dat dit risico in jouw hoofde niet van toepassing is. Elk verzoek om internationale bescherming

wordt namelijk beoordeeld op de concrete en persoonlijke elementen die worden aangebracht door de

verzoeker om internationale bescherming.
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Zo dient vooreerst te worden vastgesteld dat je jouw verzoek om internationale bescherming

baseert op een feit dat voortvloeid uit één van de motieven die werden aangehaald door uw

vader F. S. (CGVS-kenmerk 11/13193(Z)) en zijn huidige vriendin A. J. (CGVS-kenmerk 16/01053).

Zowel je stiefmoeder A. J. als jouw vader F. S. halen aan Sierra Leone te hebben verlaten nadat zij zich

verzet zouden hebben tegen jouw besnijdenis en zij hierdoor het risico lopen vervolgd te

worden. Echter, hun beider beslissingen werden afgesloten met een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, dewelke eveneens bevestigd

werden door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Je vader diende nog een volgend verzoek om

internationale bescherming in maar dit verzoek werd door de Dienst Vreemdelingenzaken niet in

overweging genomen. Je vader verklaarde dat de moeder van zijn toenmalige vriendin, F., in Sierra

Leone aandrong op jouw besnijdenis. Zij wou dat F. besnijdster werd en bij de weigering van je vader

om je te besnijden zou zij jou onder dwang hebben meegenomen waarna je vader trachtte je te

bevrijden en om die reden zou zijn opgepakt (zie arrest RVV vader F. S. (CGVS-kenmerk 11/13193(Z))

en stiefmoeder A. J. (CGVS-kenmerk 16/01053) toegevoegd aan administratief dossier). Er werd

geoordeeld dat er aan geen van deze beweringen enig geloof kon worden gehecht. De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen oordeelde dat noch jouw vader noch jouw stiefmoeder kon

overtuigen dat een besnijdenis in jouw hoofde nakende was. Zodoende werd jouw vrees voor

besnijdenis al tot tweemaal toe beoordeeld en ongeloofwaardig geacht. Zodoende worden je

verklaringen omtrent je besnijdenis reeds met grote scepsis benaderd, aangezien de

centrale actoren betrokken bij je vrees voor een besnijdenis hier reeds eerder ongeloofwaardige

verklaringen over aflegden.

Bovendien wordt er gewezen op de motivering aangehaald in zowel de beslissing in het verzoek

om internationale bescherming van jouw vader F. S. als jouw stiefmoeder A. J. waarin wordt

gesteld dat het niet aannemelijk is dat indien er werkelijk een risico op een besnijdenis van jou

bestond, zij jou, het doelwit van deze vervolging, in Sierra Leone zouden achterlaten. De

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen acht het niet plausibel dat zij enerzijds alles in het werk zouden

stellen en verregaande risico’s zouden nemen om te voorkomen dat je besneden zou worden, om je

daarna gewoon achter te laten in Sierra Leone en je daardoor verder bloot te stellen aan dit beweerde

risico. Ook jij kan daar evenmin enige verklaring voor verschaffen (CGVS p.22). Bovendien kon jij

daarna nog geruime tijd in Sierra Leone verblijven zonder besneden te worden. Je geeft daarbij

nergens in je verklaringen concrete en persoonlijke maatregelen aan die werden genomen om jou te

kunnen besnijden. Je hebt het enkel vaag over vrouwen die aan de deur kwamen om jonge meisjes

mee te nemen om hen te besnijden. Dit toont overduidelijk aan dat niets er op wijst dat een

besnijdenis nakende was of bij een terugkeer naar Sierra Leone nog steeds zou zijn.

De ongeloofwaardigheid met betrekking tot je vrees voor een besnijdenis wordt nog versterkt

door het gegeven dat er grote onduidelijkheid bestaat over de plaatsen waar jij zou hebben

verbleven en waar je een risico op besnijdenis zou lopen. Waar jouw vader F. S. en A. J. verklaren

dat jouw stiefmoeder A. na het vertrek van jouw andere stiefmoeder F. (de voormalige vriendin van

je vader die je als je moeder beschouwd) het hoederecht over je had en zij samen met jou naar Kenema

ging, waar bleek dat er werd aangedrongen op een besnijdenis, komt dit niet terug in jouw verklaringen.

Jij stelt namelijk dat je sinds het vertrek van F. bij haar zus M. hebt verbleven (CGVS p.6-7). Dit blijkt in

Freetown te zijn (CGVS p.11 en CGVS p.14-15). Evenmin kan je je herinneren op welke plaatsen in

Sierra Leone buiten Freetown je hebt gewoond, dit terwijl net de problemen rond je besnijdenis zich

buiten Freetown zouden hebben voorgedaan. Dit hoewel je te Kenema tot je zes of zelfs je negen jaar

zou hebben verbleven en de oorsprong van je beweerde problemen in die regio te situeren vallen. Je

kan enkel aangeven dat je denkt voordien ‘ergens anders’ te hebben gewoond zonder verdere details te

kunnen geven over op welke plaats dit dan precies was (CGVS p.7). Je noemt een aantal plaatsen die

je kent in Sierra Leone, waarbij ook de plaats waar je volgens je stiefmoeder A. zou verbleven hebben

wordt vernoemd. Wanneer je gevraagd wordt of je ook op die plaatsen hebt verbleven verklaar je echter

enkel in Freetown te hebben gewoond en alleen toen je klein was en toen je vader er nog was

nog ergens anders te hebben verbleven (CGVS p.11). De plaats waar je vader verklaart problemen te

hebben gekend omwille van zijn verzet tegen jouw besnijdenis verklaar je dan weer niet te kennen

(CGVS p.12). Zodoende valt reeds moeilijk aan te nemen dat je nog op andere plaatsen zou

hebben verbleven laat staan aldaar het risico hebben gelopen besneden te worden.

Uit je verklaringen komt evenmin tot uiting dat je bij A. J. zou hebben verbleven of haar goed zou

hebben gekend voor je komst naar België. Je verklaart A. amper te hebben gezien toen je nog in

Sierra Leone verbleef.
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Je stelt soms het zoontje dat zij samen met jouw vader heeft te hebben gezien maar dat A. zelf er niet

vaak bij was. Je verklaart zelfs niet te weten waar zij woonde in Sierra Leone (CGVS p.8-9). Daarnaast

werd ook in de beslissing van jouw stiefmoeder A. J. (CGVS-kenmerk 16/01053) zelf geen geloof

gehecht aan de band die tussen jou en haar zou bestaan. Dit wordt nog versterkt door het feit dat je

ook zelf verklaart niet bij deze vrouw te willen leven (CGVS p.12). Deze tegenstrijdigheden met

betrekking tot de periode dat jij met haar zou hebben doorgebracht ondermijnt bijgevolg het

risico op een besnijdenis dat vanuit haar en je vaders entourage zou uitgaan. Nog los daarvan is

het bovendien van het grootste belang een duidelijk zicht te bieden op de situatie waarin je zich bevond

voor je komst naar België om op die manier het risico op vervolging in te schatten. Het feit dat hier

dergelijke onduidelijkheid over bestaat schaadt je geloofwaardigheid dat je je in Sierra Leone bevonden

zou hebben in een situatie die een risico op vervolging uitmaakt. Dit is des te belangrijker gezien het

verschil in prevalentiegraad in een plattelandsmilieu (94% van de meisjes / vrouwen tussen de 15 en de

49 jaar) of in een stedelijke omgeving (minder dan 81% van de meisjes / vrouwen tussen de 15 en de 49

jaar). In een stedelijke omgeving daalt de prevalentiegraad namelijk verder. In Freetown (district

Western Urban) - de enige plaats waarvan u met zekerheid weet er verbleven te hebben - is de graad

van besnijdenis het laagst: 71,9% van de meisjes / vrouwen tussen de 15 en de 49 jaar werden

besneden en in de categorie 0 tot 14 jaar is de prevalentiegraad slechts 7,1%. Daarenboven dient

gewezen op een dalende trend in de praktijk van besnijdenis, waarbij 74.3% van de jongere generatie

een besnijdenis onderging en dat het prevalentiecijfer in Sierra Leone sneller blijkt te dalen dan in de

omliggende landen. Zoals eerder aangehaald is de prevalentiegraad voor Freetown (district Western

Urban) in de categorie 0 tot 14 jaar slechts 7,1% (bijlage 3 COI Focus). Bovendien blijkt dat van de

meisjes van uw leeftijdscategorie (15 jaar tot 19 jaar) die besneden werden, de besnijdenis bij 75% -

80% van hen reeds gebeurde voor ze 15 jaar waren (bijlage 5 COI Focus).

Gelet op voorgaande dien je zelf te overtuigen dat je een risico liep besneden te worden, waar je

niet in slaagt. Je kennis en ervaringen met de praktijk zijn echter zodanig beperkt dat er geen

geloof kan worden gehecht aan je verklaring dat jij steeds vreesde besneden te worden. Je

slaagt er namelijk niet in ook maar enige concrete informatie aan te reiken over de manier

waarop op jouw besnijdenis zou zijn aangedrongen. Je verklaart vertrokken te zijn omdat vrouwen

bij de tante waarbij je verbleef langskwamen om er de meisjes mee te nemen om te besnijden, daarop

dienden de meisjes zich te verstoppen om niet door hen te worden meegenomen. Je kan echter geen

beschrijving geven van deze vrouwen. Je verklaart vaag dat zij bijzondere kleren dragen maar kunt ook

deze niet beschrijven (CGVS p.18-19). Indien je deze vrouwen daadwerkelijk zou vrezen en reeds met

hen geconfronteerd zou zijn geweest valt het aan te nemen dat je aandachtig zou zijn voor hoe zij er uit

zagen. Toen je verder gevraagd werd wie 'die mensen' zijn die je zouden 'pakken', gaf je vaag aan dat

het de mensen zijn die meisjes snijden en gevaarlijke dingen doen. Je kende die mensen niet en je kan

hun gezicht niet zijn. Hoe ze voor problemen zorgden kon je verder niet duidelijk maken (CGVS p.28).

Daarnaast geef je aan niet op de hoogte te zijn of persoonlijk bij jouw eigen familie op jouw

besnijdenis werd aangedrongen. Je verklaart dat je hier niet over werd aangesproken. Je denkt

namelijk dat na het vertrek van je stiefmoeder F. de tante waar je bij verbleef nooit persoonlijk door hen

werd aangesproken. Je kan zelfs niet zeggen of je tante weet wie deze vrouwen precies zijn (CGVS

p.18-19). Nergens in jouw verklaringen wordt nog maar gesuggereerd dat jij ooit onder druk zou

zijn gezet om besneden te worden. Je verklaart dat je stiefmoeder F. (bij wie je verbleven zou

hebben) je nog nooit over een besnijdenis had gesproken. De eerste keer dat je er over hoorde was

toen je bij je tante M. verbleef. Je verklaart dat er geen anderen binnen je familie waren die aandrongen

op een besnijdenis (CGVS p.20-21). Meer nog, je verklaart niet te weten of er al stappen werden

ondernomen om er voor te zorgen dat jij niet zou besneden worden, enkel het feit dat jullie verschillende

keren verhuisden zou daarop wijzen (CGVS p.21-22). Aan niets anders zou jij gemerkt hebben dat je

ouders zich tegen een besnijdenis verzetten. Je herinnert je weliswaar dat voor jullie verhuisden je

vader gevochten zou hebben maar weet niets over de achtergrond van dit conflict waardoor je vader

uiteindelijk is gevlucht (CGVS p.22). Dat je niet weet weer te geven dat er gevochten zou zijn geweest

omdat je vader jou probeerde te redden van een besnijdenis ondermijnt je geloofwaardigheid dat je

sindsdien je schuil houdt om een besnijdenis te vermijden en bijgevolg eveneens het feit dat in jouw

hoofde op een besnijdenis zou worden aangedrongen.

Verder is ook je algemene kennis over de praktijk van besnijdenis zodanig beperkt dat niet kan

worden aangenomen dat jij hier al daadwerkelijk mee werd te maken kreeg. Je verklaart dat je

wordt meegenomen naar een bos waar je wordt besneden en een week dient te verblijven. Je kan

echter geen enkele bijkomende informatie geven over wat de tradities zijn binnen dit bos of hoe deze

plaats en de vrouwen bij deze praktijk betrokken genoemd worden (CGVS p.19-20 en p.23).
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Enkel wanneer de term je genoemd wordt kan je aangeven dat ‘sowei’ de vrouwen zijn die

besnijdenissen uitvoeren (CGVS p.24). Verbazend hierbij is eveneens het gegeven dat je aangeeft geen

enkele sowei te kennen. Dit verbaast des te meer aangezien in de motivering van jouw stiefmoeder A.

blijkt dat net het feit dat haar moeder die een sowei was haar vroeg haar plaats in te

nemen problematisch was en de aanleiding vormde voor haar vertrek uit het land. Zelf verklaarde u dat

uw moeder bij een 'cultureel ding' werkte waar ze meisjes moeten besnijden (CGVS p.18). Wanneer je

de term ‘Bondo’ wordt opgegeven weet je dit evenmin correct te duiden. Je verklaart dat dit het

besnijden van de meisjes betreft. Terwijl volgens de bij het Commissariaat-generaal beschikbare

informatie toegevoegd aan het administratief dossier (COI Focus – Sierra Leone, de genitale

verminkingen binnen de Bondo gemeenschap) dit de genootschap betreft die instaat voor het besnijden

van meisjes alsook de plaats waar deze besnijdenissen plaatsvinden. Uit deze informatie blijkt dan ook

dat in Sierra Leone een besnijdenis louter plaatsvindt in het kader van een dergelijke initiatie, wat het

des te opmerkelijker maakt dat je hier nooit ook maar iets over hebt opgevangen. Evenmin geef je

enige achtergrondduiding bij het fenomeen van besnijdenis. Je verklaart niet te weten om welke reden

meisjes worden besneden (CGVS p.25). Dat je helemaal niet op de hoogte blijkt van het feit dat in

Sierra Leone de voornaamste reden om meisjes te besnijden er uit bestaat dat zij op deze manier

kunnen toetreden tot een geheim Bondogenootschap en dat je dit genootschap op geen enkel moment

tijdens je verklaringen nog maar vermeldt is meer dan opmerkelijk. Dat er lange tijd sprake zou zijn

van jouw besnijdenis, dat je hier steeds op de vlucht diende te gaan, wordt dan ook ondermijnd

door het feit dat je over zo goed als geen kennis beschikt over de praktijk van besnijdenis. Indien

dit een heet hangijzer betreft in jouw familie kan ook op jouw leeftijd verwacht worden dat je informatie

oppikte over deze praktijk. Eveneens opvallend hierbij is dat je niet weet weer te geven wie in je

directe omgeving al dan niet al besneden werd. Je verklaart niet te weten of de meisjes in jouw

familie besneden werden en zelfs van je biologische moeder en je stiefmoeders of je tante kan je niet

met zekerheid zeggen of zij al dan niet besneden werden (CGVS p.19-20). Dat je hier niet van op

de hoogte bent en zelfs twijfelt aan het feit of zij al dan niet besneden werden doet nogmaals op

ernstige wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Tot slot kan je niet als dusdanig kwetsbaar worden beschouwd dat een terugkeer naar Sierra

Leone op zich reeds een risico op vervolging of ernstige schade zou uitmaken. Je woonde tot aan

je vertrek bij een zus van je stiefmoeder F., je beschouwt haar als je tante. Eveneens had je contact met

verschillende andere tantes, zowel aan jouw vaderskant als aan de kant van je stiefmoeder F.. Jullie

woonden in dezelfde buurt en hadden zo goed als dagelijks contact en zelfs nu je in België bent zou je

nog contact met hen hebben (CGVS p.9-10). Daarnaast verklaar je tot aan je vertrek naar België naar

school te zijn gegaan (CGVS p.10). Uit deze verklaringen komt naar voren dat je wel degelijk over

een netwerk dat je ondersteunt beschikt in Sierra Leone. Hoewel je vader en de twee vrouwen die

sinds het vertrek van je vader uit Sierra Leone voor je hebben ingestaan momenteel in Europa verblijven

wordt er op gewezen dat reeds werd opgemerkt dat uit je verklaringen niet blijkt dat je sinds 2014 bij je

stiefmoeder A. verbleef maar bij de zus van je stiefmoeder F.. Je geeft naast je ongeloofwaardig

geachte vrees voor een besnijdenis geen andere redenen aan waarom je niet langer in Sierra Leone

kon verblijven noch enige concrete reden waarom je niet meer bij je tante te Sierra Leone terecht zou

kunnen (CGVS p.26), derhalve kan er niet van worden uitgegaan dat je bij een terugkeer naar Sierra

Leone aan je lot zou worden overgelaten maar eerder dat je nog over voldoende netwerk beschikt dat je

als familie beschouwt en dat voor je zou kunnen instaan. Bovendien wordt er opnieuw op gewezen dat

degenen waar je bij verbleef al twee jaar lang in staat zouden zijn geweest je te behoeden voor een

vermeende besnijdenis, wat er bijkomend op wijst dat zij bereid zijn de zorg voor jou op te nemen. Waar

documenten worden neergelegd om aan te tonen dat na het vertrek van je stiefmoeder F. de voogdij

werd toegewezen aan je stiefmoeder A. wordt dit als onvoldoende beschouwd om aan te nemen dat je

geen beroep zou kunnen doen op enig ander netwerk in Sierra Leone. Daarenboven blijkt uit je

verklaringen dat je niet met A. samenleefde en dat je geen goede band met haar onderhoudt en weigert

je bij haar en je vader te voegen in Duitsland (CGVS p.8). Dit blijkt eveneens uit de documenten

neergelegd omtrent de Dublin-procedure die in jouw dossier werd doorlopen. Er werd getracht de band

tussen jouw, je vader en je stiefmoeder F. aan te tonen. Het werd je toegestaan naar Duitsland te reizen

maar eens je vernam dat je niet bij F. maar bij A. zou moeten verblijven werd gemotiveerd om deze

toestemming in te trekken. Bovendien sluit het feit dat je een band zou onderhouden hebben met je

vader en met F. niet uit dat je ook met andere familieleden in Sierra Leone een nauwe band zou

kennen.

Uit bovenstaande dient dan ook geconcludeerd te worden dat je geen vrees voor

besnijdenis aannemelijk wist te maken. De overige documenten die je neerlegt zijn niet in staat

deze conclusie te wijzigen.



RvV X - Pagina 6

Het medisch attest dat aantoont dat je niet besneden bent is ook niet meer dan dat, een attest

dat aantoont dat je nog geen besnijdenis onderging. Een dergelijk attest is niet in staat om aan te tonen

dat er wel een dergelijk risico in jouw hoofd zou bestaan. De neergelegde identiteitsdocumenten

kunnen evenmin een risico op vervolging aantonen. Zij bieden louter een aanwijzing voor je identiteit,

een gegeven dat in deze niet onmiddellijk ter discussie staat. Waar je advocaat nog verwijst naar

algemene informatie omtrent besnijdenis in Sierra Leone dient opgemerkt dat dit niets bij brengt aan

het persoonlijke risico dat jij zou lopen om een besnijdenis te ondergaan.

Bijgevolg maak je geenszins aannemelijk dat in jouw hoofde een “gegronde vrees voor

vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan worden genomen, of

dat je bij een eventuele terugkeer naar je land van oorsprong een “reëel risico op het lijden van

ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming zou lopen. Je

beroept je voor jouw verzoek om subsidiaire bescherming immers op dezelfde elementen als

deze van jouw asielrelaas. Gelet op de ongeloofwaardigheid ervan, kan je bijgevolg evenmin de

subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

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.

Ik vestig de aandacht van de Minister belast met Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd door

België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in het enig middel de schending aan van:

“- artikel 2 en 3 van het Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

vrijheden (hierna EVRM);

- artikel 22 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, getekend te New York op 20 november

1989, in België in werking getreden op 15 januari 1992 (hierna Kinderrechtenverdrag) ;

- artikel 1, A, (2), van het Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951,

goedgekeurd door de wet van 26 juni 1953;

- artikel 1, (2), van het Protocol betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari 1967,

goedgekeurd door de wet van 27 februari 1967;

- artikels 48/3 en 48/4, van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet);

- artikelen 57/6/2, juncto 62, van de Vreemdelingenwet;

- artikelen 10.3, d) en 15.3, a) en e) van de Richtlijn 2013/32/EU van het Europees parlement en de

Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking

van de internationale bescherming (herschikking) (hierna « Procedurerichtlijn »);

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

bestuurshandelingen;

- artikelen 60 en 61 van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van

geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011 (hierna « Verdrag van

Istanbul »);

- de motiveringsplicht, de algemene zorgvuldigheidsplicht, de onafhankelijkheidsplicht, de

onpartijdigheidsplicht en het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.”

In wat zich aandient als het eerste onderdeel, wat betreft de ongeloofwaardigheid van F. S. en A. J.

verklaringen en de partijdigheid van het CGVS, stelt verzoekster:

“Het GGVS stelt heel duidelijk dat C.'s verklaringen a priori als dubieus moeten worden beschouwd,

daar zij met hetzelfde verhaal afkomt als haar vader F. en als één van haar stiefmoeders A., die elk

afzonderlijk asielaanvragen hebben neergelegd die negatief werden afgesloten.

Dit is een onaanvaardbaar vooroordeel die niet past voor een onafhankelijke asielinstantie.

Het beginsel zelf van internationale bescherming voorziet inderdaad in de mogelijkheid om een

gerechtelijke waarheid (in casu het feit dat F. en A.'s verklaringen leugenachtig zouden zijn) te herzien

indien nieuwe elementen aan de dag komen.
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De aankomst van C. in België als niet-besneden elfjarig meisje afkomstig uit een land waar het CGVS

zelf stelt dat bijna 90% van de meisjes en vrouwen besneden zijn, is een objectief gegeven.

Vanuit een juridisch oogpunt kan dit gegeven minstens op twee wijzen worden geïnterpreteerd:

(i) Ofwel, zoals het CGVS het doet, doet dit gegeven geen afbreuk op het feit dat F. en A.'s verklaringen

reeds als ongeloofwaardig werden geacht door het CGVS en door uw Raad;

(il) Ofwel kan het als een nieuw element worden beschouwd, die de relazen van F. en A. net kracht

komt bijzetten en het standpunt van het CGVS en van uw Raad hieromtrent in twijfel komt trekken.

Door, geconfronteerd met een nieuw objectief gegeven (de aankomst in België van C. als niet-besneden

meisje uit Sierra Leone), op onverantwoorde wijze voorrang te geven aan de eerste interpretatie zonder

ook maar te overwegen dat dit juist ook een nieuw element zou kunnen uitmaken die de tweede

interpretatie kracht komt bijbrengen, heeft het CGVS op een partijdige en bevooroordeelde wijze

geredeneerd.

Zodoende werd het beginsel van behoorlijk bestuur, alsmede de algemene zorgvuldigheidsplicht, de

onafhankelijkheidsplicht en de onpartijdigheidsplicht die op het CGVS rust, geschonden.

Dit is des te meer zo dat volgende elementen de tweede interpretatie ondersteunen:

o F., A. en C. hebben alle drie afzonderlijk asielverzoeken ingediend, F. op 15.03.2011 en A. en C. op

13.04.2016;

o A.'s verzoek wordt behandeld in het gesloten centrum van Caricole;

o Toch verklaart A. hetzelfde als F. en als C. wat betreft de redenen voor hun vlucht, terwijl het

onmogelijk is dat A. haar relaas zou hebben afgestemd op degene van F., gezien haar asielaanvraag

vijf jaar later dan die van F. werd ingediend en het in gesloten centrum werd behandeld;

o Hetzelfde geldt trouwens voor C., die sinds haar aankomst in België geen contact meer heeft met A..

Zo stelt F. o.m. als redenen voor zijn asielaanvraag: […]

A. stelt, wat haar betreft, het volgende: […]

Het is dus mogelijk om, zoals het CGVS het doet, enkel stil te staan bij de kleine verschillen tussen de

diie relazen van F., A. en C.; ofwel te stellen dat het juist merkwaardig is dat deze drie relazen, afgelegd

op verschillende tijdstippen, op verschillende plaatsen en door drie verschillende personen die weinig in

contact met elkaar zijn geweest (C. had sinds haar vaders vertrek uit Sierra Leone amper nog contact

met hem; ze kende A. niet goed voor haar vertrek en zag haar niet meer na haar aankomst in België),

juist verbazingwekkend samenlopend zijn.

Wat in ieder geval niet mag of kan, is precies wat het CGVS terzake heeft gedaan door te stellen dat

het, zonder hiervoor ook maar enige verantwoording te vergen, de verldaringen van C. a priori als

dubieus zou beschouwen omdat degenen van F. en A. reeds als dusdanig werden bestempeld.”

In het tweede onderdeel, wat betreft het feit dat F. en F. Cath. alleen hebben achtergelaten in Sierra

Leone en dat zij er geruime tijd kon blijven wonen zonder besneden te worden, stelt verzoekster:

“[…]

Wat er ook van zij is het feit dat C. tot op haar elf jaar in Sierra Leone kon wonen zonder besneden te

worden een uitzondering, gelet op de cijfers van de prevalentiegraad van besnijdenis in Sierra Leone die

door het CGVS zelf naar voren werden gebracht in de bestreden beslissing.

Ze behoort inderdaad tot de 11% meisjes en vrouwen die niet besneden zijn in dat land.

Op zich is dit een objectief gegeven die een internationale bescherming moet verantwoorden, tenzij er

expliciet kan worden aangetoond door het CGVS dat zij geen besnijdenis moet vrezen in geval van

terugkeer naar Sierra Leone omwille van bijzondere omstandigheden, wat in casu zeker niet het geval

is. In dit verband heeft uw Raad al kunnen oordelen dat het risico op VGV in een land waar de

prevalentiegraad zeer hoog is (volgens UNICEF was Sierra Leone in 2014 het zevende land ter wereld

met de hoogste prevalentiegraad VGV), op zich al voldoende is om een onbesneden meisje te doen

vrezen voor vervolging in geval van terugkeer naar haar land van herkomst, tenzij wordt vastgesteld dat

zij er wegens haar eigen uitzonderlijke omstandigheden niet aan zou worden blootgesteld of

redelijkerwijs in staat zou zijn zich daartegen te verzetten: […]

Het feit dat C. dus elf jaar lang niet besneden werd in Sierra Leone bewijst dus enkel dat zij behoort tot

een kleine minderheid onbesneden meisjes. Er kan geenszins van dit objectief gegeven worden afgeleid

dat zij dan ook tegen een latere besnijdenis zou worden beschermd, wel integendeel. De redenering van

u\v Raad in voormeld arrest is juist omgekeerd: gezien C. afkomstig is uit een land met zo'n hoge

prevalentiegraad, komt het aan het CGVS, omwille van een omkering van de bewijslast, om aan te

tonen dat zij, omwille van heel specifieke omstandigheden, geen risico zou lopen op een verminking.

De algemene beschouwingen van het CGVS volgens dewelke C. in Sierra Leone nog over een netwerk

zou beschikken, gezien haar eerste stiefmoeder er nog familieleden heeft wonen, beantwoordt

geenszins op deze vereiste. C. is inderdaad een alleenstaande minderjarig meisje, die dan ook

bijzonder kwetsbaar zal opkomen in geval van terugkeer naar haar land van herkomst.
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Ze zal op de bescherming van geen enkele man (broer, vader of man) kunnen rekenen. Haar moeder

was zelf besneden, zoals blijkt uit haar overlijdensakte. Ook al dus zou ze niet « overgelaten worden

aan haar lot» in geval van terugkeer naar Sierra Leone zoals het CGVS het stelt zonder dit enigszins

aan te tonen, quod non, betekent dit nog niet dat zij beschermd zou worden tegen VGV. Het CGVS

heeft nagelaten dit onderzoek te voeren, wat des te schokkender is dat C. een niet-begeleide

minderjarige vreemdelinge is.”

In het derde onderdeel, wat betreft de vermeende onduidelijkheid van C.'s verklaringen over de

verschillende plaatsen waar ze in Sierra Leone verbleven heeft, stelt verzoekster:

“[…]

Allereerst moet worden gesteld dat de vragen die gesteld werden rond C.'s kennis van Kenema of

andere streken waarin zij gewoond heeft bijzonder vaag en kort waren: […]

Het is enkel op basis van deze negen vragen dat voornoemde conclusie dat C. niet effectief buiten

Freetown heeft verbleven wordt getrokken.

Nochtans heeft C. gesteld dat ze nog zeer klein was (zes of negen jaar oud) toen ze naar Freetown

verhuisde. Het CGVS stelt dat het met de minderjarigheid van C. rekening heeft gehouden, maar

bovenvermelde stelling toont duidelijk aan dat dit niet zo is: men kan een meisje van 15 niet verwijten

dat ze geen precieze herinneringen overhoudt aan een plaats waar ze tot haar zesde verjaardag heeft

gewoond en waar ze nadien nooit meer is teruggekeerd. Minstens moet worden gesteld dat het CGVS

meer en preciezere vragen had moeten stellen over haar verblijf in Kenema.

C. verwijst wat dit betreft naar een arrest van uw Raad van 30 november 2015, geveld in een

gelijkaardig dossier: […]

C. vertoont een profiel gelijkaardig aan hetgeen van de verzoeksters in dit arrest: ze is ook wees van

moeder, werd geslingerd van een stiefmoeder naar een ander (ze heeft in haar kort leven vijf moeder-

en stiefmoeders gehad, zonder haar passages in centra voor jongeren mee te tellen), is zeer jong en is

haar land op een zeer jonge leeftijd ontvlucht en is dus psychologisch kwetsbaar. De vragen die haar

gesteld werden heeft zij altijd heel kort beantwoord.

Uit de negen open vragen die haar gesteld werden rond haar verblijf buiten Freetown mocht dus niet

worden afgeleid dat ze nergens anders zou hebben verbleven. De behandelende agent had meer

gesloten en precieze vragen moeten stellen wat betreft deze verblijven.

Deze houding van het CGVS vormt verder ook nog een schending van de bepalingen aangehaald in het

middel, en die eisen dat op gepaste wijze rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid van een

asielzoekster.

In casu is C. minderjarige en stelt ze te vrezen voor een gendergerelateerde vervolging.

Zodoende vertoont ze twee verschillende kwetsbaarheidsgronden die niet op gepaste wijze door het

CGVS in acht werden genomen.

Het is inderdaad niet voldoende om te stellen, zoals de bestreden beslissing het doet, dat zij door een

speciaal gevormde agente werd ondervraagd, om aan de vereisten van de Procedurerichtlijn, het

Verdrag van Istanbul en het Kinderrechtenverdrag o.m. te beantwoorden.

Art. 60 van het Verdrag van Istanbul stelt zo: […]

Artikelen 10.3, d) en 15.3, a) en e) van de Procedurerichtlijn luiden als volgt: […]

Artikel 20 van het Kinderrechtenverdrag stelt : […]

Samengevat stellen deze bepalingen dus dat kinderen die een asielaanvraag indienen, bijzonder

kwetsbaar zijn en als dusdanig een specifieke bescherming nodig hebben. Hun asielverzoeken moeten

ook op een kindvriendelijke manier behandeld worden, d.i. met inachtneming van hun, beperkte

capaciteit om een coherent relaas te leveren.

In casu heeft het CGVS in limine aan gesteld C.'s relaas als dubieus te beschouwen, in regelrechte strijd

met voormelde bepalingen. Voor de rest werd haar gehoor geenszins op een kindvriendelijke. manier

afgenomen, daar haar niet voldoende gesloten en precieze vragen werden gesteld om haar in staat te

stellen om een zo volledig mogelijke blik te kunnen geven op haar parcours.

Overigens stelt het CGVS dat gelet C.'s verklaringen onduidelijk zouden zijn, er geen geloof kan worden

gehecht aan haar relaas.

In dit verband moet het beginsel van het voordeel van de twijfel worden herhaald, alsmede de centrale

vraag die terzake niet ter discussie staat, te weten dat C. tot haar verblijf weldegelijk in Sierra Leone

heeft verbleven, al dan niet in Freetown.

In dit verband verwijst C. naar een soortgelijk arrest geveld door uw Raad: […]

Ten laatste, en vooral, is de onderliggende redenering van het CGVS bijzonder pervers.

Het CGVS gaat er inderdaad van uit dat C. enkel in Freetown heeft verbleven, en dat er in Freetown «

maar » een prevalentiegraad van 72% heerst, waaruit het CGVS afleidt dat C. sowieso in de groep van
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de 28% onbesneden meisjes van Freetowns zou geraken in geval van terugkeer, voor een reden die

trouwens niet wordt uitgelegd in de bestreden beslissing.

Overeenkomstig de rechtspraak van uw Raad, en de hierboven herhaalde inter- of supranationale

bepalingen, moet het CGVS in de door minderjarigen ingediende aanvragen meer rekening moet

houden met objectieve factoren en met de situatie van ouders of andere aanvragers die zich in dezelfde

situatie bevinden wanneer de minderjarige niet voldoende onderscheidend of volwassen is.

Het objectief gegeven aangehaald door het CGVS zelf in dit dossier is dat C. een onbesneden meisje is,

afkomstig uit een land waar de laagste prevalentiegraad van het land 72% bedraagt.

Indien C. zou terug moeten gaan naar Sierra Leone, zou ze, volgens het CGVS, in Freetown belanden.

Ook al is deze stelling louter uit de lucht gegrepen, gezien het CGVS zelf niet stelt waar C. naartoe zou

mogen - de bestreden beslissing stelt in dit verband alleen vaag dat ze nog over «voldoende netwerk

beschikt » dat ze « als haar famille beschouwt » en dat « voor haar zou kunnen instaan » — kan men

hier van uitgaan als intellectuele oefening (ook al wordt dit ten gronde betwist).

De vraag die het CGVS zich dus had moeten stellen is de volgende: ongeacht haar verklaringen, loopt

een onbesneden minderjarig meisje, afkomstig uit Sierra Leone, waar de gemiddelde prevalentiegraad

van besnijdenis 89% bedraagt, wees van moeder, wiens vader al acht jaar in Europa verblijft, samen

met twee van haar stiefmoeders, en die stelt een besnijdenis te vrezen, een ernstig risico op vervolging

in geval van terugkeer naar Sierra Leone, ja of neen?

De antwoord op deze vraag kan niet anders dan « ja » zijn, als men degelijk rekening houdt met het

voordeel van de twijfel zoals hierboven herinnert, met de objectieve gegevens van het dossier, met de

minderjarigheid en de kwetsbaarheid van C., met het feit dat het CGVS zelf bekent dat er geen reële

opvangoplossing bestaat voor C. in Sierra Leone en met het absoluut karakter van art. 3 EVRM: gelet

op voorgaande bestaat er inderdaad een ernstig risico op vervolgingen en een ernstig risico (statistisch

gezien minstens 72% kans, een zeer hoog risico dus) dat C. in geval van terugkeer naar Sierra Leone

zou worden onderworpen aan handelingen strijdig met art. 3 EVRM.”

In het vierde onderdeel, wat betreft het feit dat C. geen besnijdenis zou kunnen vrezen vanwege A.’s

familie omdat zij haar niet goed kent, stelt verzoekster:

“Het CGVS haalt nog een eigenaardig argument naar voren, volgens dewelke gezien C. A. niet goed

kende voor haar vertrek, het ongeloofwaardig zou zijn dat zij een besnijdenis zou kunnen vrezen

vanwege A.'s familie of vanwege F.’s familie. Zo zou een vermeende tegenstrijdigheid uit C.'s relaas wat

betreft de periode dat zij met A. heeft doorgebracht in Sierra Leone het risico op een besnijdenis « dat

vanuit haar en haar vaders entourage » zou uitgaan, ondermijnen. Dit zou inderdaad haar

geloofwaardigheid ondermijnen over een verblijf in het platteland, waar een hogere prevalentiegraad

heerst dan in de stedelijke omgeving zoals Freetown.

Wat betreft de tweede helft van de redenering verwijst C. naar de reeds hierboven aangehaalde

argumentatie over de verschillende prevalentiegraden in het platteland en de stedelijke omgevingen.

Wat betreft het feit dat C. geen ernstig risico zou lopen vanwege haar vaders familie omwille van het feit

dat het niet geloofwaardig wordt geacht dat zij samen met A. heeft gewoond in Freetown, is dit

argument volstrekt onbegrijpelijk en onzinnig.

Het beantwoordt niet aan de vereisten van art. 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke

motiveringsplicht van bestuurshandelingen, gezien C. geen duidelijk zicht kan hebben op wat er met

deze redenering wordt bedoeld en op het nut om hierop te antwoorden. Of C. nu al dan niet met A. heeft

verbleven in Sierra Leone doet inderdaad op zich geen enkel afbreuk op het feit dat zij een besnijdenis

kan vrezen vanwege haar vaders familie...

Dit argument is niet afdoend in de zin van art. 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke

motiveringsplicht van bestuurshandelingen.”

In het vijfde onderdeel, wat betreft de beperkte kennis van C. over besnijdenis, luidt het verweer van

verzoekster als volgt:

“Het CGVS meent nog dat C.'s aangehaalde vrees voor besnijdenis niet geloofwaardig zou zijn omdat

zij geen concrete informatie kan geven over hoe of door wie er op haar eigen besnijdenis werd

aangedrongen. Ze weet ook niet wie er in haar eigen familie al dan niet besneden werd en verder zou

haar algemene kennis over de praktijk van besnijdenis zodanig beperkt zijn dat niet zou kunnen worden

aangenomen dat zij hier al daadwerkelijk mee te maken kreeg.

24. Vooreerst betwist C. feitelijk dat zij een louter beperkte kennis zou hebben over de praktijk van

besnijdenis.

Ze aarzelt wel veel in haar antwoorden, omdat zij duidelijk bewust werd uitgeschakeld uit de discussies

rond besnijdenis in het algemeen en over haar besnijdenis in het bijzonder door de volwassenen die in

Sierra Leone voor haar zorgden.
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Verder moet er aan worden herinnerd dat de besnijdenis in Sierra Leone het feit is van een geheime

gemeenschap, de Bondo Society, waarbij niet-geïnitieerde personen geen toegang krijgen.

Zo stelt het CEDOCA-verslag over VGV in Sierra Leone van het CGVS zelf wat dit betreft: […]

Als niet-geïnitieerde is het dan ook logisch dat er heel veel voor C. werd schuilgehouden.

Weze er ook aan herinnert dat C. in België heeft geleerd dat F. niet haar biologische moeder was. Dit

punt is niet betwist door het CGVS. Indien haar vader en stiefmoeders zulke informatie voor haar

jarenlang verborgen hebben gehouden, kan men zich inbeelden dat ook de vrees voor haar besnijdenis

niet met haar werd gedeeld. Het CGVS mag de culturele achtergrond van C. niet negeren, en dit is een

traditionele Afrikaanse achtergrond, waar de volwassenen de beslissingen nemen voor de kinderen en

waar deze beslissingen niet met de kinderen worden gedeeld. Het is trouwens ongepast en onbeleefd

voor kinderen om vragen te stellen aan volwassenen, zeker en vast intieme vragen zoals of jouw

moeder of tante nu al dan niet besneden is.

25. Als men de aarzelingen van C. nu wegneemt van haar antwoorden, is het echter niet zo dat zij maar

« beperkte informatie » zou hebben over besnijdenis, rekening houdend met het feit dat zij deze

informatie heeft moeten hengelen waar ze kon, gezien er maar heel weinig informatie werd gedeeld

door haar moeder en tante hieromtrent, zoals ze dit ook uitdrukkelijk stelt: […]

C. weet dus (en deze informatie wordt bevestigd door het CEDOCA -verslag over VGV in Sierra Leone,

aanwezig in het administratief dossier):

o dat de besnijdenis in Sierra Leone het feit is van de bundo of bondo society

o dat de etnie Temne meisjes besnijden;

o dat een sowei een rituele besnijdster is ;

o dat deze sowei « de families van de meisjes die de leeftijd hebben om een besnijdenis te ondergaan

[bezoekt] en ze [inlicht] over de komende initiatieceremonie »;

o dat de besnijdenissen plaatsvinden « op een afgezonderde plaats die 'Bondo Bush' wordt genoemd

[...] vaak op verschillende kilometers van het dorp in een gewijd bos »;

o dat de ceremonie verschillende dagen of weken duurt;

o dat de ceremonie afsluit met een feest waarbij de ouders betrokken worden en waar de meisjes

nieuwe kleren aandoen en krijgen;

o dat het statuut van sowei erfelijk is;

o dat de sowei een speciaal masker dragen, die haar gezicht verbergt;

o dat de sowei rituele kledij draagt, o.m. een witte en rode hoofddoek en dat wit en rood de rituele

kleuren zijn voor de sowei.

Dit kan moeilijk als « beperkte informatie » worden beschouwd, vooral gelet het hiervoor geschetste

context (informatie moeilijk te scharrelen,..

Het argument van het CGVS hieromtrent is niet afdoend. Er wordt trouwens niet aangehaald wat C. dan

wel zou moeten kennen als niet-geïnitieerd meisje dat ze nu niet kent: het CGVS stelt enkel dat haar

kennis van de besnijdenisritueel beperkt zou zijn, wat niet overeenkomt met de informatie dat C. wél in

staat is om te geven en die overeenkomt met de objectieve gegevens van het CGVS.

Wat dit betreft ontbreekt dit argument elke feitelijke grondslag.

26. Overigens verwijst C. nogmaals naar de hierboven reeds herhaalde beginselen: het feit dat C. al dan

niet goed op de hoogte is van de initiatierituelen in Sierra Leone maakt geen afbreuk op het objectief feit

dat zij, in geval van terugkeer naar Sierra Leone, een zeer ernstig risico op besnijdenis loopt.

Dit risico wordt uitgebreid aangehaald in het CEDOCA-verslag aanwezig in het administratief dossier, en

die trouwens opvallend weinig wordt geciteerd in de bestreden beslissing.

Zo stelt vernoemd verslag o.m.: […]

Hieruit blijkt dus dat, gelet op de objectieve gegevens en des te meer gelet op het profiel van C.

(minderjarig, wees, zonder steun in Sierra Leone), dat het haast onmogelijk zou zijn voor haar om aan

de besnijdenis te ontsnappen.

Het feit, aangehaald door het CGVS in de bestreden beslissing, dat zij een tijdlang heeft kunnen

overleven in Sierra Leone zonder besneden te worden is irrelevant, gezien er herhaaldelijk wordt

gesteld in het CEDOCA-verslag dat meisjes die onbesneden tot aan het huwelijk geraken, ter

gelegenheid van het huwelijk dan worden geïnitieerd. Een huwelijk met een niet-geïnitieerd meisje is

inderdaad als onwettelijk beschouwd en wordt niet erkend door de gemeenschap.”

In het zesde onderdeel, wat betreft het profiel van C., stelt het verzoekschrift:

“Tot slot stelt het CGVS nog dat C. geen zodanig kwetsbaar profiel zou vertonen dat een terugkeer naar

Sierra Leone op zich een risico voor vervolging zou uitmaken (!), daar zij in Sierra Leone nog over een

netwerk zou beschikken, ook al verblijven ondertussen zijn vader en twee van haar stiefmoeders in

Europa. Ze zou dus terug kunnen gaan naar F.'s zus M., meent het CGVS, en zou niet aan haar lot

overgelaten zijn in geval van terugkeer naar Sierra Leone.

28. Vooreerst betwist C. ten stelligste voormelde bewering.
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Het voorstel van het CGVS is dat C. in Sierra Leone wordt opgevangen door de zus van haar

stiefmoeder, terwijl deze al duidelijk heeft laten merken dat zij C. niet langer kon opvangen: ze stuurde

haar eigen dochter weg naar Guinee om haar tegen VGV te beschermen en liet weten dat ze niet in

staat was om C. verder te beschermen, reden waarom zij naar Europa werd gestuurd samen met A..

Gelet op de discriminatie waarvan vrouwen die zich tegen VGV verzetten het slachtoffer zijn, en die in

het vijfde onderdeel werd herhaald, is het helemaal niet evident dat M. zal wensen, of in staat zal zijn,

om C. op te vangen. Haar bloedeigen dochter kon ze niet bij haar houden, de kans is dan ook groot dat

zij de stiefdochter van haar zus ook niet zal kunnen opvangen.

De opvang door M. was een noodoplossing die in overhaast werd gevonden door F. die plots op de

vlucht moest slaan, maar C. kan zeker niet op een duurzame opvang door M. rekenen. Dit is trouwens

de reden waarom zij het land moest vluchten met A..

In ieder geval, gelet op het gelopen risico op vervolging en op schending van art. 3 EVRM,

geobjectiveerd door het CEDOCA-verslag, kan men onmogelijk stellen dat een onbesneden wees

minderjarig meisje teruggestuurd kan worden naar Sierra Leone zonder stevige garantie dat zij aldaar

verder beschermd zal worden tegen vervolging.

In casu heeft het CGVS geen begin van onderzoek gericht naar deze garanties toe: hij vond het genoeg

door te stellen dat C. in Sierra Leone nog een netwerk zou hebben die haar maar moest weten op te

vangen, zonder dit nader te onderzoeken of te rechtvaardigen.

Dit is geen serieus onderzoek van een risico op schending van art. 3 EVRM.

29. Overigens, en ook moest C. inderdaad momenteel aan besnijdenis ontsnappen, toch blijkt

overduidelijk uit het CEDOCA-verslag dat dit zal worden « rechtgezet » ter gelegenheid van haar

huwelijk: […]

Dit risico werd geenszins onderzocht door het CGVS. Op zijn minst dient het dossier dus vernietigd

opdat dit element zou worden geanalyseerd door het CGVS.”

Beoordeling

2.2. Wettelijk kader

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

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

bestuurshandelingen, 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. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster

deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht in casu bereikt en voert zij in wezen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de

bestreden beslissing 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.

2.2.2. Er dient opgemerkt te worden dat de bepalingen van de ingeroepen artikelen van het

Kinderrechtenverdrag wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet

volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of

vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepalingen zijn geen duidelijke en juridisch volledige

bepalingen die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om op een

welbepaalde wijze te handelen oplegt. Aan deze bepalingen moet derhalve een directe werking worden

ontzegd.

2.2.3. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 van het EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 van het EVRM een risico op

vervolging omwille van één van de gronden omschreven in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève

omvat (UNHCR, “Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights”,

Regional Bureau For Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus

2006, deel 2.1, nr. 3.7).

Artikel 3 van het EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet

van 15 december 1980 (cf. HvJ C-465/07, “Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie”, 2009,

“http://curia.europa.eu”).
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Daarnaast biedt artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4,

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in

uitzonderlijke omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is

dat eenieder die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel

risico loopt op ernstige schade (cf. EHRM, “Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk”, nrs. 8319/07 en

11449/07, 28 juni 2011, § 226).

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de

vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest.

Een bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM is dan ook niet

aan de orde.

2.2.4. De Raad dient inzake het verzoek om internationale bescherming een arrest te vellen dat op

afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een verzoekster om internationale

bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.4. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7

van de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU en

artikel 13, lid 1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling

dienen gelezen te worden.

De in artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1

van de Richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoekster om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van haar

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Zij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand

van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoekster aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoekster samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoekster afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoekster bepaalde aspecten van haar verklaringen niet staaft met schriftelijke of

andere bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen

bevestiging behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“ a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;
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b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.3. Omtrent de vluchtelingenstatus

2.3.1.1. Verzoekster verwijst naar het feitenrelaas van F., zoals gesteld in arrest 82.423 van 12

september 2012. Dit arrest oordeelde ingevolge dit aangevoerd relaas:

“Verzoeker verklaarde bij het CGVS dat de moeder van zijn vriendin, van wie de wens uitging dat zijn

dochter zou worden besneden, zowel in het dorp als in de bundogemeenschap een belangrijke positie

zou hebben bekleed. Hij gaf aan dat zij een stammenchief was, meer bepaald van de Sousou, dat zij in

deze functie haar etnie vertegenwoordigde in zijn dorp en conflicten en problemen oploste, dat zij lid

was van de ‘local council’ en dat zij tevens de functie van sowei bekleedde in de bundogemeenschap en

uit hoofde van deze functie meisjes in deze gemeenschap initieerde (administratief dossier, stuk 7, p.5).

In de vragenlijst maakte verzoeker echter nergens enige melding van het gegeven dat het de moeder

van zijn vriendin was die wenste dat zijn dochter zou worden besneden en vermeldde hij evenmin dat

deze persoon een dermate belangrijke positie zou hebben bekleed (administratief dossier, stuk 11,

vragenlijst). Van een kandidaat-vluchteling, die aanvoert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom

de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag nochtans worden verwacht dat deze alle

elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk

aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land

van herkomst. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste

interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de

asielprocedure. Ondanks dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van

alle elementen of feiten te geven, kon van verzoeker worden verwacht dat hij een dermate essentieel

element zou hebben vermeld als het gegeven dat de moeder van zijn vriendin, die wenste dat zijn

dochter zou worden besneden en als dusdanig aan de basis lag van zijn problemen, zowel in het dorp

als in de bundogemeenschap een erg belangrijke functie vervulde. Haar (machts)positie was immers

van determinerende invloed voor zijn vrees en vormt, zoals hij zelf aanvoert in het verzoekschrift, een

essentieel element bij de beoordeling van zijn asielaanvraag (rechtsplegingsdossier, stuk 1, p.5-6).

Verder is het niet aannemelijk dat verzoeker zijn dochter en vriendin alleen zou hebben achtergelaten

wanneer hij naar de stad trok om een verblijfplaats te zoeken, en dit net op het moment dat een

besnijdenis voor zijn dochter dreigde. Redelijkerwijze kan immers worden aangenomen dat verzoeker,

indien deze daadwerkelijk een nakende besnijdenis voor zijn dochter vreesde, haar zou hebben

meegenomen op zijn zoektocht naar een verblijfplaats in plaats van haar achter te laten in het dorp waar

deze vrees zich situeerde. De verklaring dat er nog geen datum werd vastgesteld en dat verzoeker niet

kon weten dat de besnijdenis de volgende dag reeds zou plaatsvinden doet hieraan geen afbreuk.

Verzoeker kon, zoals hij aanvoert, weliswaar niet weten dat de besnijdenis de dag nadien zou

plaatsvinden, doch hij kon evenmin weten dat de besnijdenis die dag niet zou plaatsvinden. Hij gaf

immers zelf aan: “Ze hebben niet de datum niet vermeld, het kon morgen, overmorgen, volgende week

zijn”. Bovendien stelde hij dat het risico bestond dat men het meisje gewoon zou meenemen indien men

haar wilde besnijden (administratief dossier, stuk 7, p.10-11).

Verzoeker legde en legt voorts incoherente verklaringen af aangaande de wijze waarop hij zou hebben

vernomen dat zijn dochter, in zijn afwezigheid, zou zijn meegenomen door de bundogemeenschap.

Aanvankelijk verklaarde hij dat zijn vriendin hem belde, daar waar hij aangaf: “In Kambia, (F.) belde dat

haar moeder (C.) al had meegenomen van bij (F.). Ik moest snel terugkeren naar Kambia” (ibid., p.9).

Even verder stelde hij echter dat zijn vriend werd gestuurd om hem hiervan op de hoogte te brengen,

daar waar hij verklaarde: “(A.) werd gestuurd naar mij om te zeggen dat (C.) was meegenomen” (ibid.,

p.11). In het verzoekschrift verklaart verzoeker dan weer opnieuw dat zijn vriendin F. hem belde met de

mededeling dat zijn dochter werd meegenomen (rechtsplegingsdossier, stuk 1, p.2).

Verzoeker legde bovendien vage verklaringen af aangaande zijn beweerde detentie van 27 februari

2011 tot 6 maart 2011. Ondanks dat hij gedurende meer dan een week in één cel zou zijn opgesloten

met acht mannen, kon hij van geen van deze mannen de naam geven en wist hij evenmin waarom zij

opgesloten zaten (ibid., p.9). Verzoeker tracht ten onrechte deze vaagheid te vergoelijken doordat het

gaat om mensen die meestal ernstige feiten hebben gepleegd. Uit zijn verklaringen blijkt immers dat hij

zijn problemen aan zijn medegevangenen zou hebben uitgelegd (ibid.), zodat redelijkerwijze kon worden

verwacht dat hij beter op de hoogte zou zijn omtrent het voorgaande.
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Daarenboven is het niet plausibel dat verzoeker enerzijds alles, en zelfs zijn leven, zou riskeren om zijn

dochter te trachten behoeden voor een nakende besnijdenis om deze dochter anderzijds vervolgens

gewoon achter te laten in Sierra Leone en bij zijn vriendin, die er nochtans eerder niet in slaagde haar te

beschermen. Dit klemt nog des te meer daar verzoeker zich vlak voor zijn vertrek uit Sierra Leone net

als zijn vriendin en zijn dochter in Freetown bevond en tevens ervan op de hoogte was dat zij in

Freetown waren doch desalniettemin geen poging zou hebben ondernomen om zijn dochter te zien,

haar mee te nemen of bij haar te blijven (ibid., p.10-11). Dat verzoeker niet precies zou hebben geweten

waar zij waren kan niet verklaren waarom hij geen verdere actie ondernam om zijn dochter te zien of te

helpen. Bovendien gaf hij aanvankelijk duidelijk aan dat hij met zijn vriendin nog telefonisch contact had

in Freetown, daar waar hij aangaf: “Ze waren in Freetown. We belden aan de telefoon, maar ik kon haar

niet gaan zien. Ze zei dat ik moest vertrekken (…)” (ibid.). Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat

verzoeker zich bij dit telefonisch contact zou hebben geïnformeerd omtrent de plaats waar zij verbleven,

minstens dat hij, gelet op dit telefonische contact, enige poging zou hebben ondernomen om zijn

dochter te helpen of nog eens te zien.

Het voormelde klemt nog des te meer daar verzoekers relaas, in tegenstelling met wat hij voorhoudt in

het verzoekschrift, wel degelijk strijdig is met de informatie in het administratief dossier (stuk 15:

landeninformatie). Verzoeker gaat in zijn betoog ter zake immers volledig voorbij aan het gegeven dat

deze landeninformatie specifieke informatie bevat waaruit blijkt dat in het district Kambia, waar hij zijn

problemen zou hebben ondervonden, door een aantal Paramount Chiefs, gemeenschapsleden en

sowei’s een overeenkomst werd afgesloten dat meisjes niet meer zullen worden besneden voordat ze

de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en daarna de keuze hebben of zij alsnog willen worden

besneden. De door verzoeker geciteerde passages uit voormelde informatie en uit de informatie bij het

verzoekschrift hebben betrekking op de situatie in Sierra Leone in het algemeen. Bijgevolg vermogen zij

niet afbreuk te doen aan de specifiekere en gedetailleerdere informatie omtrent de situatie in zijn district,

Kambia. Gelet op het voormelde is het niet aannemelijk dat de moeder van verzoekers vriendin, die

sowei was, verzoekers dochter reeds op zevenjarige leeftijd en tegen verzoekers wil in wilde besnijden;

hetgeen des te meer geldt aangezien verzoekers vriendin niet de moeder is van verzoekers kind.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan het

aangevoerde asielrelaas.”

2.3.1.2. Verzoekster verwijst ook naar het feitenrelaas van A., zoals gesteld in arrest 169.960 van 16

juni 2016. Dit arrest oordeelde ingevolge dit aangevoerd relaas:

“Verzoeksters asielrelaas berust op haar vrees voor besnijdenis van C., het minderjarige meisje

waarover zij het hoederecht kreeg en dat met haar meereisde naar België, alsook de vrees die

verbonden is aan het feit dat van haar verwacht werd haar moeder als sowei of besnijdster op te volgen.

Verzoekster maakt vooreerst de beweerde band tussen haarzelf en C. niet aannemelijk; ook zijn haar

verklaringen met betrekking tot de nakende besnijdenis van C. niet geloofwaardig.

Zo legde verzoekster tegenstrijdige verklaringen af over de geboorteplaats van C. die zij tijdens haar

gehoorverslag bij de Dienst Vreemdelingenzaken situeert in Kenema (Sierra Leone) om vervolgens bij

het Commissariaat-generaal te verklaren dat C. geboren is in Conakry, Guinee. Dat verzoekster

depressief zou zijn zoals zij in haar verzoekschrift verklaart is geen aannemelijke verklaring voor deze

vrij elementaire tegenstrijdigheid, het gaat hier immers om twee verschillende landen van herkomst en

niet louter om twee verschillende steden of dorpen binnen hetzelfde land. Verzoekster legt bovendien

zeer vage verklaringen af over de vader van C., F. S., met wie ze althans blijkens haar verklaringen nog

een relatie zou gehad hebben waaruit een zoon zou zijn voortgekomen. Verzoekster beweert dagelijks

met voornoemde te telefoneren maar kan zelfs niet bij benadering aangeven waar in Duitsland F. S. zich

momenteel bevindt, noch om welke reden hij daar is en evenmin wat hij er precies doet. Van iemand die

het hoederecht krijgt toegewezen van een minderjarige mag verwacht worden dat zij meer informatie

kan geven over de vader van dit kind temeer nu zoals ook blijkt uit de geschreven verklaring van C. dat

het de bedoeling is dat zij haar ouders in Duitsland zou vervoegen. De attesten die verzoekster neerlegt

ten bewijze van het hoederecht dat zij zou gekregen hebben, een affidavit en een “letter of certification”,

doen aan het voorgaande geen afbreuk. Een affidavit is immers geen officieel document. Het betreft een

loutere verklaring voor een advocaat, notaris of zoals in casu voor een beambte van het vredegerecht

waarbij enkel wordt geacteerd wat de persoon verklaart zonder dat de inhoud ervan wordt nagegaan.

Het feit dat deze verklaring afgelegd werd bij een notaris, advocaat of voor een beambte van het

vredegerecht en door hen ondertekend werd, geeft de inhoud van de verklaring geen bijkomende

bewijswaarde.

De letter of certification werd ondertekend door F. Y., de persoon die vóór verzoekster het hoederecht

over C. had maar blijkens de inhoud van het document Sierra Leone al zou verlaten hebben op het

ogenblik dat het document werd opgesteld en ondertekend. Om deze reden kan er dan ook evenmin

bewijswaarde verleend aan dit tweede document. Beide documenten tonen bijgevolg geenszins aan dat
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verzoekster werd aangesteld als voogd van C.S.. De foto’s hebben evenmin enige bewijswaarde omdat

deze niet aantonen waar en wanneer deze foto’s getrokken zijn en allerminst de identiteit van of

vermeende band tussen de er op afgebeelde personen bewijzen. Het attest van Minor Ndako evenals

de handgeschreven verklaring van C. Y. en de e-mails van F. S. wijzigen niets aan voormelde

vaststellingen, nu de inhoud van deze documenten niet afkomstig zijn van objectief verifieerbare

bronnen. Dit geldt eveneens voor de getuigenis van mevrouw A. Vandenbossche, Belgische voogd van

C. S. die enkel de affectieve band tussen beide aanhaalt wanneer verzoekster C. S. bezoekt in het

centrum waar laatstgenoemde zich blijkens de getuigenis ‘erg onveilig voelt’.

Nog daargelaten dat de voogdij van verzoekster over C. S. geenszins wordt aangetoond wordt al

evenmin aannemelijk gemaakt dat verzoekster C. S. zou moeten behoeden voor een nakende

besnijdenis.

Vooreerst staan verzoeksters verklaringen over de plaats waar C. gedwongen riskeert besneden te

worden haaks op de verklaringen van F., de vader van C.. F. situeert de problemen met betrekking tot

de besnijdenis van C. in Kaula bij Kambia (gehoorverslag F. toegevoegd aan het administratief dossier,

p.8-9) terwijl verzoekster verklaart dat het de gemeenschap uit Kenema was die C. wou besnijden

(gehoorverslag, p. 10). Dat F.’s relaas niet geloofwaardig werd bevonden zoals verzoekster in haar

verzoekschrift stelt doet geen afbreuk aan de vastgestelde tegenstrijdigheid en ondermijnt hoe dan ook

de geloofwaardigheid van verzoeksters verklaringen op ernstige wijze. Ook verklaarde verzoekster voor

de Dienst Vreemdelingenzaken dat C. ongeveer drie jaar geleden bij haar aankwam terwijl verzoekster

voor het Commissariaat-generaal verklaarde dat ze pas in juni 2014, nog geen twee jaar geleden, bij

verzoekster werd achtergelaten.

Bovendien, zoals de bestreden beslissing terecht vaststelde: “(...) is het zeer onaannemelijk dat een

vader en een stiefmoeder, die hun kind willen beschermen tegen besnijdenis, hun dochter zouden

toevertrouwen aan een vrouw van wie verwacht wordt dat ze sowei wordt. Uw verklaring dat de vader

van C. uw afkomst van een Sowei-geslacht zelfs beschouwde als een garantie dat u C. zou beschermen

tegen besnijdenis en haar daarom bij u achterliet (zie gehoor CGVS, p. 6), komt in de Sierraleoonse

context absoluut niet geloofwaardig over. Uit uw verklaringen blijkt immers dat de druk door derden op

de vader van C. en -later- op haar stiefmoeder F. (F.) om C. te laten besnijden erg groot was (zie gehoor

CGVS, p. 6, 7).””

2.3.1.3. De vaststelling dat verweerder verwijst naar de arresten van de Raad inzake twee personen die

hun vrees voor vervolging, respectievelijk in 2011 en 2016, baseerden op de vrees voor besnijdenis die

verzoekster thans voorhoudt, kan niet aangenomen worden als “een onaanvaardbaar vooroordeel” of

“partijdige” redenering in hoofde van verweerder.

De voormelde arresten van de Raad betreffen immers specifieke informatie die gekend en relevant is

voor de beoordeling van het verzoek van verzoekster. Deze informatie niet in de beoordeling betrekken

zou leiden tot een bevoordeelde houding van verweerder, minstens zou het een manifest gebrek aan

zorgvuldigheid inhouden.

Dit alles klemt des te meer aangezien verzoekster verwijst naar een arrest van de Raad dat geen

betrekking heeft op haar persoon maar wel op een persoon die afkomstig is uit Guinee terwijl

verzoekster afkomstig is uit Sierra Leone.

De Raad stelt derhalve vast dat verweerder terecht kon motiveren als volgt:

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde dat noch jouw vader noch jouw stiefmoeder kon

overtuigen dat een besnijdenis in jouw hoofde nakende was. Zodoende werd jouw vrees voor

besnijdenis al tot tweemaal toe beoordeeld en ongeloofwaardig geacht. Zodoende worden je

verklaringen omtrent je besnijdenis reeds met grote scepsis benaderd, aangezien de centrale actoren

betrokken bij je vrees voor een besnijdenis hier reeds eerder ongeloofwaardige verklaringen over

aflegden.

Bovendien wordt er gewezen op de motivering aangehaald in zowel de beslissing in het verzoek

om internationale bescherming van jouw vader F. S. als jouw stiefmoeder A. J. waarin wordt gesteld dat

het niet aannemelijk is dat indien er werkelijk een risico op een besnijdenis van jou bestond, zij jou, het

doelwit van deze vervolging, in Sierra Leone zouden achterlaten.”

De voormelde arresten, waarin verzoeksters vrees voor besnijdenis reeds tweemaal in hoofde van twee

personen werd beoordeeld en dit over een tijdspanne van meer dan vier jaar, staan definitief vast in de

rechtsorde. de motiveringen kunnen derhalve niet meer worden aangevochten worden middels de

verklaringen en middelen die aangevoerd worden in voorliggend verzoekschrift.
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2.3.2.1. In wat zich aandient als het ‘derde onderdeel’ in het enig middel, citeert verzoekster haar

verklaringen, rechtspraak van de Raad, verdragsartikelen en landeninformatie teneinde te stellen dat

verweerder geen rekening heeft gehouden met verzoeksters profiel (gender, minderjarigheid) inzake

haar verklaringen over haar verschillende verblijfplaatsen in Sierra Leone.

2.3.2.2. In de mate verzoekster een schending aanvoert van artikel 60 van het Verdrag van Europa

inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (hierna: Verdrag van

Istanbul), wijst de Raad op wat volgt.

Het Verdrag van Istanbul is op 11 mei 2011 in Istanbul gesloten door alle 47 lidstaten van de Raad van

Europa en op 1 augustus 2014 in werking getreden. Op 1 maart 2016 is de Wet houdende instemming

met het Verdrag van Istanbul verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Overweging 31 van de Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en De Raad van 26 juni 2013

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale

bescherming (herschikking) verwijst naar dit verdrag: “Nationale maatregelen betreffende de herkenning

en documentatie van symptomen en tekenen van foltering of andere ernstige vormen van fysiek of

psychisch geweld, inclusief seksueel geweld, in onder deze richtlijn vallende procedures kunnen onder

meer gebaseerd zijn op het Handboek betreffende het effectief onderzoeken en documenteren van

foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (Protocol van

Istanboel) (Manual on Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman

or Degrading Treatment or Punishment)”.

Gendergerelateerd geweld tegen vrouwen werd opgenomen in het Gemeenschappelijk Europees Asiel

Systeem (GEAS). Artikel 48/3, § 2, tweede lid a) en f) van de Vreemdelingenwet heeft deze bepalingen

geïmplementeerd.

De Raad ziet niet in, noch wordt dit minimaal toegelicht, wat voornoemd artikel van bovenstaand

Verdrag van Istanbul toevoegt. Hoe dan ook blijft verzoekster met haar verwijzing naar dit Verdrag van

Istanbul louter theoretisch. Verzoekster verduidelijkt voorts niet aan welke gendergerelateerde

problemen niet onderzocht werden, noch hoe de criteria uit het Vluchtelingenverdrag op een niet

gendersensitieve wijze werden uitgelegd, noch hoe haar verzoek om internationale bescherming niet-

gendersensitief zou zijn behandeld.

2.3.2.3. Omtrent de verblijfplaatsen van verzoekster in Sierra Leone motiveerde verweerder dat:

- verzoekster verklaarde enkel in Freetown te hebben gewoond en slechts toen ze klein was en haar

vader er nog was, nog ergens anders te hebben verbleven (CGVS p.11). De plaats waar haar vader zijn

voorgehouden problemen zou hebben gekend wegens zijn verzet tegen verzoeksters besnijdenis

verklaart ze echter niet te kennen (CGVS p.12); derhalve is het niet aannemelijk dat ze nog op andere

plaatsen zou hebben verbleven, laat staan aldaar het risico hebben gelopen besneden te worden;

- uit verzoeksters verklaringen blijkt niet dat ze bij A. J. zou hebben verbleven of haar goed zou hebben

gekend voor verzoeksters komst naar België; de vastgestelde tegenstrijdigheden met betrekking tot

de periode dat verzoekster met A. zou hebben doorgebracht ondermijnt het risico op een besnijdenis dat

vanuit A.’s en haar vaders entourage zou uitgaan.

Uit de lezing van het gehoorverslag blijkt dat de vraagstelling door verweerder aangaande verzoeksters

verblijfplaatsen correct en aangepast was aan de leeftijd van verzoekster. Uit de opmerking dat er meer

“gesloten vragen” dienden te worden gesteld, kan niet concreet afgeleid worden dat verzoekster in de

onmogelijkheid was om duidelijkheid te verschaffen over haar verblijfplaatsen in Sierra Leone.

Daarenboven was verzoekster vergezeld van haar advocaat tijdens het gehoor en werden er geen

opmerkingen geformuleerd op de vraagstelling.

2.3.2.4. Verzoekster dient immers omwille van de landeninformatie een duidelijk zicht te bieden over

haar verblijfssituatie in Sierra Leone teneinde het risico op vervolging in te schatten.

Verweerder stelt op basis van de voorhanden zijnde landeninformatie immers terecht het navolgende:

“Het feit dat hier dergelijke onduidelijkheid over bestaat schaadt je geloofwaardigheid dat je je in Sierra

Leone bevonden zou hebben in een situatie die een risico op vervolging uitmaakt. Dit is des te
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belangrijker gezien het verschil in prevalentiegraad in een plattelandsmilieu (94% van de meisjes /

vrouwen tussen de 15 en de 49 jaar) of in een stedelijke omgeving (minder dan 81% van de meisjes

/ vrouwen tussen de 15 en de 49 jaar). In een stedelijke omgeving daalt de prevalentiegraad namelijk

verder. In Freetown (district Western Urban) - de enige plaats waarvan u met zekerheid weet er

verbleven te hebben - is de graad van besnijdenis het laagst: 71,9% van de meisjes / vrouwen tussen

de 15 en de 49 jaar werden besneden en in de categorie 0 tot 14 jaar is de prevalentiegraad slechts

7,1%. Daarenboven dient gewezen op een dalende trend in de praktijk van besnijdenis, waarbij 74.3%

van de jongere generatie een besnijdenis onderging en dat het prevalentiecijfer in Sierra Leone sneller

blijkt te dalen dan in de omliggende landen. Zoals eerder aangehaald is de prevalentiegraad voor

Freetown (district Western Urban) in de categorie 0 tot 14 jaar slechts 7,1% (bijlage 3 COI Focus).

Bovendien blijkt dat van de meisjes van uw leeftijdscategorie (15 jaar tot 19 jaar) die besneden werden,

de besnijdenis bij 75% - 80% van hen reeds gebeurde voor ze 15 jaar waren (bijlage 5 COI Focus).”

Mede gelet op de vaststellingen in punt 2.3.2.3. inzake verzoeksters verblijfplaats in Sierra Leone,

waaruit blijkt dat verzoekster zich, buiten Freetown, niet kan herinneren waar ze beweerdelijk zou

hebben gewoond, is het inderdaad van belang om haar gewoonlijke verblijfplaats te kennen in functie

van het potentieel risico op besnijdenis.

De vaststelling dat verzoekster geen duidelijk zicht geeft op haar plaatsen van verblijf in Sierra Leone

betreft een negatieve indicatie voor haar geloofwaardigheid en de daaruit voortvloeiende vrees voor

vervolging.

2.3.2.5. Aangaande verzoeksters kennis over besnijdenis en haar persoonlijke ervaringen inzake het

risico op besnijdenis oordeelt de bestreden beslissing:

- verzoekster kan geen beschrijving geven van de vrouwen die langskwamen en waarvoor de meisjes

zich verstopten uit schrik om besneden te worden;

- verzoekster is niet op de hoogte of haar eigen familie aandrong op haar besnijdenis en uit haar

verklaringen blijkt niet dat ze ooit onder druk zou zijn gezet om besneden te worden;

- verzoekster kan geen enkele informatie geven over wat de tradities zijn binnen het bos waar de

besnijdenissen plaatsvinden of hoe deze plaats en de vrouwen bij deze praktijk betrokken genoemd

worden. Ze blijkt evenmin een sowei te kennen hoewel uit het relaas van haar stiefmoeder A. blijkt dat

net het feit dat A.’s moeder, die een sowei was, haar vroeg haar plaats in te nemen de aanleiding was

voor A.’s vertrek uit het land. Verzoekster kan evenmin de term ‘Bondo’ niet correct duiden en ze is niet

op de hoogte van het feit dat in Sierra Leone de voornaamste reden om meisjes te besnijden er uit

bestaat dat zij op deze manier kunnen toetreden tot een geheim Bondogenootschap

- verzoekster kan niet weergeven welke meisjes of vrouwen in haar directe persoonlijke en familiale

omgeving al dan niet besneden werden.

Het louter citeren van verzoeksters verklaringen en de informatie van CEDOCA is niet dienstig als

concrete of nuttige weerlegging van voorgaande vaststellingen die steun vinden in verzoeksters

verklaringen en dan ook onverminderd overeind blijven.

2.3.2.6. Omwille van het geheel van voorgaande vaststellingen maakt verzoekster haar voorgehouden

persoonlijk profiel niet aannemelijk en kan bijgevolg geen geloof worden gehecht aan de ingeroepen

vrees voor vervolging omwille van een besnijdenis.

2.3.2.7. De bijgebrachte documenten kunnen niet tot een ander oordeel leiden. Daargelaten de vraag

naar de authenticiteit van het medisch attest van 7 juni 2004 aangezien niet kan worden ingezien

waarom in 2004 zou worden geacteerd dat een dame overlijdt tijdens een bevalling ingevolge een

ondergane besnijdenis, dient te worden vastgesteld dat dit document geen betrekking heeft op

verzoekster.

Stuk 5, de ‘letter of certification’ is een eenzijdig opgesteld stuk dat door eender wie ten behoeve van

eender kan worden opgesteld en evenmin een verband houdt met de aangevoerde vrees voor

vervolging.
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2.3.3. Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

voor vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat zij niet voldoet aan

de voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.4. Omtrent de subsidiaire beschermingsstatus

Verzoekster beroept zich inzake de subsidiaire beschermingsstatus op geen ander element dan

hetgeen werd aangevoerd in kader van de vluchtelingenstatus. 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 zoals bepaald in

artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien januari tweeduizend twintig 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


