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nr. 240 509 van 7 september 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VAN OVERDIJN

Messidorlaan 330/box 1

1180 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 Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 24 maart 2020

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

staatlozen van 18 februari 2020.

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 5 augustus 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 augustus

2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat B.

VAN OVERDIJN en van attaché B. VANDENHAUTE, 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

Volgens uw verklaringen bent u staatsburger van Liberia en behoort u tot de Mandingo bevolkingsgroep.

U bent geboren en getogen in Saudi Arabië. Uw vader, Liberiaans staatsburger, was er

achtereenvolgens werkzaam bij het Saudische ministerie van defensie en vlak voor uw vertrek uit Saudi

Arabië werkte hij bij de Liberiaanse ambassade in Riyadh. Uw moeder, die over zowel de Liberiaanse

als de Ivoriaanse nationaliteit beschikt, reist als handelaar tussen Saudi Arabië, Liberia en Ivoorkust. U

volgde in Riyadh les in de Multinational school en aan de Guinean International school.
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Toen u dertien jaar oud was stopte u met school omdat uw vader uw studies niet meer kon betalen.

Toen u vijftien jaar oud was leerde u tijdens een wandeling op de markt, A. X, een man van

Jemenitische nationaliteit kennen. U wisselde telefoonnummers uit en begon een geheime relatie

waaruit op 3 maart 2013 uw dochter A. I. werd geboren. Uw ouders regelden voor A. een Liberiaans

paspoort met hun eigen namen als ouders van uw dochter. U reisde samen met uw ouders en dochter

achtereenvolgens naar Ivoorkust en Liberia voor een vakantie bij familie. Uw dochter werd bij het gezin

van uw broer A., gehuwd met uw nicht, gehuisvest en verder door hen grootgebracht. Ondanks het

verbod van uw ouders om met A. X om te gaan hervatte u uw relatie. Op een huwelijksvoorstel met M.

S., een Liberiaanse jongen die uw ouders voor u op het oog hadden, ging u niet in op vraag van A.. U

werd weer zwanger van A. en beviel op 7 maart 2015 van uw zoon A. K.. Op het geboorteattest van

uw zoon werden de namen van uw zus, M. en haar ex-echtgenoot, S. K., Guinees staatsburger, als

zijn ouders genoteerd. Uw familie nam de zorg over uw zoon op zich. A. erkende geen van uw beide

kinderen. In 2015, reisde u naar Liberia en Ivoorkust op familiebezoek. Zes maanden na uw bevalling

van uw zoon hoorde u dat uw vader wilde dat u uw neef, A., die in Mali verbleef, zou huwen. U weigerde

op dit huwelijksvoorstel in te gaan en hoorde verder nooit meer iets over deze zaak. Wel vernam u dat

verwanten in Liberia en Ivoorkust roddelden over uw zwangerschappen en bevallingen, terwijl uw

moeder dit allemaal bij de familie ontkende. Omdat u de hele situatie als onaangenaam ervaarde en u

bang was in Saudi Arabië als ongehuwde moeder gestraft te worden, vroeg u uw vader om u een reis

naar Europa te regelen. Uw vader regelde voor u, via de Spaanse ambassade in Riyadh, een

Schengenvisum. Daar hij geen geld had voor een eigen vliegticket boekte hij de reis enkel voor u. Op 26

januari 2018 nam u een vlucht vanuit Riyadh naar Spanje. Na anderhalve dag in Spanje reisde u per

bus naar België waar kennissen van uw ouders wonen. U kwam eind januari 2018 - begin februari 2018

in België aan. Bij uw aankomst gooide u uw paspoort weg. Op 25 juni 2018 heeft u een verzoek om

internationale bescherming ingediend. U verklaarde minderjarig te zijn. U vreest in een geval van

terugkeer naar Liberia, het land waarvan u de nationaliteit heeft, een besnijdenis te ondergaan. Enkele

dagen voor uw persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal vernam u van uw zus M., dat uw

familie u wil uithuwelijken aan een oude man in Liberia. Hij zou u willen huwen mits u een besnijdenis

ondergaat. Ook hoorde u dat A. uw zoon naar Jemen wil meenemen. Via telefonische contacten met uw

dochter vernam u dat uw dochter een besnijdenis riskeert en dat ze werd aangerand, waarvoor ze in

een ziekenhuis werd verzorgd. Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u de

volgende documenten neer: een kopie van uw verblijfskaart voor Saudi Arabië, een kopie van een

geboorteattest op naam van A. K., een vaccinatiekaart met vermelding van drie namen: A. K., A. M.K.

en M. en een vaccinatiekaart op naam van S.A..

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.

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘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.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u niet als minderjarige kan worden beschouwd. Bij

aankomst in België verklaarde u geboren te zijn op 1 januari 2001 en bij gevolg ongeveer zeventien jaar

oud te zijn. Er kan echter worden getwijfeld aan uw beweerde geboortedatum. Overeenkomstig de

beslissing die u werd betekend door de Federale Overheidsdienst Justitie op 11 juli 2018 in verband met

de medische tests tot vaststelling van uw leeftijd, dient te worden besloten dat u zeker ouder dan 18 jaar

bent, waarbij 23,77 jaar met een standaarddeviatie van 1,90 jaar uw werkelijke leeftijd is. Daarom kan u

niet worden beschouwd als minderjarige. Bijgevolg kan de Internationale Conventie voor de rechten van

het kind op u niet worden toegepast. De vaststelling dat u zich ten onrechte minderjarig verklaarde,

brengt ook schade toe aan uw algemene geloofwaardigheid.
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Verder dient te worden opgemerkt dat uw verzoek om internationale bescherming laattijdig werd

ingediend. U verklaart eind januari – begin februari 2018 vanuit Spanje naar België te zijn gekomen en u

heeft pas op 25 juni 2018, ruim vijf maanden later, een verzoek om internationale bescherming

ingediend. Gevraagd naar de reden waarom u enkele maanden heeft gewacht om bescherming aan te

vragen in België, stelde u dat u bij familie en vrienden verbleef, verward was en vragen had gesteld over

de procedure om niet in problemen te komen (notities persoonlijk onderhoud Commissariaat-generaal –

verder “notities” CGVS, p.28). Dit is evenwel geen afdoende verklaring waarom u pas vijf maanden na

uw aankomst in België een verzoek om internationale bescherming hebt ingediend. Men kan

redelijkerwijs verwachten dat iemand met een gegronde vrees voor vervolging of die een reëel risico op

het lijden van ernstige schade loopt in haar land van herkomst, al het mogelijke zal doen om

bescherming in te roepen en te verkrijgen in het land waar zij aankomt en zich wenst te vestigen. Het

feit dat u zolang heeft gewacht om u op internationale bescherming te beroepen, vormt op zich

een belangrijke aanwijzing dat de ernst van de door u ingeroepen vrees voor vervolging in grote

mate kan worden gerelativeerd.

Behalve dat u zich moedwillig voordeed als minderjarige en u maandenlang wachtte met het indienen

van een verzoek om internationale bescherming, blijkt u bij uw inschrijving bij de Dienst

Vreemdelingenzaken op 21 juli 2018 ook leugenachtige verklaringen te hebben afgelegd aangaande uw

identiteit en reisweg. Zo verklaarde u aanvankelijk H. K. te heten, op 1 januari 2001 in Voinjama

(Liberia) geboren te zijn en steeds bij uw ouders in het dorp Voinjama te hebben gewoond, uitgezonderd

de laatste tien dagen voor uw vertrek waarbij u in Monrovia (Liberia) zou hebben verbleven. U gaf

verder op drie zussen en een broer te hebben, allen verblijvend bij uw ouders. U stelde er op 20 juli

2018 een vliegreis te hebben gemaakt via een onbekend land en dezelfde dag in Brussel te zijn

aangekomen (zie fiche DVZ niet-begeleide Minderjarige Vreemdeling d.d. 21/07/2018). Uit beschikbare

gegevens, meerbepaald een kopie van uw paspoort (d.d. 16/07/2013, geldig tot

15/07/2018) toegevoegd in uw administratieve dossier, blijkt echter dat u H. M.K. heet, geboren bent op

8 oktober 1993 in Maddinah. Uit verdere beschikbare gegevens blijkt dat u op 21 december 2017 een

Schengenvisum werd uitgereikt door de Spaanse ambassade in Riyadh (Saudi Arabië), geldig van 26

december 2017 tot 8 februari 2018. Wanneer u bij de Dienst Vreemdelingenzaken op 23 augustus 2018

werd geconfronteerd met deze gegevens stelde u enkel uw paspoort op aanraden van een vriend te

hebben weggegooid/vernield en op diens suggestie over uw geboorteplaats en uw leeftijd te hebben

gelogen. Op de vraag om iets meer over deze vriend te vertellen gaf u te kennen niet te willen

antwoorden (zie verklaringen DVZ d.d. 23/08/2018, vraag 24). Van een verzoeker om internationale

bescherming kan nochtans ten alle tijde worden verwacht dat deze de waarheid spreekt en relevante

informatie verstrekt over diens identiteit, documenten en reisweg. Opvallend is ook uw opmerking nooit

in het bezit te zijn geweest van een identiteitskaart. U gaf enkel aan over een geboorteakte te

beschikken die u vermoedelijk in Saudi Arabië had achtergelaten (zie verklaringen DVZ d.d.

23/08/2018, vraag 25). Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS kon u plotsklaps alsnog een

kopie van de voorkant van uw Saudische identiteits-/verblijfskaart neerleggen. In uw verdere

verklaringen geeft u aan niet in Liberia te zijn geboren noch er te hebben gewoond, maar wel in Saudi

Arabië. Ook geeft u te kennen elf siblings te hebben in plaats van de eerder vermeldde vier (zie

verklaringen DVZ d.d. 23/08/2018 vraag 10 en vraag 17 en notities CGVS, p.4,7,8,9,11). Het opgeven

van dergelijke uiteenlopende verklaringen aangaande uw identiteit, woonplaats en

familiesamenstelling doet dan ook vermoeden dat u opzettelijk de Belgische autoriteiten

probeert te misleiden. Uw algemene geloofwaardigheid komt daarmee volledig op de helling te

staan.

Ook uw verklaringen over uw leven in Saudi Arabië overtuigen allerminst. U stelde er jarenlang een

geheime relatie te hebben onderhouden met een Jemenitische staatsburger die de vader zou zijn van

uw twee kinderen. Wanneer u werd gevraagd naar de naam van deze man, beantwoordde u deze als

volgt: N. A. A.… VZ twijfelt… A. X (notities CGVS, p.13). Behalve dat het uitermate merkwaardig is dat u

niet vlot de naam van de vader van uw kinderen kan opgeven, waarmee u jarenlang een relatie

onderhield, staat de door u opgegeven naam op het Commissariaat-generaal haaks op de naam die u

bij de Dienst Vreemdelingenzaken opgaf. U beweerde er immers dat u een relatie had met A., N. A. en

gaf deze naam op als naam van de vader van uw kinderen (zie verklaringen DVZ d.d. 23/08/2018, vraag

16 en zie vragenlijst CGVS d.d. 23/08/2018, vraag 5). Even inconsistent zijn uw verklaringen over de

namen van uw kinderen. Waar u bij de DVZ duidelijk meldde dat uw kinderen geen familienaam hebben

(zie verklaringen DVZ, vraag 16), verklaarde u op het CGVS dat op het geboorteattest van uw dochter

de familienaam I. werd genoteerd daar een kennis zich was komen opgeven als uw echtgenoot en ze

bijgevolg A. I. heet (notities CGVS, p.12).
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Uw zoon zou dan weer A. K. heten, daar uw zus M. en haar ex-echtgenoot, S. K., zich als ouders van

uw zoon hebben laten vermelden op zijn geboorteattest (notities CGVS, p.15). Daar u sprak van een

geboorteattest van uw dochter is het merkwaardig dat u niet weet welke nationaliteit uw dochter volgens

dat document zou hebben (notities CGVS, p.13). Dat in het Liberiaans paspoort van uw dochter Aisha I.

uw ouders als haar ouders zijn vermeld is, gelet op de verschillende naamssamenstelling van alle

betrokkenen uitermate twijfelachtig. Uw ouders dragen immers geen van beiden de naam I. (zie

verklaringen DVZ d.d.23/08/2018, vraag 13A). Aan de door u neergelegde kopie van het geboorteattest

op naam van A. K. –volgens u uw zoon- kan geen enkele bewijskracht worden toegekend. Het betreft

immers een kopie waarvan de authenticiteit niet kan worden nagetrokken. Bovendien moeten

documenten een geloofwaardig relaas ondersteunen, wat bij u geenszins het geval is. Opvallend is

overigens vast te stellen dat de geboortedatum van A. K. helemaal niet overeenkomt met de door u

opgegeven geboortedatum van uw zoon. Waar u verklaart dat A. op 7 maart 2015 is geboren (zie

verklaringen DVZ vraag 16 en zie notities CGVS, p.12), staat er op het attest 8 maart 2015 als

geboortedatum. De plaats voorzien voor de gegevens van de persoon die de geboorte declareert,

te vinden onderaan het blad, is merkwaardig genoeg blanco gelaten. De namen op een kopie van een

vaccinatiekaart die u toeschrijft aan uw zoon, bevat duidelijk drie verschillende namen, gaande van A.

K./K., naar A. K. en M. –deze laatste naam, in tegenstelling tot de andere twee namen, genoteerd in het

Latijnse alfabet. Bovendien komt de opgegeven geboortedatum in de islamitische kalender, 17/05/1426

- komt overeen met 24/06/2005 in de christelijke jaartelling-, helemaal niet overeen met de

geboortedatum van A. waarvan u aangeeft dat hij in 2015 werd geboren. Ook deze kopie kan geenszins

als ondersteunend document worden beschouwd voor uw verklaringen over het bestaan van uw zoon.

Uw verklaringen een zoon te hebben, geboren uit een verboden relatie, staan bij gevolg volledig op de

tocht. Van het bestaan van uw dochter legt u overigens geen enkel begin van bewijs neer. Alle eerdere

leugenachtige gegevens over uw identiteit, familiesamenstelling, verblijfplaats en uw beweerde relatie in

acht nemend, kan er dan ook geen enkel geloof meer worden gehecht aan uw bewering een dochter te

hebben. Aan uw verklaringen, opgetekend door uw sociale assistent Marie Moreau op 9 oktober 2018,

waarbij ze aangeeft dat u ondersteboven bent van het nieuws dat uw dochter seksueel is misbruikt en

hiervoor in het ziekenhuis was opgenomen, dat uw dochter een besnijdenis riskeert en het feit dat de

vader van uw zoon zijn kind naar Jemen wil meenemen, kan alle bovenstaande vaststellingen in acht

nemend, geen enkel geloof worden gehecht.

Uw stellingen uit een religieuze/traditionele familie te komen (notities CGVS, p. 6) waarin men u

meermaals tegen uw zin met een huwelijk wilde opzadelen (notities CGVS, p.16,33) en u zou hebben

willen straffen voor uw levensstijl door u te laten besnijden zijn evenmin overtuigend. Hoewel u aangeeft

te vrezen tot een huwelijk gedwongen te worden, blijkt u eerder twee huwelijksvoorstellen te hebben

kunnen weigeren, zonder enig gevolg voor uw beslissing (notities CGVS, p.16,17). Uit de houding van

uw familie blijkt dan ook geenszins een vastberadenheid om u tot een huwelijk te dwingen. Vooral

opvallend is hierbij de houding van uw vader te noemen. Zijn beslissing om u als ongehuwd meisje, van

wie uw familie vond dat ze zich niet aan de traditie hield, een trip naar Europa cadeau te doen –hij

regelde immers zelf voor u een visum en kocht u een vliegticket wetende dat hij niet mee zou reizen-, is

geenszins in overeenstemming te brengen met uw bewering uw familie te moeten vrezen (notities

CGVS, p. 21,22). In tegendeel duidt deze beslissing/houding van uw vader eerder op een uitermate

goede vertrouwensband tussen u en uw familie en een doorgedreven respect voor uw

onafhankelijkheid. Ook blijkt u vanuit België contacten te onderhouden met uw familieleden (notities

CGVS, p. 23,24,34).

Daar u stelde in Liberia te vrezen door uw ooms tot een huwelijk gedwongen te worden, werd u

gevraagd welke ooms dit dan wel voor ogen hadden. U verklaarde hierover enkel dat het om de broers

van uw vader ging. U wist echter niet concreet te melden hoeveel broers uw vader had, noch wat hun

namen waren (notities CGVS, p.27). Dat u tot de leeftijd van ongeveer 25 jaar (u bent volgens de

gegevens in uw paspoort geboren in 1993) niet gehuwd was, ook niet wanneer u tijdens vakanties uw

familie in Afrika bezocht, doet dan ook vermoeden dat er nooit concrete trouwplannen voor u (op til)

waren. Merkwaardig is dan ook uw uitlating dat uw vader u plotsklaps, wanneer u zich in België bevond,

aan een oude man zou willen uithuwelijken. U gaf aan deze informatie enkele dagen voor uw persoonlijk

onderhoud op het CGVS van uw zus te hebben vernomen. Behalve een vage stereotype omschrijving

van uw potentiële bruidegom te geven, met name dat het een oude man is, een landbouwer die eiste

dat u besneden bent, kon u verder niets concreets over deze persoon, noch over de hele zaak

melden. Gepolst hoe deze aanstaande heette gaf u aan dit niet te weten. Evenmin zou u dit aan uw zus

hebben gevraagd. Over zijn afkomst(etnische origine) weet u niets, noch heeft u enig idee van zijn

leeftijd (notities CGVS, p.34,36). U wist verder zelfs niet te vertellen waar deze persoon woonde. Of het

ergens in Afrika was, in Liberia of nog elders kon u immers niet melden (notities CGVS, p.34).
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Op de vraag welke regelingen dan al getroffen zouden zijn geweest voor dit huwelijk, repliceerde u:

“Welk huwelijk” om verder te melden: “Geen idee, want ik vroeg dat niet” (notities CGVS, p.34). Of de

man eerder gehuwd was/is en wat voor type besnijdenis er dan van u werd gevraagd wist u evenmin te

melden (notities CGVS, p.36). Als reden om geen informatie te vragen gaf u aan: “Ik wist dat ik niet

terug zou gaan dus daarom vroeg ik geen info” (notities CGVS, p.34). Van iemand die vreest tegen haar

zin uitgehuwelijkt te worden en hierover verneemt via contacten met haar eigen zus, kan ergens

worden verwacht dat ze wat meer interesse toont in de gebeurtenissen die haar leven verder kunnen

bepalen. Daar uw eerdere verklaringen, zoals supra werd vastgesteld, reeds niet overtuigden en uw

lakse houding in acht nemend, doet dan ook vermoeden dat u dit laatste feit louter verzonnen heeft om

u van een bijkomend motief te voorzien in het kader van uw verzoek om internationale bescherming.

Aangaande uw vrees voor een besnijdenis in het geval van een terugkeer naar Liberia- het land

waarvan u de nationaliteit heeft-, blijkt uit het door u neergelegde medische attest –opgesteld op 19 juli

2018- dat u tot op het heden niet bent besneden. Het valt bovendien op dat u niet op de hoogte bent

welke types besnijdenissen er kunnen bestaan (notities CGVS, p.36). U verklaarde overigens dat ook

niemand van uw zussen een besnijdenis heeft (moeten) ondergaan (notities CGVS, p.28). Waarom u

dan wel een besnijdenis vreest, legde u uit dat uw familie een besnijdenis als straf zou kunnen uitvoeren

wanneer een meisje zich zou inlaten met een boyfriend. U hoorde uw moeder dit immers opmerken

wanneer ze u aanraadde “het goede pad” te volgen (notities CGVS, p.29). De vaststelling dat uw familie

in u het volste vertrouwen had en u een reis naar Europa cadeau deed en u zelfs op geen enkel

moment tijdens uw reizen naar/bezoeken aan Liberia en Ivoorkust waar u familie had wonen, bent

besneden (notities CGVS, p.17,26,29), ondergraaft uw bewering een risico te lopen op een besnijdenis

(FGMFemale Genital Mutilation). Dat noch u, noch uw zussen tot op het heden zijn besneden ligt

overigens in de lijn van de traditie in Liberia.

Uit beschikbare informatie toegevoegd in uw administratieve dossier blijkt, dat er in het parlement

talrijke discussies worden gehouden om FGM strafbaar te maken. Verder dient erop gewezen te worden

dat FGM in Liberia nauw samenhangt met een initiatie bij de Sande Society. Zo is het opvallend dat uit

gesprekken met de besneden vrouwen, in de leeftijd van 15-49 jaar, deze allemaal tot de Sande Society

behoren (44,4%). De initiatie in deze groep, vindt plaats tijdens de adolescentie van het meisje. De

algemene prevalentiegraad voor besnijdenis en derhalve eveneens initiatie binnen de Sande

genootschap hangt ook nauw samen met de verblijfplaats van de betrokkenen. Meer vrouwen uit de

rurale gebieden zijn dan ook lid van de Sande (55,6%), ten opzichte van de vrouwen die in stedelijk

gebied wonen (37,1%). Het lidmaatschap van Sande komt overigens meer voor in het gebied “North

Central (68,1%) en in het gebied North Western (67,9%), dan in andere delen van het land en

hangt samen met de scholingsgraad. Uit uw verklaringen blijkt dat u behoort tot een hoger opgeleide

familie (notities CGVS, p. 7,9,10) en blijkt dat uw familie afkomstig is uit een stedelijke omgeving, met

name uit Paynesville, een voorstad van de hoofdstad Monrovia (notities CGVS, p.37). Met verdere

familieleden die in dorpen wonen verklaart u geen contacten te hebben (gehad) (notities CGVS,

p.31,32). Nergens in uw uitleg -waarom u een besnijdenis zou moeten vrezen/ondergaan- verwijst u

naar de Sande Society noch linkt u uw besnijdenis aan dit initiatieritueel. Gelet alle bovenstaande

vaststellingen, uw persoonlijk profiel, dat van uw familie en het feit dat u tot op het heden, ondanks uw

bezoeken aan Liberia, niet bent besneden, wijst er nogmaals op dat hier helemaal niet op werd

aangedrongen. Uw verklaringen zijn dan ook niet overtuigend om aan te nemen dat dit risico in uwen

hoofde bestaat.

De overige door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. De

gegevens van de door u neergelegde kopie van de voorkant van uw Saudische identiteits-/verblijfskaart

worden door mij niet betwist. De kopie van een vaccinatiekaart, waarvan u stelde dat het de uwe was

(notities CGVS, p.8), bevat enkel de naam van een zekere S.A., wat geenszins overeenkomt met uw

eigen identiteitsgegevens. Dit stuk heeft verder dan ook geen enkele bewijswaarde of relevantie.

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
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2.1. In het enig middel wordt de schending ingeroepen “van het beginsel van behoorlijk bestuur, van de

artikelen 1 tot 3 van de wet van 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, van de manifeste appreciatiefout, van de schending van de artikelen 62, 48/3 en

48/4 van de wet van 15 december 1980”.

Het verzoekschrift wordt, teneinde onduidelijkheid te vermijden, in casu integraal overgenomen wegens

de gehanteerde grammatica en woordenschat.

Het verzoekschrift luidt als volgt:

“CGVS neemt een argument over het feit dat de verzoeker geen minderjarig was.

Het moet echter vastgesteld worden dat de verzoekster tijdens haar verhoor bij het CGVS de context

uitgelegd heeft.

Immers had ze de verzoeker slecht raad gekregen vanuit mens.

De verzoekster dacht niet over de mogelijke gevolgen ervan.

De verzoekster heeft niet verborgen tijdens haar grote interview bij CGVS.

Er is bijgevolg een schending van de zorgvuldigheidsplicht.

CGVS gaat verder en neemt een argument over het feit dat de verzoekster vijf maanden heeft verwacht

voor haar asielaanvraag in te dienen.

Volgens het bestuur zou die “laattijdigheid” de vrees van de verzoekster relativeren.

Het moet opgemerkt worden dat het bestuur altijd een dergelijk argument neemt toen hij een negatieve

beslissing besliste te nemen.

Als het bestuur beschouwt dat een asielaanvraag “meteen” moet indienen worden houdt deze

redenering niet met de concrete situatie van elke asielaanvrager.

Immers kan er persoonlijke situatie gebeuren die tonen aan dat het niet bijzonder mogelijk was om een

asielaanvraag “meteen” in te dienen.

Soms kunnen de mensen denken dat ze een beetje tijd moet wachten en soms vreesden de mensen

om een dergelijk aanvraag in te dienen.

Ze denken niets bijzonders terecht dat ze zullen verwijderen worden...

In het geval van de verzoekster heeft ze uitgelegd dat ze de hulp van mensen kon hebben en dat ze

informatie wou verzegelen voor een asielaanvraag in te dienen.

Ze had raad gekregen en besliste dan haar asielaanvraag in te dienen.

Het moet opgemerkt dat er is alleen maar vier maanden tussen haar aankomst in België en haar

asielaanvraag.

De verzoekster was verward en wou geen andere problemen hebben.

Meer moet het nog opgemerkt worden dat het CGVS niet uitlegt waarom deze beschouwd

“laattijdigheid” zou aantonen dat de vrees kan relativeren worden.

Immers kan het integendeel aantonen dat de vrees zo sterk is dat de asielaanvrager geen risico wil

nemen om verwijderd te worden.

De verzoekster had slechte raden gekregen.

In dergelijke context kunnen we niet beschouwen de asielaanvraag van de verzoekster als laat.

Er is bijgevolg een nieuwe schending van de zorgvuldigheidsplicht.

Het CGVS neemt een derde argument en beschouwt dat de verzoeker de asielinstanties heeft

geprobeerd te misleiden door leugens te vertellen over haar familie.

Zoals eerder gezegd was de verzoekster slecht aangeraden door een mens uit haar familie.

Het was niet een goed idee om dergelijke raad te volgen.

Toen de instanties de informatie kan tonen had de verzoekster de waarheid verteld.

Het moet echter nog onderlijnend worden dat het CGVS de informatie dat de verzoekster tijdens haar

verhoor bij CGVS niet betwist.

De lange paragraaf betreft alleen maar korte informatie en de verzoekster heeft de waarheid vertelde

tijdens haar zitting bij het CGVS.

Het moet nog onderlijnend worden dat het CGVS nog niet heeft gezegd over de grondproblemen van de

verzoekster.

Meer had de verzoekster geen bedoeling om de asielinstanties mis te leiden en deze punten hebben

geen link met de grond van haar vrees.

Er is bijgevolg een nieuwe schending van de zorgvuldigheidsplicht.

Het CGVS gaat verder en beschouwt dat de verzoekster verklaringen betreffende Saudi-Arabië niet

overtuigen.

Het bestuur neemt twee argumenten: een over de man en een andere over haar kinderen.

Over haar vriend, neemt het bestuur een argument over het feit dat de verzoekster tijdens haar verhoor

over de naam van haar vriend zou twijfelen.
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De verzoekster voelde zich gestresseerd tijdens haar verhoor en struikelde op de naam.

Het CGVS gaat verder en beschouwt dat het niet dezelfde naam was dat de naam die gegeven was bij

DVZ.

Het moet eerst opgemerkt dat de verzoekster geen vraag over die mogelijke tegenstrijdigheid krijgt

tijdens haar verhoor.

Meer moet het opgemerkt dat de verzoekster de keuze heeft gemaakt om in Engels te praten.

In dergelijke omstandigheden kan er spellingsfouten gebeuren in de namen die vanuit andere talen

komen.

In de huidige gevallen gaat het over naam uit Arabische taal.

Meer had de verzoekster in Engels bij DVZ gepraat en de volledige naam van haar vriend gegeven

heeft.

De bediende van DVZ had beslist om alleen maar een part van de naam te schrijven en niet de volledig

naam van de man te schrijven.

De verzoekster had niet de keuze over die punt en alleen maar een partij van de naam werd

geschreven.

Het CGVS gaat niet verder om over die relatie te twijfelen.

Niets is gezegd over de verschillende verklaringen van de verzoekster over hun ontmoeting, relatie,

enzovoort... terwijl de verzoekster gedetailleerd was over de verschillende punten.

Een verschil en een ‘’twijfel” in de naam van haar vriend is niet genoeg om haar relatie in twijfel te

brengen.

Dezelfde opmerkingen gaan voor de familienaam van zijn kinderen, en het bestuur brengt het

moederschap van de verzoekster in twijfel.

Normaal zou de naam van de vader ingeschreven worden rekening houdend met zijn vaderschap.

Echter is het vaderschap van de vader geen officieel, rekening houdend met het feit dat de verzoekster

niet met de vader gehuwd was.

Daarom was “zonder naam” geschreven bij D.V.Z.

Het CGVS gaat verder en beschouwt dat het merkwaardig is dat de verzoekster de nationaliteit van haar

dochter niet kan zeggen op basis van het geboorteattest.

Het moet opgemerkt worden dat een dergelijk document geen doel heeft om een mogelijk nationaliteit te

geven of zo.

In dergelijke mate hoe kan de verzoekster anders antwoorden?

Het CGVS neemt een punt over de familienaam.

De dochter van de verzoekster is beschouwd als de dochter van de ouders van de verzoekster en het

bestuur twijfelt erover want geen van de ouders de naam “I.” dragen.

Dergelijk opmerkingen nemen niet aanmerking dat de Liberiaanse overheden gebonden zijn met de

documenten en moet alleen maar opmerken dat de kind A. I. noemde.

In dergelijke omstandigheden moeten ze alleen maar die punt noteren, en daarom mag de kind een

passpoort op die naam hebben.

Het CGVS vergeet ook dat de vader van de verzoekster voor de Ambassade van zijn land werkt en kan

ook misschien hulp hebben om een dergelijke passpoort te hebben.

Betreffende zijn zoon bespreekt het CGVS de twee documenten.

Voor het geboorteattest is het bestuur van mening dat er over alleen maar een kopie gaat en dat het niet

mogelijk is om de authenticiteit niet kan worden nagetrokken.

Over die punt heeft het CGVS niet rekening gehouden met de context en de verklaringen.

De verzoekster heeft uitgelegd dat ze door haar zus die foto gekregen had.

Toen ze uit die land vluchtte was ze onder de oog van haar vader.

In dergelijke omstandigheden zou het totaal onmogelijk om dergelijke documenten te verzamelen.

Immers zou haar vader denken dat de verzoekster was aan iets voor te bereiden, en zou hij haar plan

kapotmaken.

Bijvoorbeeld heeft de verzoekster ook uitgelegd dat ze haar Arabische verblijfsvergunning daar gelaten

heeft.

In dergelijke omstandigheden is het niet abnormaal dat ze geen origineel document met haar heeft.

Het CGVS gaat verder en merkt op dat de door de verzoekster verklaarde datum niet overeenkomst met

de datum die in de datum ingeschreven is.

Het moet opgemerkt dat het alleen maar over een dag gaat.

De verzoekster wilde door het verzoekschrift confirmeren dat haar zoon op de 8 maart 2015 geboren is

zoals geschreven op het document.

Het CGVS neemt een punt over het feit dat de naam van de declarant blanco is.

Rekening houdend met het asielrelaas is het niet zo opmerkende.

Het moet herhalen worden dat de zoon door de verzoekster zus herkend was.

Betreffende de kopie van vaccinatiekaart is een argument over de datum van geboren.
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Het zou 17-05-1426 ingeschreven die in overeenkomst aan 24-06-2005 in christelijke kalender.

De uitlegging zou bevinden in een schriftelijke fout.

Het kind is op de 8 maart 2015 die aan 17-05-1436 correspondeert.

In dergelijke omstandigheden heeft de opsteller van het document alleen maar een fout gepleegd.

Op basis van deze element brengt het CGVS het bestaan van de twee kinderen in twijfel.

Niets is gezegd over de verklaringen van de verzoekster terwijl deze verklaringen in eerst moet komen.

Er is bijgevolg nieuwe manifeste appreciatiefouten in de lezing van de verzoekster.

Het CGVS gaat verder en is van mening dat de familie van de verzoekster geen traditioneel is.

Het bestuur baseert zich op het feit dat de verzoekster twee huwelijksproject zou kunnen weigeren.

Het CGVS houdt niet rekening van de context.

Ten eerste zouden de ouders door de reactie kunnen verbazen rekening houdend met het feit dat de

kinderen altijd hun ouders gehoorzamen in een traditionele familie.

Ze kunnen niet bedenken dat hun dochters niet naar hen luisteren.

Ten tweede waren ze nog in het buitenland (in Saudi-Arabië) toen ze de huwelijksprojecten hadden, en

het zou onmogelijk zijn om deze projecten uit te voeren.

Immers was de kandidaat niet aanwezig en de familie kan niet verder in de ceremonie gaan.

Ten deerde was de verzoekster opgesloten door haar familie in het familiehuis in Saudi Arabie... en het

kan beschouwt worden als een straf.

Door niet met de context rekening te houden heeft het CGVS de zorgvuldigheidsplicht geschonden.

Het CGVS neemt ook een punt over de reis in Europa en beschouwt de houding van de vader als

opvallend.

Nog een keer heeft het bestuur niet rekening gehouden met de context en de verklaringen van de

verzoekster.

Immers had de verzoekster iemand gevonden die haar kon helpen.

Deze man kon haar helpen om een visum te regelen om buiten Saudi-Arabië te reizen.

De vader van de verzoekster was dan op den hoogte van deze project en begreep dat het onmogelijk

zou zijn om deze project stop te zetten.

Hij wou dan met het project bemoeien om de controle van deze project te nemen.

Hij dacht dat zijn dochter zou terugkeren als hij een korte reis zou toelaten.

Daarom acteerde hij aldus om de controle van deze project te nemen.

Het kan bevreemd blijken maar het is niet zo rekening houden met de situatie.

De ouders waren immers verbaasd door deze situatie en konden nooit bedenken een dergelijke situatie

vanuit hun eigen dochter.

In dergelijke omstandigheden is het niet zo abnormaal en het bestuur heeft niet rekening gehouden met

de context en de omstandigheden.

Er is bijgevolg een nieuwe schending van de zorgvuldigheidsplicht.

Het bestuur bespreekt dan het risico van uithuwelijk voor de verzoekster en beschouwt dat de

verzoekster niet overtuigde is.

Hij baseert zich op het feit dat ze geen verder informatie kan geven over welke type van huwelijk zou

plaatsvinden of welke type van besnijdenis die geëist is.

Het bestuur pleegt hier manifeste appreciatiefouten in de lezing van de verzoekster verklaringen.

Zoals de verzoekster uitgelegd heeft had ze recent voor de zitting bij het CGVS geleerd voor het nieuwe

project.

Hij had de informatie gekregen door een zus en kon alleen maar de informatie geven aan de persoon

van het CGVS.

Ze wou de bericht tonen tijdens het interview om het aan te tonen.

Ze had dan zo weinig informatie gekregen over die project en ze had de verschillende informatie

overmaken.

De verzoekster was eerlijk en gaf de informatie dat ze had.

In dergelijke omstandigheden rekening houdend met het feit dat ze recent had gekend over die project

kunnen we niet haar verwijten om weinig informatie te geven.

Het argument over welke type van besnijdenis is dan ook verbazend.

Immers was de typologie gecreëerd op basis van verschillende studies en verkregen op de terrein

informatie.

De verzoekster had geen studie over die punt gemaakt en kon niet alle de technische details van deze

vraag geven.

Nochtans heeft de verzoekster de principieel informatie gegeven, dat ze onder een uithuwelijk- en

besnijdenisproject is.

Rekening houdend met de context is het niet abnormaal dat ze niet alle de details kon geven.

Er zijn manifeste appreciatiefouten gepleegd en schending van de behoorlijk bestuur principe in zijn tak

van de zorgvuldigheidsplicht.
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Ten slote bespreekt het risico van besnijdenis en neemt nog de argument dat de verzoekster niet over

welke type van besnijdenis weet.

Het CGVS gaat verder en verwijst naar het feit dat de zussen van de verzoekster niet besneden was.

Het CGVS vergeet te verwijzen naar het feit dat de moeder van de verzoekster besneden is en dat de

verzoekster geboren is in een land waar de mensen geen besnijdenis plegen.

Meer heeft de verzoekster uitgelegd dat de besnijdenis gebruikt was als een bedreiging tegen de

dochters als ze de “goed pad” niet volgden.

In het geval van de verzoekster is het helaas duidelijk dat ze de pad van haar ouders niet heeft gevolgd

en dat de straf vallen zal.

Het CGVS verwijst verder naar de documentatie om te besluiten dat de verzoekster geen risico van

besnijdenis zou hebben in geval van terugkeer.

Het moet vaststellen worden dat de toegevoegde informatie niet zo optimistisch is.

Immers als het over wetsveranderingen gaat moet het eerst opgemerkt dat er over tijdelijke verandering

gaat.

De N.G.O. spreekt over een toets van een jaar tijdens de jaar 2018.

Meer moet het nog opgemerkt dat de toegevoegde door CGVS informatie spreekt van verzet van de

maatschappij tegen deze veranderingen.

Mensen blijven verbonden aan deze traditie.

De cijfers van de informatie blijven helaas erg hoog en tonen aan dat de wetsverandering en het

wettelijke kader geen concrete invloed op de maatschappij heeft.

Het CGVS neemt argument van de profiel van de verzoekster om te besluiten dat ze geen risico heeft

om besneden te worden.

Integendeel heeft de verweerde partij niet rekening gehouden met de persoonlijke profiel van de

verzoekster:

- De moeder van de verzoekster is besneden.

Dat toont aan dat de verzoekster tot een risicogroep behoort, in de mate dat de familie van haar moeder

de meisjes besnijdt.

- De verzoekster heeft de goede pad niet gevolgd

Echter is deze punt aangetoond door het asielrelaas van de verzoekster en de ouders van de

verzoekster waren duidelijk over de bestraffing.

- De vader van de verzoekster heeft beslist om haar dochter met een oude man uit te huwen.

Het is helaas duidelijk dat deze man erg gebonden met de traditie is en dat hij niet zal accepteren dat de

verzoekster niet besneden wordt.

In dergelijke omstandigheden, integendeel, toont het persoonlijke profiel van de verzoekster aan dat ze

het risico loopt om besneden te worden.

Er is bijgevolg een nieuwe schending van de zorgvuldigheidsplicht en nieuwe manifeste

appreciatiefouten in de lezing van de verklaringen van de verzoekster.

Het volgt uit de asielrelaas en de administratie dossier dat de verzoekster loopt het risico om vervolgd te

worden in geval van terugkeer in Liberia.

De vluchtelingstatus moet aan de verzoekster toegekend worden.

Door niet haar deze status toe te kennen heeft het bestuur het artikel 48/3 geschonden heeft.

Voorts moet het vaststellen worden dat het geheel van de ontwikkelde elementen die hier voor werden

ontwikkelde een schending van artikel 62 van de wet van de 15 december 1980 en van artikel 1 tot en

met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

samenstelt.

Het is nodig om eraan te herinneren dat artikel 62 van de wet van 15 december 1980 oplegt om zijn

handelingen formeel te motiveren.

Voorts leggen artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 aan elke bestuursautoriteit op om zijn

handelingen adequaat te motiveren.

Deze motivatie moet adequaat zijn zowel in feite als in recht.

In casu. zoals voomoemd bewezen, heeft de bestuursautoriteit niet met het geheel van de

omstandigheden van feit ontwikkeld rekening gehouden.

De bestuurautoriteit heeft ook verschillende rechtelijke algemene principes en wetsbepalingen

geschonden.

Bijgevolg is de motivatie niet adequaat in de zin van artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991

en van artikel 62 van de wet van 15 december 1980. en dientengevolge, is er een schending van deze

artikelen.

• Wat de kwaliteit van vluchteling betreft ( Artikel 48/3 van het wat van 15 december 1980)

Is iedere persoon gevlucht als hij met bestaansrecht vreest dat hij ten gevolge van zijn ras, zijn

godsdienst, zijn nationaliteit, zijn lidmaatschap van een zekere sociale groep wordt vervolgd of zijn
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politieke overtuiging, en die of, ten gevolge van deze vrees kan, wil zich van de bescherming van dit

land eisen, of die, door bovengenoemd gevreesd, niet er niet wil terugkeren.

In het present geval moet het onderlijnen worden dat de verzoekster het risico loopt om vervolg te

worden.

Immers hebben haar ouders beslist om haar uit te huwen.

Meer was het ook beslist om de verzoekster te besnijden.

Rekening houdend met de situatie in haar land van nationaliteit, is het totaal onmogelijk voor de

verzoekster om de bescherming van de nationale overheden te genieten.

Immers blijft de traditie centraal in Liberia en het zou totaal onmogelijk voor de verzoekster om een

aangepaste bescherming te hebben.

De vluchtelingstatus moet aan de verzoekster toegekend worden.

• Wat de subsidiaire bescherming betreft ( Artikel 48/4 van het wat van 15 december 1980)

De verzoekster is deel van twee risico’s groep met name de persoon die onder een risico van uithuwelijk

valt en de persoon die onder het risico van een besnijdenis valt.

De subsidiaire bescherming moet aan de verzoekster toegekend worden.

Het betreft dat CGVS niet met het geheel van de elementen rekening heeft gehouden die het mogelijk

maken om op juiste wijze de situatie te analyseren, en niet met de context rekening gehouden zodanig

dat het nodig is om de betwistbare beslissing te herzien en om aan de eiser het asielrecht of aan gebrek

de subsidiaire bescherming te verlenen.”

Beoordeling

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. De asielinstanties mogen van een verzoeker om internationale bescherming overeenkomstig

artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet verklaringen en waar mogelijk documenten

verwachten over zijn identiteit en nationaliteit(en), leeftijd, achtergrond, ook die van relevante

familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere verzoeken, de afgelegde reisroute,

reisdocumentatie en de redenen waarom hij een verzoek om internationale bescherming indient.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet vormt het ontbreken van de in het

eerste lid bedoelde elementen, en meer in het bijzonder het ontbreken van het bewijs omtrent de

identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken in een procedure tot beoordeling van een verzoek

om internationale bescherming, een negatieve indicatie met betrekking tot de algehele

geloofwaardigheid van het relaas, tenzij de verzoeker een bevredigende verklaring heeft gegeven voor

het ontbreken ervan.

Verzoekster blijkt in het bezit te zijn (geweest) van een Liberiaans paspoort en Saudische

identiteitskaart. De bestreden beslissing stelt hierover:

“Uit beschikbare gegevens, meerbepaald een kopie van uw paspoort (d.d. 16/07/2013, geldig tot

15/07/2018) toegevoegd in uw administratieve dossier, blijkt echter dat u H. M. K. heet, geboren bent op

8 oktober 1993 in Maddinah. Uit verdere beschikbare gegevens blijkt dat u op 21 december 2017 een

Schengenvisum werd uitgereikt door de Spaanse ambassade in Riyadh (Saudi Arabië), geldig van 26

december 2017 tot 8 februari 2018. Wanneer u bij de Dienst Vreemdelingenzaken op 23 augustus 2018

werd geconfronteerd met deze gegevens stelde u enkel uw paspoort op aanraden van een vriend te

hebben weggegooid/vernield en op diens suggestie over uw geboorteplaats en uw leeftijd te hebben

gelogen. Op de vraag om iets meer over deze vriend te vertellen gaf u te kennen niet te willen

antwoorden (zie verklaringen DVZ d.d. 23/08/2018, vraag 24). Van een verzoeker om internationale

bescherming kan nochtans ten alle tijde worden verwacht dat deze de waarheid spreekt en relevante

informatie verstrekt over diens identiteit, documenten en reisweg.
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Opvallend is ook uw opmerking nooit in het bezit te zijn geweest van een identiteitskaart. U gaf enkel

aan over een geboorteakte te beschikken die u vermoedelijk in Saudi Arabië had achtergelaten (zie

verklaringen DVZ d.d. 23/08/2018, vraag 25). Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS kon u

plotsklaps alsnog een kopie van de voorkant van uw Saudische identiteits-/verblijfskaart neerleggen. In

uw verdere verklaringen geeft u aan niet in Liberia te zijn geboren noch er te hebben gewoond, maar

wel in Saudi Arabië.”

Verzoeksters verklaring “er waren maar een paar maanden over dat het zou vervallen, dus ik dacht ik

kan het niet vernieuwen dus ik had het niet nodig” (CGVS, p. 21) als reden waarom ze het paspoort

heeft weggegooid, kan niet aangenomen worden als bevredigende verklaring voor het ontbreken van dit

paspoort. De raadgeving van personen om reisdocumenten weg te gooien kan evenmin aangenomen

worden als nuttige uitleg; van verzoekster, wiens vader werkt op de Liberiaanse ambassade, kan

verwacht worden dat ze het nut inziet van het bezit van een paspoort tijdens een verblijf in het

buitenland.

Daarenboven blijkt inzake verzoeksters leeftijd:

“Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u niet als minderjarige kan worden beschouwd. Bij

aankomst in België verklaarde u geboren te zijn op 1 januari 2001 en bij gevolg ongeveer zeventien jaar

oud te zijn. Er kan echter worden getwijfeld aan uw beweerde geboortedatum. Overeenkomstig de

beslissing die u werd betekend door de Federale Overheidsdienst Justitie op 11 juli 2018 in verband met

de medische tests tot vaststelling van uw leeftijd, dient te worden besloten dat u zeker ouder dan 18 jaar

bent, waarbij 23,77 jaar met een standaarddeviatie van 1,90 jaar uw werkelijke leeftijd is. Daarom kan u

niet worden beschouwd als minderjarige. Bijgevolg kan de Internationale Conventie voor de rechten van

het kind op u niet worden toegepast. De vaststelling dat u zich ten onrechte minderjarig verklaarde,

brengt ook schade toe aan uw algemene geloofwaardigheid.”

Wederom kan niet ingezien noch aangenomen worden dat verzoekster aangaande haar leeftijd

opzettelijk valse verklaringen aflegde omwille van ‘raadgevingen’ van niet nader genoemde of

beschreven ‘vrienden’.

Voorgaande vaststellingen zijn een negatieve indicatie voor de algehele geloofwaardigheid.

2.2.3. 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.
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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 verzoekster. 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;

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.”

2.2.4. Verzoeksters verweer dat sommige mensen “denken dat ze een beetje tijd moeten wachten”, dat

ze slechte raad heeft gekregen en dat er “alleen maar vier maanden [zijn] tussen haar aankomst in

België en haar asielaanvraag”, kan niet aangenomen worden als ontkrachting van de motivering die

terecht oordeelt:

“Verder dient te worden opgemerkt dat uw verzoek om internationale bescherming laattijdig werd

ingediend. U verklaart eind januari – begin februari 2018 vanuit Spanje naar België te zijn gekomen en u

heeft pas op 25 juni 2018, ruim vijf maanden later, een verzoek om internationale bescherming

ingediend. Gevraagd naar de reden waarom u enkele maanden heeft gewacht om bescherming aan te

vragen in België, stelde u dat u bij familie en vrienden verbleef, verward was en vragen had gesteld over

de procedure om niet in problemen te komen (notities persoonlijk onderhoud Commissariaat-generaal –

verder “notities” CGVS, p.28). Dit is evenwel geen afdoende verklaring waarom u pas vijf maanden na

uw aankomst in België een verzoek om internationale bescherming hebt ingediend. Men kan

redelijkerwijs verwachten dat iemand met een gegronde vrees voor vervolging of die een reëel risico op

het lijden van ernstige schade loopt in haar land van herkomst, al het mogelijke zal doen om

bescherming in te roepen en te verkrijgen in het land waar zij aankomt en zich wenst te vestigen. Het

feit dat u zolang heeft gewacht om u op internationale bescherming te beroepen, vormt op zich

een belangrijke aanwijzing dat de ernst van de door u ingeroepen vrees voor vervolging in grote

mate kan worden gerelativeerd.”

Verzoeksters laattijdige aanvraag is derhalve niet te verzoenen met artikel 48/6, § 4, d) van de

Vreemdelingenwet dat stelt dat het verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk moet

worden ingediend aangezien zij geen goede redenen heeft kunnen aanvoeren waarom zij nagelaten

heeft dit te doen.

2.2.5.1. De Raad, die inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen beschikt over volheid van rechtsmacht, 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.

2.2.5.2. De bestreden beslissing stelt terecht een aantal merkwaardige zaken vast inzake verzoeksters

voorgehouden leven in Saudi-Arabië, haar vermeende relatie aldaar en de bijgebrachte attesten over

haar kinderen.

Aangezien aan verzoeksters vrees voor vervolging omwille van een gedwongen huwelijk en besnijdenis

echter geen geloof kan worden gehecht (cf. infra) is de discussie met betrekking tot de voorgehouden

feiten in Saudi-Arabië niet nuttig in het kader van de beoordeling van haar vermeende vrees voor

vervolging ten aanzien van Liberia, het land van haar nationaliteit.
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2.2.5.3. Verzoekster beroept zich op een vrees voor vervolging omwille van een voorgenomen

gedwongen huwelijk.

De bestreden beslissing stelt aangaande het gedwongen huwelijk:

“Uw stellingen uit een religieuze/traditionele familie te komen (notities CGVS, p. 6) waarin men u

meermaals tegen uw zin met een huwelijk wilde opzadelen (notities CGVS, p.16,33) en u zou hebben

willen straffen voor uw levensstijl door u te laten besnijden zijn evenmin overtuigend. Hoewel u aangeeft

te vrezen tot een huwelijk gedwongen te worden, blijkt u eerder twee huwelijksvoorstellen te hebben

kunnen weigeren, zonder enig gevolg voor uw beslissing (notities CGVS, p.16,17). Uit de houding van

uw familie blijkt dan ook geenszins een vastberadenheid om u tot een huwelijk te dwingen. Vooral

opvallend is hierbij de houding van uw vader te noemen. Zijn beslissing om u als ongehuwd meisje, van

wie uw familie vond dat ze zich niet aan de traditie hield, een trip naar Europa cadeau te doen –hij

regelde immers zelf voor u een visum en kocht u een vliegticket wetende dat hij niet mee zou reizen-, is

geenszins in overeenstemming te brengen met uw bewering uw familie te moeten vrezen (notities

CGVS, p. 21,22). In tegendeel duidt deze beslissing/houding van uw vader eerder op een uitermate

goede vertrouwensband tussen u en uw familie en een doorgedreven respect voor uw

onafhankelijkheid. Ook blijkt u vanuit België contacten te onderhouden met uw familieleden (notities

CGVS, p. 23,24,34).

Daar u stelde in Liberia te vrezen door uw ooms tot een huwelijk gedwongen te worden, werd u

gevraagd welke ooms dit dan wel voor ogen hadden. U verklaarde hierover enkel dat het om de broers

van uw vader ging. U wist echter niet concreet te melden hoeveel broers uw vader had, noch wat hun

namen waren (notities CGVS, p.27). Dat u tot de leeftijd van ongeveer 25 jaar (u bent volgens de

gegevens in uw paspoort geboren in 1993) niet gehuwd was, ook niet wanneer u tijdens vakanties uw

familie in Afrika bezocht, doet dan ook vermoeden dat er nooit concrete trouwplannen voor u (op til)

waren. Merkwaardig is dan ook uw uitlating dat uw vader u plotsklaps, wanneer u zich in België bevond,

aan een oude man zou willen uithuwelijken. U gaf aan deze informatie enkele dagen voor uw persoonlijk

onderhoud op het CGVS van uw zus te hebben vernomen. Behalve een vage stereotype omschrijving

van uw potentiële bruidegom te geven, met name dat het een oude man is, een landbouwer die eiste

dat u besneden bent, kon u verder niets concreets over deze persoon, noch over de hele zaak

melden. Gepolst hoe deze aanstaande heette gaf u aan dit niet te weten. Evenmin zou u dit aan uw zus

hebben gevraagd. Over zijn afkomst(etnische origine) weet u niets, noch heeft u enig idee van zijn

leeftijd (notities CGVS, p.34,36). U wist verder zelfs niet te vertellen waar deze persoon woonde. Of het

ergens in Afrika was, in Liberia of nog elders kon u immers niet melden (notities CGVS, p.34). Op de

vraag welke regelingen dan al getroffen zouden zijn geweest voor dit huwelijk, repliceerde u: “Welk

huwelijk” om verder te melden: “Geen idee, want ik vroeg dat niet” (notities CGVS, p.34). Of de man

eerder gehuwd was/is en wat voor type besnijdenis er dan van u werd gevraagd wist u evenmin te

melden (notities CGVS, p.36). Als reden om geen informatie te vragen gaf u aan: “Ik wist dat ik niet

terug zou gaan dus daarom vroeg ik geen info” (notities CGVS, p.34). Van iemand die vreest tegen haar

zin uitgehuwelijkt te worden en hierover verneemt via contacten met haar eigen zus, kan ergens

worden verwacht dat ze wat meer interesse toont in de gebeurtenissen die haar leven verder kunnen

bepalen. Daar uw eerdere verklaringen, zoals supra werd vastgesteld, reeds niet overtuigden en uw

lakse houding in acht nemend, doet dan ook vermoeden dat u dit laatste feit louter verzonnen heeft om

u van een bijkomend motief te voorzien in het kader van uw verzoek om internationale bescherming.”

De loutere verwijzing naar de “weinig informatie gekregen over die project” die verzoekster via een

‘bericht’ van haar zuster had ontvangen “recent voor de zitting bij het CGVS” betreft het louter

tegenspreken van de voorstaande motivering doch vermag deze motivering niet te ontkrachten. De

motivering vindt steun in het administratief dossier en blijft onverminderd overeind.

2.2.5.4. Verzoekster beroept zich op een vrees voor besnijdenis.

De bestreden beslissing oordeelt als volgt:

“Aangaande uw vrees voor een besnijdenis in het geval van een terugkeer naar Liberia- het land

waarvan u de nationaliteit heeft-, blijkt uit het door u neergelegde medische attest –opgesteld op 19 juli

2018- dat u tot op het heden niet bent besneden. Het valt bovendien op dat u niet op de hoogte bent

welke types besnijdenissen er kunnen bestaan (notities CGVS, p.36). U verklaarde overigens dat ook

niemand van uw zussen een besnijdenis heeft (moeten) ondergaan (notities CGVS, p.28). Waarom u

dan wel een besnijdenis vreest, legde u uit dat uw familie een besnijdenis als straf zou kunnen uitvoeren

wanneer een meisje zich zou inlaten met een boyfriend. U hoorde uw moeder dit immers opmerken

wanneer ze u aanraadde “het goede pad” te volgen (notities CGVS, p.29).
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De vaststelling dat uw familie in u het volste vertrouwen had en u een reis naar Europa cadeau deed en

u zelfs op geen enkel moment tijdens uw reizen naar/bezoeken aan Liberia en Ivoorkust waar u familie

had wonen, bent besneden (notities CGVS, p.17,26,29), ondergraaft uw bewering een risico te lopen op

een besnijdenis (FGMFemale Genital Mutilation). Dat noch u, noch uw zussen tot op het heden zijn

besneden ligt overigens in de lijn van de traditie in Liberia.

Uit beschikbare informatie toegevoegd in uw administratieve dossier blijkt, dat er in het parlement

talrijke discussies worden gehouden om FGM strafbaar te maken. Verder dient erop gewezen te worden

dat FGM in Liberia nauw samenhangt met een initiatie bij de Sande Society. Zo is het opvallend dat uit

gesprekken met de besneden vrouwen, in de leeftijd van 15-49 jaar, deze allemaal tot de Sande Society

behoren (44,4%). De initiatie in deze groep, vindt plaats tijdens de adolescentie van het meisje. De

algemene prevalentiegraad voor besnijdenis en derhalve eveneens initiatie binnen de Sande

genootschap hangt ook nauw samen met de verblijfplaats van de betrokkenen. Meer vrouwen uit de

rurale gebieden zijn dan ook lid van de Sande (55,6%), ten opzichte van de vrouwen die in stedelijk

gebied wonen (37,1%). Het lidmaatschap van Sande komt overigens meer voor in het gebied “North

Central (68,1%) en in het gebied North Western (67,9%), dan in andere delen van het land en

hangt samen met de scholingsgraad. Uit uw verklaringen blijkt dat u behoort tot een hoger opgeleide

familie (notities CGVS, p. 7,9,10) en blijkt dat uw familie afkomstig is uit een stedelijke omgeving, met

name uit Paynesville, een voorstad van de hoofdstad Monrovia (notities CGVS, p.37). Met verdere

familieleden die in dorpen wonen verklaart u geen contacten te hebben (gehad) (notities CGVS,

p.31,32). Nergens in uw uitleg -waarom u een besnijdenis zou moeten vrezen/ondergaan- verwijst u

naar de Sande Society noch linkt u uw besnijdenis aan dit initiatieritueel. Gelet alle bovenstaande

vaststellingen, uw persoonlijk profiel, dat van uw familie en het feit dat u tot op het heden, ondanks uw

bezoeken aan Liberia, niet bent besneden, wijst er nogmaals op dat hier helemaal niet op werd

aangedrongen. Uw verklaringen zijn dan ook niet overtuigend om aan te nemen dat dit risico in uwen

hoofde bestaat.”

Verzoeksters verwijzing naar de landeninformatie, de besnijdenis van haar moeder, de bewering dat

“[d]e verzoekster heeft de goede pad niet gevolgd” en het – hoger ongeloofwaardig beoordeeld –

gedwongen huwelijk, betreffen de herhaling van haar verklaringen en zijn derhalve geen dienstige

betwisting van de voorgaande motivering inzake verzoeksters persoonlijk profiel. De motivering vindt

steun in het dossier, is terecht en pertinent en wordt door de Raad bijgetreden.

2.2.6. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. Derhalve kan verzoekster het voordeel van

de twijfel niet worden gegund.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

2.2.7. Inzake de subsidiaire bescherming beroept verzoekster zich op dezelfde elementen als deze

inzake haar – ongeloofwaardig beoordeelde – vrees voor vervolging. 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.
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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 zeven september 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


