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nr. 253 785 van 30 april 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. MANDELBLAT

A. Reyerslaan 41/8

1030 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 22 januari 2021

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

staatlozen van 21 december 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 25 maart 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 april 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

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

MANDELBLAT en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beweert over de nationaliteit van Liberia te beschikken en geboren te zijn op 29 november 1999 te

Bon Kante. Op éénjarige leeftijd verhuisde u – samen met uw beide ouders – naar Monrovia (Peaceville

(wellicht Paynesville) – Jakobtown). U heeft tevens één jongere zus genaamd Z.C.. Uw vader stierf in

2005 en uw moeder in 2007, u woonde hierna – samen met uw zus - bij uw tante (moederskant)

genaamd Y.S. en haar echtgenoot O.K., eveneens in Jakobtown. U heeft uw High School beeindigd,

verder hielp u uw tante om goederen te verkopen op de markt. U behoort tot de etnie Konienieka

(Madingo) en u bent Moslim.
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Uw oom (vaderskant) genaamd M.C. nodigde u begin 2019 (cfr. maart) – toen u negentien jaar oud

was – bij hem thuis in zijn woning uit, stellend dat u ondertussen groot genoeg was geworden, u diende

dan ook te huwen met zijn vriend E./A.C. (hierna genoemd E.). U wou dit evenwel niet, het betrof

immers een 60 - jarige oude man, u vond hem niet leuk en u wou niet met iemand huwen die u niet

graag zag. Uw oom repliceerde dat hij u zou doden indien u zou weigeren, E. had immers reeds veel

geld aan hem gegeven. Later ontmoette u E. toen u van de markt kwam, hij stelde dat uw oom u wou

laten huwen, tevens beweerde hij dat hij van u hield. U antwoordde dat u niet kon huwen, E. was

immers een oude man en u hield niet van hem, waarop E. aangaf reeds veel geld aan uw oom te

hebben gegeven, u zou dan ook gedwongen worden. Midden september 2019 kwam u uw oom tegen

toen u van de markt kwam, hij was op dat moment in een taxistation een auto aan het repareren. Hij

stelde toen dat u gedwongen diende te huwen met zijn vriend, anders zou u sterven. Het huwelijk was

tevens volgens uw oom voorzien op 08 november 2019. U wist evenwel op 30 september reeds te

vluchten richting Marokko. U bleef vervolgens een tweetal maanden bij een Arabier, om daarna met zijn

hulp naar Spanje te trekken. U ging met een vrouw mee naar Frankrijk, om daarna richting Belgie door

te reizen. U diende op 11 december 2019 te Belgie een asielaanvraag in.

U legt ter staving van uw asielaanvraag geen enkel document neer.

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 verder te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees

voor vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk

heeft gemaakt.

Omtrent het door u geopperde asielrelaas kan er immers het volgende worden opgemerkt.

U stelt dat u sinds het overlijden van uw vader in 2005 en uw moeder in 2007, samen met uw zus Z.,

bij uw tante (moederskant) genaamd Y.S. en haar echtgenoot O.K. woonachtig was. U woonde toen in

Monrovia, Jakobtown, ook uw oom (vaderskant) M.C. was – samen met zijn echtgenote Ma. - in

dezelfde compound als jullie woonachtig, de huizen zouden immers in elkaars buurt hebben gelegen en

op elkaar hebben uitgekeken (zie notities van het persoonlijk onderhoud van het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dd. 12 oktober 2020 p. 7 en p. 17, hierna genoemd

cgvs p. 7 en p. 17). Uw oom M. zou u op een bepaald moment – toen u negentien jaar oud was –

gedwongen hebben willen laten huwen met zijn vriend E.. Vooreerst is het opmerkelijk dat uw tante

Y.S., bij wie u inwoonde en die tegen een gedwongen huwelijk gekant was (cgvs p. 13), u nooit

zou hebben ingelicht omtrent het gegeven dat uw oom M.C. zijn eigen dochter F. (cgvs p. 7)

reeds ruime tijd voordien eveneens zou hebben trachten gedwongen te laten huwen en u hier

aldus op negentienjarige leeftijd nog steeds niet van op de hoogte zou zijn geweest, zodat er

eventueel de nodige voorzorgsmaatregelen in dit kader voor uzelf zouden kunnen worden

genomen teneinde aan een mogelijk gedwongen huwelijk te weten ontsnappen. U immers

gevraagd of er al eerder vrouwen in uw familie gedwongen werden uitgehuwelijkt, bevestigt u dit en

noemt u de dochter van uw oom, u zou haar zelf niet hebben gezien, ze zou lang geleden uit het land

zijn vertrokken, u zou er dan ook niets over weten en er geen verdere informatie over hebben (cgvs p. 7

en p. 19). U vult aan dat zij nog voor het gedwongen huwelijk zou hebben weten weg te lopen (cgvs p.

19). U gevraagd wanneer u op de hoogte zou zijn gesteld omtrent het gedwongen huwelijk van uw nicht,

geeft u het volgende aan: “Toen nonkel me vroeg om te huwen, toen zeiden ze hij deed hetzelfde met

zijn dochter, ze liep weg, niemand weet waar ze is vandaag, of ze dood of levend is, niemand weet het”

(cgvs p. 19). U zou deze informatie dan ook hebben bekomen via uw tante Ma., de echtgenote van uw

oom M. (cgvs p. 19), nadat uw oom u een tweede maal - begin september 2019 (cfr. maart) - zou

hebben benaderd in het kader van uw eigen gedwongen huwelijk (cgvs p. 24). Gepolst of uw tante Y.S.

op de hoogte zou zijn geweest van het gedwongen huwelijk van uw nicht F., bevestigt u dit dan weer, u
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zou immers vervolgens aan uw tante om bevestiging hebben gevraagd, zij zou u hebben verteld dat het

waar zou zijn geweest, uw tante zou het reeds hebben geweten (cgvs p. 19-20). U vult in dit kader het

volgende aan: “Ja, toen M. zijn vrouw me dat zei, ik ging bij tante, ze zei ja, mijn moeder vertelde haar

dat, tante was in Lokington nog toen, ze hoorde erover toen, dat het zo gebeurd was” (cgvs p. 20). Het

is dan ook opmerkelijk dat uw tante Y.S. nog voor het overlijden van uw moeder (cfr. in 2007 toen

u amper acht jaar oud was) via haar zou zijn te weten gekomen dat uw nicht F. door haar vader/uw oom

M. zou worden uitgehuwelijkt, doch uw tante hier jegens u nooit met enig woord over zou hebben gerept

en u hier op negentienjarige leeftijd nog steeds niet van op de hoogte zou zijn geweest, meer nog, u het

uiteindelijk via de echtgenote (Ma.) van uw oom M. zou hebben dienen vernemen. Immers ook nadat u

een allereerste keer (maart 2019) door uw oom M. op de hoogte zou zijn gesteld omtrent uw nakend

gedwongen huwelijk, zou uw tante Y.S. zich nog steeds in stilzwijgen hebben gehuld, hoewel uit uw

verklaringen kan worden afgeleid dat ze tegen een gedwongen huwelijk was gekant (cgvs p. 13). Uw

tante zou toen immers enkel en alleen hebben gesteld dat u diende te kalmeren, ze zou met u hebben

gepraat, u diende kalm te zijn en het te vergeten (cgvs p. 13). Men kan dan ook logischerwijze niet

inzien hoe uw tante Y.S., wetende dat uw oom M. zijn eigen dochter F. reeds lange tijd voorheen

had trachten gedwongen uit te huwelijken, op dat moment slechts tegenover u zou stellen dat u

zou dienen te kalmeren en u het vervolgens zou dienen te vergeten. Uw tante Y.S. zou immers

toen reeds hebben kunnen vermoeden wat er u effectief boven het hoofd zou hebben gehangen.

U immers letterlijk gevraagd of uw tante Y.S. dan niet zou hebben kunnen vermoeden dat ook u

gedwongen zou worden uitgehuwelijkt door uw oom M. – uw vader was immers overleden, waardoor

enkel uw vaders beide broers M., een man die aldus zijn eigen dochter reeds had willen uithuwelijken,

en Ab. (laatstvernoemde was toen reeds in Belgie) als mogelijke garanten voor u overbleven (cgvs p. 6)

-, geeft u het volgende aan: “Ja, daarom zei tante, ze kan niet naar hem gaan, ze is bang van hem, hij

deed het met zijn dochter, hij kan het bij mij ook doen, ze kon er niet gaan” (cgvs p. 20). U geeft aldus

zelf aan dat uw tante Y.S. zou hebben gesteld dat uw oom M. zijn eigen dochter gedwongen zou

hebben uitgehuwelijkt en hij bij u hetzelfde zou kunnen doen. Wanneer er u dan

weer onmiddellijk erna wordt gevraagd waarom uw tante Y.S. u dan niet op voorhand zou

hebben verwittigd, zodat er voor u de nodige voorzorgsmaatregelen zouden kunnen worden

genomen, geeft u dan weer vooreerst aan dat ze dat niet zou hebben gedaan, om vervolgens te

stellen dat ze misschien niet zou hebben verwacht dat M. u zou dwingen om te huwen, omdat F.

zijn eigen dochter was (cgvs p. 20). U spreekt zichzelf dan ook duidelijk tegen op dit vlak,

enerzijds stellend dat uw tante Y.S. zelf zou hebben aangegeven dat uw oom M. zijn eigen

dochter gedwongen zou hebben te huwen en hij dit ook bij u zou kunnen doen, om dan weer

anderzijds te stellen dat uw tante het misschien niet zou hebben verwacht dat hij u zou dwingen

om te huwen, gezien F. zijn eigen dochter was. Wat er ook van zij, men kan logischerwijze wel

verwachten – in het licht van bovenstaande verklaringen - dat er bij uw tante wel degelijk een

alarmbel zou zijn moeten afgaan. Overigens blijkt uit de door u afgelegde verklaringen dat uw

oom M. – in dezelfde compound als de uwe woonachtig – een slecht persoon zou zijn geweest

dewelke zijn vrouw Ma. zou hebben geslagen en dat jullie bang voor hem zouden zijn geweest

(cgvs p. 13). Niemand zou dan ook graag dicht bij uw oom zijn geweest en niemand zou hem leuk

hebben gevonden, iedereen zou hem hebben vermeden en van hem weg zijn gebleven zodat hij niets

zou hebben kunnen doen (cgvs p. 13). U zou uw oom dan weer wel dagelijks hebben gezien, dit gezien

jullie in elkaars buurt woonden, doch hij zou gewoon soms eens langs zijn gekomen en jullie hebben

begroet en hebben gevraagd hoe het met jullie zou zijn gegaan (vb. op school), net zoals ook u soms bij

hem zou zijn langs gegaan om hem en zijn echtgenote te groeten (cgvs p. 9 en 10 en p. 14). U haalt

verder nog aan dat uw oom M. zou hebben getracht u en uw zus Z. op te eisen na de dood van uw uw

vader en moeder, respectievelijk in 2005 en 2007. Uw tante Y.S. zou immers naar zijn mening

geen goed persoon zijn geweest om op de kinderen te letten, uw oom M. zou dan ook hebben getracht

om u en uw zus mee te nemen naar zijn huis, doch jullie zouden telkens van hem zijn weggelopen (cgvs

p. 13-14). Uw zus zou tevens vaak ziek zijn geworden, dit uit angst voor uw oom, doch uw oom zou

geen geld hebben willen besteden aan enige medische zorg voor haar, waardoor u en uw zus

uiteindelijk alsnog bij uw tante Y.S. zouden zijn onder gebracht (cgvs p. 14). Men kan, in het licht van

bovenstaande verklaringen, dan ook niet inzien waarom uw tante Y.S. u op negentienjarige

leeftijd nog niet zou hebben ingelicht omtrent een mogelijks nakend gedwongen huwelijk, zodat

er eventueel de nodige voorzorgsmaatregelen in dit kader voor uzelf zouden kunnen worden

genomen.

Het is verder ook opmerkelijk dat u erin zou zijn geslaagd om uw oom M. vanaf maart 2019 (cgvs

p. 12) tot midden september 2019 (cfr. respectievelijk zijn eerste en tweede benadering jegens u

in het kader van uw gedwongen huwelijk) te ontwijken. U gevraagd hoe u dit zou hebben aangepakt

gedurende maar liefst een half jaar, geeft u het volgende aan: “Mijn vriendin op school, ik ging naar



RvV X - Pagina 4

haar, als M. gaan werken was, ik ging naar huis. Soms vroeg hij aan tante waar ik was, dan zei ze dat ik

er niet was, als ik er was, ze sloot de deur, zodat hij niet binnen kon komen” (cgvs p. 22). U ermee

geconfronteerd dat jullie huizen naar uw mening zeer dichtbij waren gelegen en of uw oom u dan nooit

tijdens deze maanden zou hebben gezien, ontkent u dit, u zou immers weten wanneer hij thuis zou

komen, soms zou u de hele dag op de markt zijn geweest teneinde uw tante te helpen op de markt, zo

zou hij u niet hebben gezien (cgvs p. 22). Uw oom zou u naar uw mening tevens niet op de markt

hebben gezocht, hij zou immers niet hebben geweten waar uw tante spullen zou hebben verkocht (cgvs

p. 22). Het is dan ook ten zeerste opmerkelijk dat u uw oom M. gedurende maar liefst een half jaar

zou hebben kunnen mijden, temeer daar jullie huizen in dezelfde compound zouden zijn gelegen

en op elkaar zouden uitkijken. U hebt overigens zelf aangegeven dat u uw oom M. voorheen

dagelijks zou hebben gezien, dit gezien jullie in elkaars buurt zouden wonen (cgvs p.

9). Overigens is het eveneens opvallend dat uw oom M. – een naar uw mening agressieve man

dewelke zijn echtgenote zou hebben mishandeld en van wie iedereen bang zou zijn geweest - u

gedurende al deze maanden gerust zou hebben gelaten en u niet zou hebben weten te vinden,

temeer daar jullie huizen dichtbij elkaar zouden zijn gelegen. Men zou logischerwijze kunnen

verwachten dat dergelijke man geen genoegen zou nemen met uw tante haar bewering dat u niet thuis

zou zijn geweest en met het gegeven dat zij – indien u wel thuis zou zijn geweest - de deur zou hebben

gesloten zodat hij niet binnen zou zijn kunnen komen. Des te meer zou uw oom M. net wel alles op alles

moeten zetten teneinde u te weten vinden, dit gezien ook zijn dochter F. reeds uit zijn handen zou

hebben weten te ontsnappen, dit eveneens in het kader van een gedwongen huwelijk. Bovendien zou

uw oom M. u, na u uiteindelijk na een periode van zes maanden ergens midden september eindelijk te

hebben aangetroffen toen u van de markt kwam (cfr. hij zou op dat moment in een taxistation een auto

aan het repareren zijn geweest), wederom hebben laten gaan en enkel hebben gesteld dat uw

gedwongen huwelijk op 08 november 2019 plaats zou vinden. Men kan dan ook logischerwijze niet

inzien dat uw oom M., nadat hij u na zijn huwelijksvoorstel gedurende zes maanden niet meer

zou hebben gezien, en wetende dat u niet instemde met dit huwelijk en dat u hem dat duidelijk

had laten blijken (cgvs p. 12) u wederom gewoon zou laten gaan, meer nog, hij u een concrete

datum zou geven waarop uw gedwongen huwelijk zou plaatsvinden, zodoende u eigenlijk de

kans te bieden om – overigens net zoals zijn eigen dochter F. – te vluchten. Ook bevreemdend is

dat u – indien u er werkelijk van overtuigd was dat het uw oom M. menens was om u onder

dwang uit te huwelijken aan een oude man – na de eerste aankondiging van dit huwelijk door uw

oom M. in maart 2019 (cgvs p. 12, 14) blijkbaar ongestoord bij uw tante Y.S. bleef wonen, nota

bene in dezelfde compound als waar uw oom M. woonde en toen geen stappen heeft

ondernomen om uit veiligheidsoverwegingen (uw oom had u volgens uw verklaringen met de

dood bedreigd indien u het huwelijk zou weigeren (cgvs p. 14)) elders te gaan wonen.

Tenslotte is het nog ten zeerste opmerkelijk dat uw zus Z. naar uw mening vandaag de dag

nog steeds bij uw tante Y.S. en haar echtgenoot, op hetzelfde adres in Jakobtown,

woonachtig zou zijn (cgvs p. 6). Ook uw oom M. zou momenteel nog steeds op hetzelfde adres in

Jakobtown vertoeven (cgvs p. 6). U gevraagd of uw zus Z. – achttien jaar oud – ondertussen reeds

gedwongen zou zijn uitgehuwelijkt, ontkent u dit, ze zou immers naar de High School gaan (cgvs p. 20).

Gepolst of u zou vermoeden dat het ook met haar zal gebeuren, bevestigt u dit, hij zou het met haar ook

kunnen doen, tevens zou uw zus regelmatig ziek zijn, ze zou immers op haar hoofd zijn gevallen toen ze

bij uw oom zou zijn geweest, sindsdien zou ze soms hoofdpijn hebben (cgvs p. 20). U gevraagd of uw

zus bang zou zijn voor een gedwongen huwelijk, bevestigt u dit, ze zou ook bang zijn (cgvs p. 20). U de

vraag opgeworpen waarom uw zus dan nog steeds aldaar woonachtig zou zijn, geeft u enkel aan dat ze

nergens naartoe zou kunnen en ze aldus bij uw tante zou zijn nu (cgvs p. 20). Uw zus zou verder geen

vriendje hebben noch zou ze iemand hebben teneinde zich elders in Liberia te kunnen vestigen (cgvs p.

20). Ook zou ze niet naar België kunnen trekken, u zou immers op een zeer gevaarlijke manier, met een

boot, hebben gereisd, sommige mensen zouden in het water zijn gevallen (cgvs p. 20). Het is dan ook

ten zeerste opmerkelijk dat uw zus Z. op achttienjarige leeftijd - aldus amper een jaar jonger als

uw voorgehouden leeftijd om gedwongen te moeten huwen - nog steeds in hetzelfde huis

woonachtig zou zijn, gelegen in dezelfde compound alwaar ook uw oom M. nog steeds zou zijn

gevestigd, nadat uw oom M. zowel reeds zijn eigen dochter F. als uzelf zou hebben willen

gedwongen uithuwelijken.

Gelet op bovenstaande vaststellingen, heeft u niet aannemelijk kunnen maken dat uw oom M. u

werkelijk onder dwang zou hebben willen uithuwelijken. Bijgevolg kan er in uwen hoofde

geen gegronde vrees voor vervolging, zoals bepaald in de conventie van Genève, en geen reëel

risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming, in aanmerking kan worden genomen.
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Uw advocaat bezorgde onze dienst op 03 november 2020 nog een – overigens zeer slecht leesbare -

correctie van de notities van het persoonlijk onderhoud dd. 12 oktober 2020. Hieruit kan enkel en alleen

worden opgemaakt dat de naam van uw moeder werd aangepast van Me.Si. naar Ma.Se. (zie correctie

van de notities van het persoonlijk onderhoud (pagina 5)). Ook paste uw advocaat de vraag “Wanneer

gestorven” aan naar “Wanneer geboren”, dit omdat u op deze vraag aanvankelijk had geantwoord met

de geboortejaren van uw ouders in plaats van met hun overlijdensjaar (zie correctie van de notities van

het persoonlijk onderhoud (pagina 5)). Deze opmerkingen doen echter geen afbreuk aan hogervermelde

beoordeling.

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.”

Verzoekschrift

2. In een eerste middel beroept verzoekster zich op de schending van “art. 1 van de

Vluchtelingenconventie van 28/07/1951 en van art. 48/3, §2 en 48/4 en 48/5 en 49/3 van de

Vreemdelingenwet houdende de toekenning van het statuut van Vluchteling en van de subsidiaire

beschermingsstatus, en miskenning van de zorgvuldigheidsplicht en van art. 62 van de

Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980.”

Verzoekster zet het middel uiteen als volgt:

“In de onderhavige zaak heeft de tegenpartij haar beslissing genomen op basis van de gronden waarop

verzoekster hieronder wenst te antwoorden:

1. Tegenpartij vindt het opmerkelijk dat haar tante, bij wie ze inwoonde en die tegen een gedwongen

huwelijk gekant was, ze nooit zou ingelicht hebben omtrent het gegeven dat haar oom zijn dochter reeds

ruime tijd voordien eveneens zou hebben trachten onder dwang te laten huwen en ze hiervan aldus op

negentienjarige leeftijd nog steeds niet op de hoogte zou zijn geweest, zodat er eventueel de nodige

voorzorgsmaatregelen in dit kader voor haar zouden kunnen worden genomen teneinde aan een

mogelijk gedwongen huwelijk te ontsnappen. Tegenpartij kan ook niet begrijpen waarom haar tante haar

alleen zegde te kalmeren en vervolgens te vergeten.

Allereerst, toen haar ouders stierven, moest ze wel bij haar oom gaan inwonen. Maar uiteindelijk stemde

hij ermee in om verzoekster en haar zus bij hun tante te laten wonen (p.13-14).

[citering notities van het persoonlijk onderhoud]

Gelet op de aanvaarding van haar oom, kon ze zich niet voorstellen dat hij naderhand haar zou dwingen

om na enkele jaren met een oudere man te huwen. Bovendien, had ze geen slechte relatie met haar

oom (p.9)

[citering notities van het persoonlijk onderhoud]

Inderdaad, haar oom wilde zijn dochter dwingen om met een man te trouwen, maar het was zijn eigen

dochter F. en niet zijn nicht. Omdat hij al een slechte ervaring had met zijn dochter, die weggelopen

was, kon ze zich noch haar tante voorstellen dat hij hetzelfde met verzoekster zou willen doen (p.20).

Wat betreft haar tante, ze wist wat er met M.’s dochter was gebeurd, aangezien de moeder van

verzoekster het haar had uitgelegd (p.20). Maar ze kon niet voorzien dat M. hetzelfde met zijn nicht zou

willen doen. Natuurlijk was ze tegen gewdongen huwelijken gekant (p.13). Ze had geen macht over M.,

dus het enige wat ze kon doen was proberen haar nicht te kalmeren. Het was dus een normale en

logische reactie van haar tante.

2. Tegenpartij denkt het verder opmerkelijk dat ze erin zou zijn geslaagd om haar oom vanaf maart 2019

tot midden september 2019 te ontwijken, temeer daar hun huizen in dezelfde compound zouden zijn

gelegen en op elkaar zouden uitkijken. Overigens, tegenpartij vindt het opvallend dat haar oom -

agressieve man dewelke zijn echtgenote zou hebben mishandeld en van wie iedereen bang zou

geweest zijn - ze gedurende al deze maanden gerust zou hebben gelaten en ze niet zou hebben weten

te vinden, temeer daar hun huizen dichtbij elkaar zouden zijn gelegen.

Ten eerste stelt tegenpartij dat verzoekster van maart tot september 2019 zich verstopte. Maar

verzoekster gaf aan dat zij zich de exacte maand niet meer kon herinneren, het was de agent die

suggereerde dat het in maart was (p.12):

[citering notities van het persoonlijk onderhoud]
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Bovendien, in tegenstelling tot wat tegenpartij beweert, is het niet opmerkelijk dat ze zich voor enkele

maanden haar oom kon ontwijken. Ze legde inderdaad goed uit dat ze bij een vriendin van haar school

ging en dat ze thuis terugkwam toen haar oom ging werken (p.22):

[citering notities van het persoonlijk onderhoud]

Daarnaast, wilde haar tante hem niet het huis binnenlaten. Haar oom wist ook niet waar haar tante op

de markt werkte, dus wist hij niet waar verzoekster was, toen ze op bepaalde dagen haar tante op de

markt hielp (p.22):

[citering notities van het persoonlijk onderhoud]

Inderdaad, iederdeen was bang voor hem, maar zijn vrouw en de tante van verzoekster stonden aan

haar kant en ze zouden haar niet hebben aangegeven (p.22-23).

In tegenstelling tot wat tegenpartij meent, liet haar oom haar dus niet met rust en probeerde haar wel te

vinden, maar tevergeefs.

3. Tegenpartij vindt het ook opmerkelijk dat haar zus Z. op achttienjarige leeftijd - aldus amper een jaar

jonger als haar voorgehouden leeftijd om gedwongen te moeten huwen- nog steeds bij haar tante leeft,

wiens woning is gelegen in dezelfde compound alwaar ook haar oom nog leeft.

Inderdaad, de zus van verzoekster, Z., woont nog steeds bij haar tante. Ze is natuurlijk bang voor haar

oom, bang dat hij haar zou kunnen dwingen te huwen (p.20). Echter, zoals verzoekster heeft uitgelegd,

kan ze nergens anders heen (p.20). Bovendien heeft ze gezondheidsproblemen, ze voelt zich niet altijd

goed (p.20):

[citering notities van het persoonlijk onderhoud]

Overigens gaat Z. nog steeds naar school. Het is alleen nadat verzoekster High school beendigde dat

haar oom haar onder dwang wilde uithuwen (p.8). Het is dus nog niet actueel. Natuurlijk denkt Z. al aan

een oplossing, voor het geval dat haar oom haar ook wil dwingen te huwen. Maar op dit moment,

doordat haar oom voor Z. nog niets heeft voorbereid, was het niet nodig om iets te doen.

Verzoekster merkt hier nog op dat om het asielrelaas van verzoekster af te werpen de door tegenpartij

aangehaalde motivatie steunt 4 keer op de uitdrukking ’’logischerwijze” en 5 keer op de uitdrukking “ten

zeerste opmerkelijk".

Welnu, verwijzend naar een vaste rechtspraak van de toenmalige Vaste Beroepscommissie, kan zelfs

een ongeloofwaardig asielrelaas in aanmerking komen voor het toekennen van het statuut van

vluchteling als er aanneembare redenen aanwezig zijn om een ernstige vrees voor vervolging uit te

maken in de zin van de Vluchtelingen Conventie.

In casu kan bezwaarlijk gesteld worden dat een levens parcours steeds op logischerwijze en

onopmerkelijke wijze verloopt, laat staan dat een asielzoeker steeds op logischerwijze handelt.

Rederlijkewijze moet op menselijk vlak eveneens rekening worden gehouden met het profiel van

“mensen” wiens loopbaan op een soms onredelijke en zelfs chaotische wijze verloopt, en die

desondanks ernstige vrees kunnen koesteren voor vervolging in de zin van de Vluchtelingen Conventie.

De centrale kern waarop de CGVS dient te focusen is na te gaan of, los van logica en opmerkelijkheid,

er al dan niet een aanneembare reden van ernstige vrees voor vervolging bestaat in de zin van de

Vluchtelingen Conventie.

Gedwongen huwelijken van jongere juffrouwen met veel oudere mannen zijn in Liberia eer) bekend

regelmatig ongeoorloofde praktijk die gelijkgesteld dienen te worden met vervolging omwille van

geaardheid, wat een criterium van de Vluchtelingen Conventie uitmaakt. Verzoekster verwijt het CGVS

over dit essentieel element in diens beslissing met geen woord gerept te hebben.”

Beoordeling

3. 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.

De uitvoerige opsomming van wetsbepalingen, rechtspraak en landeninformatie impliceert niet an sich

dat de bestreden beslissing behept is met een onregelmatigheid of dat verzoekster nood heeft aan

internationale bescherming.
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4. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, 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.

5. 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 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.”

6. Verzoekster benadrukt in het verzoekschrift dat ze haar land van herkomst heeft verlaten uit vrees

voor een gedwongen huwelijk dat door haar oom M. was gepland en dat op 8 november 2019 zou

plaatsvinden.

6.1. Verzoekster beperkt zich in het verzoekschrift in wezen tot het louter volharden in haar vluchtrelaas,

het poneren van een vrees voor vervolging, het verwijzen naar haar verklaringen uit het persoonlijk

onderhoud en het tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, wat bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht en waarmee

verzoekster er niet in slaagt de pertinente motieven van de bestreden beslissing te weerleggen of

ontkrachten.

6.2. Zo stelt verzoekster in het verzoekschrift dat, gelet op het feit dat haar oom ermee instemde dat

verzoekster bij haar tante mocht inwonen, zij zich niet kon voorstellen dat hij haar naderhand zou

dwingen om na enkele jaren met een oudere man te huwen en dat zij bovendien geen slechte relatie

had met haar oom. Ze legt tevens uit dat noch zij, noch haar tante zich konden voorstellen dat haar

oom, wiens dochter was weggelopen omwille van een poging tot gedwongen huwelijk, hetzelfde zou

doen met verzoekster. Verder stelt verzoekster dat haar tante niet kon voorzien wat haar oom zou doen

en ze, gezien ze geen macht had over verzoeksters oom, verzoekster trachtte te kalmeren.

Dergelijke argumenten kunnen geen afbreuk doen aan de omstandige motiveringen in de bestreden

beslissing dat niet geloofwaardig is dat verzoeksters tante verzoekster niet zou hebben ingelicht over

een mogelijk gedwongen huwelijk. Uit lezing van de elementen aanwezig in het administratief dossier

kan – in navolging van verweerder – immers niet worden ingezien dat verzoeksters tante Y.S., bij wie zij

inwoonde en die tegen een gedwongen huwelijk gekant is, verzoekster nooit – ook niet nadat

verzoekster in maart 2019 voor het eerst door haar oom benaderd werd – zou hebben ingelicht omtrent
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het gegeven dat verzoeksters oom M. zijn eigen dochter F. reeds geruime tijd voordien eveneens zou

hebben trachten gedwongen te laten huwen, zodat verzoekster eventuele voorzorgsmaatregelen had

kunnen nemen (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 7, p. 13). Dat verzoeksters tante geen macht

heeft over haar oom en verzoekster trachtte te kalmeren, kan niet verschonen dat verzoeksters tante

haar niet inlichtte over het gedwongen huwelijk van F., gezien dit gegeven wel degelijk van belang is

voor de inschatting van verzoeksters eigen problemen.

Bovendien werd terecht aangehaald dat verzoekster zichzelf tegenspreekt waar zij enerzijds aangeeft

dat haar tante zou hebben gesteld dat verzoeksters oom zijn eigen dochter zou hebben uitgehuwelijkt

en dit ook bij verzoekster zou kunnen doen, om anderzijds te stellen dat haar tante het misschien niet

zou hebben verwacht dat hij verzoekster zou dwingen om te huwen, gezien F. zijn eigen dochter was

(“Kon uw tante dan niet vermoeden dat u ook zou worden uitgehuwelijkt?”, “Ja, daarom zei tante, ze kan

niet naar hem gaan, ze is bang van hem, hij deed het met zijn dochter, hij kan het bij mij ook doen, ze

kon er niet gaan.”, “Waarom verwittigde ze u niet OP voorhand? Dan konden u en uw tante misschien

iets ondernemen, ergens anders gaan wonen, voor u een vriendje zoeken....?”, “Ze deed dat niet.”,

“Weet u waarom?”, “Ik denk misschien verwachtte ze niet dat hij het met me zou doen, want dat was zijn

eigen dochter.”, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 20).

Verzoekster maakt met haar argumenten in het verzoekschrift niet aannemelijk dat haar tante haar niet

zou hebben ingelicht omtrent een mogelijks nakend gedwongen huwelijk zodat verzoekster enige

voorzorgen had kunnen treffen.

6.3. Verzoekster merkt in het verzoekschrift op dat in de bestreden beslissing wordt gesteld dat zij haar

oom vanaf maart 2019 tot midden september 2019 kon ontwijken, terwijl uit haar verklaringen blijkt dat

ze zich de exacte maand niet kon herinneren en het de protection officer suggereerde dat het in maart

was. Uit lezing van de notities van het persoonlijk onderhoud kan dit inderdaad blijken (“Begin van het

jaar 2019? Dat hij het u de allereerste keer zei dat u diende te huwen?”, “Ja, maar niet januari...”,

“Misschien in maart.”, “Ik kan het me niet goed herinneren, ergens begin van het jaar, ik kan me de

maand niet herinneren.”, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 12). In dit verband dient echter

opgemerkt dat niet kan worden ingezien dat verzoekster zich niet meer kan herinneren wanneer haar

oom haar voor het eerst heeft laten weten dat hij haar wou uithuwelijken aan E.. Immers had deze

gebeurtenis een belangrijke impact op verzoeksters leven, te meer gezien zij zich sindsdien

beweerdelijk verstopte en een voorzichtige houding aannam. De vaststelling dat verzoekster niet kan

aanduiden wanneer zij voor het eerst te weten kwam dat zij zou worden uitgehuwelijkt, ondermijnt dan

ook de geloofwaardigheid van haar relaas.

Verder kunnen verzoeksters verwijzingen naar eerder afgelegde verklaringen over hoe ze bij een

vriendin van school ging, haar tante haar oom niet binnenliet, verzoekster haar hielp op de markt en

haar oom niet wist waar deze werkte en haar tantes aan haar kant stonden en haar niet hebben

aangegeven, geenszins verklaren dat haar oom, die in dezelfde compound als verzoekster woonde

(notities van het persoonlijk onderhoud, p. 17), verzoekster maandenlang niet kon vinden.

Daarnaast kunnen verzoeksters opmerkingen geenszins een verklaring bieden voor het gegeven dat

verzoeksters oom, toen hij verzoekster midden september 2019 eindelijk zou hebben aangetroffen toen

verzoekster van de markt kwam, verzoekster andermaal zou hebben laten gaan en enkel hebben

gesteld dat het gedwongen huwelijk op 8 november 2019 zou plaatsvinden (notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 11-12, p. 23).

6.4. Daar waar verzoekster er in het verzoekschrift op wijst dat haar zus Z. nog bij haar tante woont

omdat ze nergens anders heen kan, dat ze gezondheidsproblemen (“soms heeft ze hoofdpijn”, notities

van het persoonlijk onderhoud, p. 20) en dat ze nog steeds naar school gaat zodat haar vrees nog niet

actueel is, kan dit niet verschonen dat verzoeksters zus Z. – in het licht van de vermeende poging tot

gedwongen uithuwelijking van verzoeksters nicht F. en verzoekster zelf door haar oom M. – op heden

nog geen voorzorgsmaatregelen getroffen heeft teneinde een mogelijke nakende gedwongen

uithuwelijking te voorkomen. De vaststelling dat verzoeksters zus Z. nog steeds in hetzelfde huis woont,

gelegen in dezelfde compound als waar verzoeksters oom M. nog steeds woont, ondermijnt ook de

geloofwaardigheid van verzoeksters voorgehouden gedwongen huwelijk (notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 20).
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7. Verzoekster haalt in het verzoekschrift nog aan dat gedwongen huwelijken van jongere vrouwen met

veel oudere mannen in Liberia een bekende regelmatige ongeoorloofde praktijk uitmaken en hekelt dat

over dit essentieel element in de bestreden beslissing met geen woord wordt gerept.

Daargelaten dat verzoekster geen landeninformatie neerlegt die haar stelling staaft, kan verzoekster niet

volstaan met het verwijzen naar een algemene praktijk teneinde haar persoonlijke vrees voor vervolging

aan te tonen. Verzoeksters vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en

verzoekster blijft hier in gebreke.

8. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu geenszins 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.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees voor vervolging koestert in

de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

9. Inzake de subsidiaire beschermingsstatus brengt verzoekster geen ander element aan dan wat wordt

aangevoerd inzake 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 dertig april tweeduizend eenentwintig 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


