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1. Hierna VGV
2. Hierna CGVS
3. Hierna « CCE » voor de Franstalige kamers van de
Raad en « RvV » voor de Nederlandstalige kamers.
4. http://www.intact-association.org/
5. GRINBERG M. en LEJEUNE C., Etude de jurisprudence sur les pratiques traditionnelles néfastes, augustus 2011, http://www.intact-association.org/images/stories/documents/jurisprudence-arret/etude%20sur%20
les%20pratiques%20traditionnelles%20nfastes.pdf
6. Werden onderzocht:
- Alle arresten van de Nederlandstalige kamers van de
Raad, gepubliceerd op de website : http://www.cce-rvv.be/;
- Alle erkennings- en vernietigingsarresten van de
Franstalige kamers van de Raad, gepubliceerd op de
website http://www.cce-rvv.be/;
- Een willekeurige bundel verwerpingsarresten van
verschillende Franstalige kamers van de Raad, gepubliceerd op de website http://www.cce-rvv.be/.

INLEIDING
Een aantal Guinese vrouwen ontvluchten hun land
en richten zich tot de Belgische asielinstanties ten
einde internationale bescherming te bekomen.
Deze asielzoekster beroepen zich regelmatig op
een vrees voor gendergebonden vervolgingen,
zoals gedwongen huwelijk, VGV1 of andere vormen
van fysische, psychische en seksuele mishandeling,
waarvan zij het slachtoffer zijn omwille van hun
vrouwzijn.
Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen2 heeft in samenwerking met
de Franse en Zwitserse asielinstanties van oktober tot november 2011 een missie naar Guinee
georganiseerd, om zo haar kennis over Guinee en
meer bepaald over de verschillende schadelijke
traditionele praktijken die in dat land heersen, te
actualiseren.
Op basis van deze missie werden verschillende
rapporten opgesteld, die diepgaande veranderingen hebben teweeg gebracht in de evaluatie van de
asielaanvragen ingediend door Guinese vrouwen.
Deze studie beoogt een balans op te maken van de
manier waarop de rechtspraak van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen3 heeft gereageerd op
de kenteringen van de praktijken van het CGVS.
Ze werd gerealiseerd op vraag van vzw INTACT4,
enerzijds met het oog op de organisatie van een
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colloquium, dat de inoverwegingname van schadelijke traditionele praktijken in het kader van internationale bescherming, en specifiek voor Guinese
asielzoekers, tracht te verbeteren. Anderzijds om
de aanbevelingen van vzw INTACT op te volgen,
die in juni 2012 werden overgemaakt aan de verschillende instanties betrokken bij de bepaling van
het vluchtelingenstatuut.
Deze studie volgt eveneens op een eerste jurisprudentieel onderzoek dat werd gerealiseerd in augustus
2011 en is, voor wat betreft het specifiek geval van
Guinee, er een actualisatie van.5
Een bundel van 161 arresten6, uitgesproken door
de twee taalrollen van de Raad tussen 1 oktober
2012 en 31 mei 2013, werd onderzocht.
De studie houdt geen rekening met de positieve
beslissingen van het CGVS, die noch gemotiveerd,
noch gepubliceerd worden.
Ook was er geen toegang tot het administratief
dossier waarop elk arrest zich baseert, met name
de verschillende gehoorverslagen van kandidaatvluchteling, het beroep ingesteld door de advocaat,
evenals de stukken die eventueel zouden neergelegd zijn ter staving van de aanvraag, waardoor het
algeheel beeld per dossier ontbreekt.

De arrresten zullen specifiek geanalyseerd worden
in functie van de volgende aspecten :
• Bewijslast en de vaststelling van de feiten ;
• De bescherming door de nationale autoriteiten;
• Het binnenlands vluchtalternatief.
In het eerste hoofdstuk zullen we de bewijskracht
van de neergelegde stukken door verzoekster onderzoeken. Na enkele opmerkingen omtrent het
verloop van het gehoor van de kandidate, zullen
we de verschillende verslagen van het documentatiecentrum van het CGVS analyseren, evenals de
manier waarop deze werden gebruikt in het kader
van de evaluatie en de vaststelling van de feiten.
Het tweede hoofdstuk wijdt zich aan de vraag
van de bescherming door de Guinese autoriteiten
tegen de verschillende schadelijke traditionele praktijken.
We zullen de studie afsluiten met een onderzoek
naar de mogelijkheid tot een binnenlands vluchtalternatief voor vrouwen die een vrees voor gendergerelateerde vervolging inroepen.
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HOOFDSTUK I.
BEWIJSLAST EN DE VASTSTELLING VAN DE FEITEN
Volgens vaste rechtspraak ligt de bewijslast in asielzaken in principe bij de verzoeker.
De instanties belast met het onderzoek van de
aanvraag om internationale bescherming hebben
echter de taak deel te nemen aan de vaststelling van
de pertinente feiten.7
Zoals er werd aangehaald in de vorige studie, is het
ontzettend moeilijk voor kandidaat-vluchtelingen
om een direct en objectief bewijs te leveren van
een vervolgingsvrees verbonden aan een schadelijke
traditionele praktijk.
Eerst zullen wij de vraag betreffende de bewijskracht van de stukken neergelegd door verzoekster
onderzoeken (A).
De beoordeling van de geloofwaardigheid van het
relaas van een asielzoekster zal grotendeels afhangen van de coherentie en de precisie van de verklaringen die zij afgelegd heeft.
Er zal een beknopt overzicht worden gegeven van
enkele arresten die zich uitgesproken hebben over
de gehoren op het CGVS en het belang dat deze
op een adequate manier gevoerd worden door de
“protection officer” (B).
Het relaas dat verzoekster uiteenzet op het CGVS
zal vergeleken worden met objectieve beschikbare
gegevens om er de geloofwaardigheid van te meten.
Het laatste deel van dit hoofdstuk zal gewijd worden
aan het gebruik van de nieuwe verslagen gerealiseerd
door het CGVS met betrekking tot verschillende
schadelijke traditionele praktijken in Guinee (C).
7. UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de
la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs
au statut des réfugiés, Genève, januari 1992, §196 ; UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refugee
Claims, 16 december 1998.
8 UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de
la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs
au statut des réfugiés, Genève, janvier 1992, §196.
9. CCE, arrest nr. 98 969 van 15.03.2013; CCE, arrest
nr. 89 385 van 09.10.2012
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A. DE BEWIJSKRACHT VAN DOCUMENTEN
Zoals het UNHCR heeft onderlijnd, « les cas où
le demandeur peut fournir des preuves à l’appui de
toutes ses déclarations sont l’exception bien plus que
la règle » (vrij vertaald : « de gevallen waarin de
aanvrager de bewijzen kan leveren van al zijn verklaringen zijn eerder de uitzondering dan de regel »).8
Er dient te worden opgemerkt dat het oude
artikel 57/7 ter van de wet van 15 deceber 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vervangen op 1 september 2013 door
artikel 48/6, bepaalde dat, zelfs indien de verklaringen niet gestaafd worden met documentaire bewijzen, zijn aanvraag toch geloofwaardig kan worden
beschouwd indien :
a) de asielaanvrager een oprechte inspanning
heeft geleverd om zijn aanvraag te staven;
b) alle pertinente elementen waarover hij
beschikt, zijn voorgelegd, en er is een
bevredigende verklaring gegeven omtrent
het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;
c) zijn verklaringen zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd met de
algemene en specifieke informatie die gekend en
relevant is voor zijn aanvraag;
d) hij heeft zijn aanvraag tot internationale
bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij
heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom
hij nagelaten heeft dit te doen;
e) er is vast komen te staan dat de asielzoeker
in grote lijnen als geloofwaardig kan worden
beschouwd.
Het nieuwe artikel 48/6 van de wet van 15 december 1980 herneemt dezelfde formule, maar preciseert voortaan dat “de asielzoeker alle elementen
ter staving van zijn asielaanvraag zo spoedig mogelijk
dient aan te brengen”.
De CCE heeft de principes vervat in het voornoemd artikel 57/7ter herhaald, door aan te geven
dat de afwezigheid van bewijselementen gecompenseerd kan worden door de verklaringen van
verzoekster. 9

« Le Conseil constate effectivement que la requérante n’apporte aucun commencement de preuve des recherches qui
existeraient à son encontre. Il rappelle néanmoins que, si
les circonstances dans lesquelles un demandeur d’asile a
été contraint de fuir son pays impliquent régulièrement qu’il
ne soit pas en mesure d’étayer son récit par des preuves
matérielles, il y a lieu, dans ce cas, de lui donner la possibilité de pallier cette absence d’élément de preuve par
ses déclarations, dont il appartiendra toutefois aux instances
d’asile d’apprécier la cohérence, la précision, la spontanéité
et la vraisemblance au regard des informations disponibles.
Or, en l’espèce, le Conseil constate que celle-ci a déclaré
qu’elle avait recueilli, via son amie, des informations selon
lesquelles sa famille et son mari la recherche encore (rapport d’audition, p. 32-33). Dans la mesure où les faits invoqués par la requérante ne sont pas mis en cause par la
partie défenderesse, le Conseil n’aperçoit aucune raison de
remettre en cause les déclarations de la requérante quant
aux recherches dont elle prétend faire l’objet, et ce en dépit
de la subsistance de certaines zones d’ombre ». (vrij vertaald : « De raad stelt inderdaad vast dat verzoekster
geen enkel begin van bewijs levert omtrent haar opsporing. Hij herhaalt nochtans dat, indien de omstandigheden
ten gevolge waarvan de asielaanvrager verplicht was zijn
land te ontvluchten impliceren dat hij niet in staat is om
zijn relaas met materiële bewijzen te staven, dient hem
de mogelijkheid te worden gegeven om deze afwezigheid
van bewijselementen te compenseren met zijn verklaringen,
waarvan de coherentie, de precisie, de spontaneïteit en de
geloofwaardigheid in het licht van de beschikbare gegevens
geapprecieerd mogen worden door de asielinstanties. Echter, in voorliggend geval, stelt de Raad vast dat zij verklaard
heeft dat zij, via haar vriendin, informatie heeft bekomen,
volgens dewelke haar familie en haar man haar nog zoeken
(gehoorverslag, pag. 32-33). In de mate dat de ingeroepen
feiten door verzoekster niet betwist worden door verwerende
partij, ziet de Raad geen enkele reden om terug te komen
op de verklaringen van verzoekster betreffende de opsporingen waarvan zij het voorwerp zou uitmaken, ondanks het
bestaan van grijze zones.”)

Langs Nederlandstalige kant werd geen enkele
verwijzing gevonden naar artikel 57/7ter, noch expliciet,
noch impliciet. Bijna alle onderzochte beslissingen
besloten dat de verklaringen gebrekkig waren.
De RvV verwijt regelmatig aan verzoekster dat zij
geen stukken heeft voorgelegd die haar asielrelaas
ondersteunen of dat zij geen paspoort of document
overgemaakt heeft die haar identiteit en haar reisweg
bewijzen.10
10. RvV, arrest nr. 89 598 van 12.10.2012; RvV, arrest
nr. 93 323 van 11.12.2012 ; RvV, arrest nr. 94 644 van
08.01.2013 ; RvV, arrest nr. 94 638 van 08.01.2013 ; RvV,
arrest nr. 94 639 van 08.01.2013 ; RvV, arrest nr. 97 424
van 19.02.2013

Wat dit laatste punt betreft heeft de RvV verschillende keren gesteld dat, in de mate dat
verzoekster niet de Staat maar private vervolgers
vreest, haar niets weerhield om te reizen met haar
eigen paspoort in plaats van een beroep te doen
op de diensten van een smokkelaar. Verzoekster
zou bijgevolg tekort komen in haar medewerkingsplicht en wordt, in bepaalde arresten, onmiddellijk
in gebreke gesteld. De moeilijkheden, of zelfs de
gekende onmogelijkheid voor deze personen om
een visum te bekomen en legaal te reizen naar een
land van de Europese Unie, zijn nochtans evident.
Ter ondersteuning van hun aanvraag, maken de
kandidaat-vluchtelingen nochtans regelmatig documenten van medische aard over (sectie 1).
Het gevolg dat gegeven wordt aan andere bewijzen zal in een tweede sectie behandeld worden.
Sectie 1. De medische documenten en
psychologische attesten
Met uitzondering van twee vernietigingsarresten,
hebben alle doorgenomen Nederlandstalige beslissingen de asielaanvragen verworpen wegens
gebrek aan geloofwaardigheid van de verklaringen
van verzoekster.
Het is dus niet verwonderlijk om te constateren
dat de RvV regelmatig de medische documenten
en psychologische attesten opzij schuift, steeds met
het argument dat de band met de zogenaamde
feiten niet vaststaat en dat uit het getuigschrift niet
kan worden afgeleid wat de oorzaak van de beschreven littekens is.
Onder de onderzochte arresten hebben we geen
enkele gevonden, waarin een document van medische aard, dat geen getuigschrift van besnijdenis
is, in overweging werd genomen.
In twee zaken schijnt de RvV zelfs te oordelen
dat de psychologische toestand van een persoon
en de trauma’s die deze opgelopen heeft, nooit
de eventuele incoherenties, onduidelijkheden of
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vergeetachtigheden in zijn verklaringen zouden
kunnen rechtvaardigen. Hij oordeelt inderdaad
dat de beslissing van een persoon om zijn land te
verlaten dermate fundamenteel en aangrijpend is
dat deze in staat moet zijn om een volledig en coherent relaas te leveren over dit onderwerp. De
zogenaamde feiten van vervolging zouden in het
geheugen gegrift staan indien ze zich effectief zouden hebben voorgedaan gezien ze een manifeste
afwijking vormen van het dagelijks leven en omdat
ze een determinerende invloed hebben op de rest
van het leven van verzoekster. Emotionele omstandigheden en lange periodes van mentale druk vormen dus geen aannemelijke uitleg voor eventuele
lacunes in de verklaringen.11

De motivering van dit arrest is verbazingwekkend
in de mate dat een huwelijk afgesloten zonder de
toestemming van de vrouw, volgens ons, op zich
een vorm van mishandeling en vervolging uitmaakt.13

Hoewel uit de lezing van de arresten blijkt dat
medische documenten bijna nooit in overweging
worden genomen, verwijt de RvV soms toch aan
verzoekster er geen te hebben voorgelegd.

De CCE leidt eruit af dat het medisch getuigschrift
de gebrekkige geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoekster niet kan herstellen :

Aldus, in het arrest nr. 98 146 van 28.02.2013, merkt
de Raad op dat verzoekster niet bewijst dat zij psychisch zwaar mishandeld is geweest, terwijl men in
geval van een trauma redelijkerwijs zou kunnen verwachten dat een psychologisch attest wordt voorgelegd. Er zou evenmin blijken uit het gehoorverslag
dat verzoekster tekenen van een psychisch trauma
vertoont.12 In dit dossier had verzoekster objectieve
informatie overgemaakt dat de volharding van de
praktijk van gedwongen huwelijken in Guinee aantoont. De RvV spreekt zich niet uit over het al dan
niet gedwongen karakter van de verbintenis, maar
meent dat voor zover kan aangenomen worden
dat het huwelijk van verzoekster niet afgesloten zou
zijn uit vrije wil, zij niet bewijst dat ze psychisch en
fysisch zwaar mishandeld zou geweest zijn door
haar echtgenoot.
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11. RvV, arrest nr. 94 644 van 08.01.2013. In deze zin: RvV, arrest nr.
94 638 van 08.01.2013
12. RvV, arrest nr. 98 153 van 28.02.2013
13. Wat dit betreft heeft de CCE verschillende keren herhaald dat
wanneer hij geconfronteerd werd met een verzoek om internationale
bescherming op grond van een gedwongen huwelijk, er onderzocht
wordt of deze redelijkerwijze kan worden beschouwd als vaststaand, in
concreto, dat de omstandigheden waarin het huwelijk zou plaatsgevonden hebben gelijkgesteld zouden kunnen worden met een vervolging.
In dit opzicht komt het in eerste instantie aan verzoekster toe om
te bewijzen dat de concretisering van het huwelijksplan zou plaatsgevonden hebben in omstandigheden van onaanvaardbare dwang waaraan ze zich redelijkerwijs niet kon onttrekken indien zij haar land niet
was ontvlucht. In deze zin ondermeer: CCE, arrest nr. 91 654 van
19.11.2012

Langs Franstalige kant is de houding in het algemeen meer genuanceerd.
Bepaalde rechtspraak bevestigt dat de arts slechts
veronderstellingen kan maken omtrent de oorzaak van de waargenomen letsels, maar dat hij niet
met zekerheid de feitelijke omstandigheden waarbinnen deze letsels zich hebben voorgedaan kan
vaststellen.

« En outre, en ce qui concerne les documents médicaux produits par la partie requérante à l’appui de sa
demande d’asile, le Conseil ne met nullement en cause
l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin,
spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des
suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère
que, ce faisant, le médecin ou le psychologue ne peuvent pas établir avec certitude les circonstances factuelles
dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été
occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV,
10 octobre 2007, n°2 468). Ainsi, l’attestation établie par
le Dr D., qui atteste notamment la présence de cicatrices
sur la hanche et la cuisse de la partie requérante, une
mutilation sexuelle de type II ainsi que des séquelles psychologiques manifestes des traumatismes vécus dans son
pays, doit certes être lue comme attestant un lien entre
les traumatismes constatés et des événements vécus par
la requérante ; par contre, elle n’est pas habilitée à établir
que ces événements sont effectivement ceux qu’invoque
la requérante pour fonder sa demande d’asile mais que
les propos de la requérante empêchent de tenir pour
crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que
comme une supposition avancée par le médecin ou le
psychologue qui a rédigé l’attestation. En tout état de
cause, elle ne permet pas en l’occurrence de rétablir la
crédibilité gravement défaillante des propos de la requérante (…).
En tout état de cause, le Conseil constate qu’aucun lien
de causalité objectif ne peut être établi entre ces cicatrices et les faits invoqués par la requérante à la base de
sa demande d’asile. Dans la perspective de l’absence de

14. Wat dit betreft heeft de CCE verschillende keren herhaald dat
wanneer hij geconfronteerd werd met een verzoek om internationale
bescherming op grond van een gedwongen huwelijk, er onderzocht
wordt of deze redelijkerwijze kan worden beschouwd als vaststaand, in
concreto, dat
de omstandigheden
waarin une
het huwelijk
zou plaatsgevoncrédibilité
générale
de son récit,
telle attestation
ne
den hebben gelijkgesteld zouden kunnen worden met een vervolging.
In dit opzicht komt het in eerste instantie aan verzoekster toe om te
bewijzen dat de concretisering van het huwelijksplan zou plaatsgevonden hebben in omstandigheden van onaanvaardbare dwang waaraan ze
zich redelijkerwijs niet kon onttrekken indien zij haar land niet was ontvlucht. In deze zin ondermeer: CCE, arrest nr. 91 654 van 19.11.2012
15. CCE, arrest nr. 101 996 van 29.04.2013. In voorliggend geval bevatte het relaas van verzoekster een aanzienlijke tegenstrijdigheid met
betrekking tot de chronologie van de evenementen, dat niet kon worden verschoond door haar psychologische staat.
16. CCE, arrest nr. 101 278 van 19.04.2013. In tegengestelde zin: CCE,
arrest nr. 91 655 van 19.11.2012 dat oordeelde dat de zogenaamde
trauma’s op zich niet volstonden om het gebrek aan algemene consistentie in het relaas uit te leggen en dat verzoekster geen overtuigende
stukken voorlegde die haar psychologische of mentale staat attesteerden of die aantoonden dat deze zou verhinderen dat zij de gestelde
vragen kon beantwoorden.
17.CCE, arrest nr. 96 947 van 13.02.2013. In deze zin: CCE, arrest nr.
91 838 van 21.11.2012; CCE, arrest nr. 94 315 van 21.12.2012; CCE,
arrest nr. 103 724 van 29.05.2013

pourrait dès lors suffire à établir qu’elle a déjà subi des
persécutions ou des atteintes graves dans son pays d’origine.»14 (vrije vertaling : « Voor wat betreft de medische
documenten voorgelegd door verzoekende partij ter
ondersteuning van haar asielaanvraag, trekt de Raad de
medische of psychologische expertise van een dokter, al
dan niet deskundige, die het trauma of de letsels van een
patiënt vaststelt en die, gezien hun ernst, veronderstellingen maakt omtrent hun oorsprong, niet in twijfel; daarentegen meent de Raad dat de dokter of psycholoog niet
met zekerheid de feitelijke omstandigheden waarin dit
trauma of deze letsels werden veroorzaakt, kan vaststellen (zie RvS, 10 juni 2004, nr. 132.261 en RVV, 10 oktober
2007, nr. 2.468). Aldus dient het getuigschrift van Dr. D.,
dat ondermeer het bestaan van littekens attesteert op
de heup en de dij van verzoekende partij, een seksuele
verminking van type II, evenals manifeste psychologische
letsels ten gevolge van de trauma’s opgelopen in haar
land, zeker gelezen te worden als een vaststelling van de
band tussen de waargenomen trauma’s en de gebeurtenissen beleefd door verzoekster; daarentegen, is dit getuigschrift niet geschikt om te bepalen dat deze gebeurtenissen effectief deze zijn die verzoekster inroept om
haar asielaanvraag te staven, maar die niet geloofwaardig
worden beschouwd ten gevolge van de verklaringen van
verzoekster. Dergelijke stelling kan slechts worden begrepen als een veronderstelling van een dokter of psycholoog die het getuigschrift heeft opgesteld. In elk geval, dit
getuigschrift laat niet toe om de zeer ongeloofwaardige
verklaringen van verzoekster te herstellen (...). In elk geval, de Raad stelt vast dat geen enkel objectief oorzakelijk
verband kan worden vastgesteld tussen de littekens en
de feiten ingeroepen door verzoekster, die aan de basis

liggen van haar asielaanvraag. Gezien haar relaas in het
algemeen niet geloofwaardig werd bevonden, kan een
dergelijk getuigschrift niet volstaan om vast te stellen dat
zij reeds onderworpen is geweest aan vervolging of ernstige schade in haar herkomstland.”)

Op dezelfde wijze heeft de CCE al geoordeeld dat
het psychologisch attest, dat stelde dat verzoekster
geconfronteerd werd met traumatiserende herinneringen, geen melding maakte van cognitieve- of
geheugenproblemen waardoor verzoekende partij
niet in staat zou zijn om haar relaas chronologisch
te vertellen.15
Daarentegen neemt de CCE regelmatig de medische documenten in overweging wanneer deze
een relaas ondersteunen, dat over het algemeen
geloofwaardig werd beschouwd of wanneer deze
redelijkerwijs er bepaalde lacunes van kunnen uitleggen.16
Ook werd er reeds opgemerkt dat hoewel de
voorgelegde medische documenten de band niet
kan vaststellen tussen de aandoeningen waaraan
verzoekster lijdt en haar verklaringen, de inhoud
echter de realiteit van het bestaan van de mishandelingen objectiveert. 17
De medische documenten laten dus toe de vrees
te objectiveren :

« En l’occurrence, plusieurs éléments sont considérés
comme établis et sont attestés par des éléments objectifs du dossier, à savoir, le fait que, d’une part, la perte de
l’oeil droit de la partie requérante soit consécutive à un
choc violent et d’autre part, le fait que la partie requérante souffre d’un syndrome de stress post-traumatique.
4.11.1. Tout d’abord, il ressort des deux certificats médicaux déposés par la partie requérante (…) que la
perte de l’œil de la partie requérante est la dramatique
conséquence d’un traumatisme résultant d’un choc. Le
certificat médical relatant la visite de la partie requérante
du 22 juin 2009 à l’hôpital fait également mention d’une
plaie au niveau de l’arcade sourcilière, ce qui donne une
idée du degré de violence subi par cette dernière. Ces
constatations corroborent tout à fait les déclarations
de la partie requérante et ne sont pas contredites par la
partie défenderesse.
Il convient en outre d’avoir égard au rapport psychologique déposé au dossier (…). En effet, outre le fait que ce
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20. CEDH, arrêt R.C. c. Suède du 9 mars 2010 (application
41827/07)
21. CCE, arrêt n°99 380 du 21.03.2013
22.. CCE, arrêt n°97 222 du 14.02.2013

rapport long de trois pages, soit particulièrement clair et
circonstancié, il est le fruit d’un travail de suivi conséquent
et d’une psychothérapie de près de huit mois et n’est
contredit par aucun élément du dossier. La partie défenderesse n’a, en effet, pas estimé utile de procéder à une
contre-expertise psychologique, de sorte qu’il y a lieu de
tenir les éléments constatés par le rapport susmentionné
comme établis. Le Conseil note que ce rapport est particulièrement détaillé et relate de manière très précise la
reviviscence par la partie requérante des traumatismes
subis. Il est notamment fait mention de l’épisode au cours
duquel cette dernière perd son œil et des hallucinations
visuelles, auditives et olfactives qui l’accompagnent. Le
rapport précise également que l’état de la partie requérante entraîne une « souffrance cliniquement significative
ainsi qu’une altération du fonctionnement social » (rapport susmentionné p.3). Sa personnalité s’en serait ainsi
trouvée altérée et comporterait des traits dépressifs.
Ces éléments ne sont pas contestés utilement par la partie défenderesse qui se contente de relever que dans
le rapport psychologique, il est mentionné que la partie
requérante aurait porté plainte à plusieurs reprises alors
qu’il n’est fait mention que d’une seule plainte dans son
rapport d’audition. Cette constatation n’est évidemment
pas suffisante pour remettre en cause l’intégralité de ce
rapport qui résulte pour rappel d’un travail établi avec la
partie requérante pendant plusieurs mois et qui traduit
de manière tout à fait criante la situation de détresse
dans laquelle se trouve celle-ci ».18 (vrij vertaald : « Verschillende elementen zijn hier beschouwd als vaststaand
en zijn geattesteerd door objectieve elementen van het
dossier, met name het feit dat, enerzijds, het verlies van
het rechteroog van verzoekende partij het gevolg is van
een zware schok, en anderzijds, het feit dat verzoekende
partij lijdt aan een post-traumatisch stress syndroom.
4.11.1. Eerst en vooral blijkt uit de twee medische getuigschriften neergelegd door verzoekende partij (...)
dat het verlies van het oog van verzoekende partij het
dramatisch gevolg is van een trauma dat voortvloeit uit
een schok. Het medisch getuigschrift dat het bezoek van
verzoekende partij op 22 juni 2009 in het ziekenhuis vermeldt, maakt ook melding van een verwonding ter hoogte van de wenkbrauw van deze laatste, wat een beeld
biedt van de graad van het ondergaan geweld. Deze
vaststellingen ondersteunen volledig de verklaringen van
verzoekende partij en worden niet tegengesproken door
verwerende partij. Bovendien moet er rekening worden
gehouden met het psychologisch verslag dat werd toegevoegd aan het dossier (...). Buiten het feit dat dit verslag
van drie bladzijden ontzettend duidelijk en gedetailleerd
is, is deze het resultaat van consequent opvolgingswerk
en van psychotherapie van nagenoeg acht maanden, en
wordt deze door geen enkel ander element van het
dossier tegengesproken. Verwerende partij vond het
inderdaad niet nodig om over te gaan tot een psycho10

logische tegenexpertise, waardoor de geconstateerde
elementen door voornoemd verslag vaststaan. De Raad
merkt op dat dit verslag bijzonder gedetailleerd is en op
precieze wijze melding maakt van de herbeleving door
verzoekende partij van de geleden trauma’s. Er wordt
ondermeer melding in gemaakt van de episode waarin
ze haar oog verliest en van de bijkomende visuele, auditieve en olfactorische hallucinaties. Het verslag preciseert eveneens dat de toestand van verzoekende partij
een “klinisch significatief lijden evenals een verandering
van de sociale functionering” met zich meebrengt. Deze
elementen worden niet zinvol betwist door verwerende
partij, die slechts stelt dat in het psychologisch verslag
vermeld staat dat verzoekende partij verschillende keren klacht zou hebben ingediend, terwijl slechts melding
werd gemaakt van één klacht in het gehoorverslag. Deze
vaststelling is uiteraard onvoldoende om heel het verslag,
dat zoals reeds vermeld, het resultaat is van een werk van
verschillende maanden met verzoekende partij en die de
noodtoestand van verzoekster op een duidelijke manier
vertaalt, in vraag te stellen.”)
« Le Conseil, en outre, estime que la partie défenderesse
n’a pas du tout pris en compte la situation d’extrême vulnérabilité de la requérante, laquelle a été constatée lors
de l’audition au Commissariat général par l’agent interrogateur, et a été largement étayée par la partie requérante
par le dépôt de plusieurs attestations médico-psychologiques établies suite à un suivi régulier et approfondi de
la requérante. La partie défenderesse ne pouvait légitimement écarter ces pièces et critiquer les conclusions
des psychologues et psychiatres sans, au minimum, faire
entendre la requérante par un psychologue-conseil. Le
Conseil constate pour sa part que ces conclusions font
clairement état de séquelles importantes sur le corps de
la requérante et indiquent « qu’elles sont compatibles avec
les causes qu’elle avance ». Elles précisent que « ces symptômes plaident pour un état de stress posttraumatique aigu »
et que « cet état de vulnérabilité psychique et ces symptômes
risquent d’avoir des conséquences négatives sur sa capacité
à répondre en détails à l’interview et à exposer ses craintes
de manière précise ». Le Conseil estime que les séquelles
physiques et cet état de stress post-traumatique dont
souffre la requérante sont établis à suffisance au dossier
administratif et qu’ils constituent un indice qu’elle a été
persécutée. »19
18. CCE, arrest nr. 92 770 van 30.11.2012
19. CCE, arrest nr 95 851 van 25.01.2013

(vrij vertaald : « Bovendien oordeelt de Raad dat verwerende partij allesbehalve rekening heeft gehouden met
de toestand van uiterste kwetsbaarheid van verzoekster,
die nochtans vastgesteld werd tijdens het gehoor op
het Commissariaat-generaal door de interviewer, en die
uitvoerig gestaafd werd door verschillende medischepsychologische attesten opgesteld ten gevolge van een
regelmatige en grondige opvolging van verzoekster. Verwerende partij kon deze stukken niet legitiem naast
zich neerleggen en de besluiten van de psychologen en
psychiaters bekritiseren, zonder op zijn minst verzoekster
te laten horen door een psycholoog-adviseur. De Raad
herhaalt dat deze besluiten duidelijk melding maken van
belangrijke letsels op het lichaam van verzoekster en bepalen “dat zij compatibel zijn met de oorzaken die zij naar
voor schuift.” Deze besluiten spreken van “symptomen
van een staat van ernstige post-traumatische stress” en
bepalen dat “deze staat van psychische kwetsbaarheid en
deze symptomen mogelijk negatieve gevolgen zouden
hebben op haar capaciteit om in detail te antwoorden
tijdens het interview en om haar vrees op precieze wijze
uit te leggen.” De Raad meent dat de fysieke letsels en
deze toestand van post-traumatische stress waaraan verzoekster lijdt voldoende vaststaan in het administratief
dossier en dat zij een aanwijzing vormen dat verzoekster
reeds vervolgd is geweest.”)

In de twee voornoemde arresten merkt de CCE
op dat, gezien de voorgelegde documenten, het
CGVS, overeenkomstig de rechtpraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens20 , deze
niet buiten beschouwing kon laten zonder over te
gaan tot een tegenexpertise. Dit standpunt heeft
de Raad bevestigd in een interessant arrest van
21.03.2013:

« 4.5 La partie requérante souligne l’importance que revêt l’attestation psychologique déposée : elle atteste d’un
vécu traumatique au pays d’origine de la requérante, qui
a toujours des conséquences psychologiques aujourd’hui
pour la requérante. Le Conseil, à l’instar de la partie requérante, estime consternant de rejeter ce document
rédigé par un professionnel de la santé mentale, notamment, parce qu’il a été établi « par une personne qui n’a
pas été le témoin direct des événements que [la requérante présente] au CGRA afin de soutenir [sa] demande
d’asile ». La partie défenderesse souligne aussi curieusement que cette attestation est postérieure aux événements invoqués par la requérante laissant planer un
doute sur la conclusion à en tirer, de même elle constate
que cette pièce est établie « uniquement sur base [des]
affirmations [de la requérante] » et qu’elle ne peut en
aucun cas démontrer que les différents ennuis décrits ré-

sultent directement des faits avancés par la requérante
devant le CGRA. Alors qu’il semble logique et légitime
pour un professionnel de la santé mentale de s’appuyer
sur le récit des souffrances d’une personne pour tenter
de décrire les symptômes de ces souffrances.
En tout état de cause, à la vue de cette attestation médicale, la fragilité psychologique de la requérante est établie. En cas de contestation sur ce point, il appartenait à
la partie défenderesse de dissiper tout doute qui pourrait persister quant à la cause des symptômes constatés avant d’écarter la demande (en ce sens, voir l’arrêt
RC c. Suède du 9 mars 2010, §53 de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme) ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. » (vrij vertaald : « 4.5 Verzoekende partij benadrukt
het belang dat het neergelegd psychologisch getuigschrift
heeft : het attesteert een traumatisch verleden in het
herkomstland, dat vandaag nog steeds psychologische gevolgen heeft voor verzoekster. Net als verzoekende partij
meent de Raad dat dit document dat opgesteld is door
een vakpersoon uit de mentale gezondheidszorg moeilijk kan verworpen worden, omdat het zou opgesteld
zijn “door een persoon die geen onmiddellijke getuige
was van de gebeurtenissen [die verzoekster naar voor
schuift] op het CGVS om [haar] asielaanvraag te ondersteunen.” Verwonderenswaardig benadrukt verwerende
partij ook dat dit getuigschrift dateert van na de gebeurtenissen ingeroepen door verzoekster wat twijfel laat
over het besluit dat dient getrokken te worden. Verwerende partij stelt eveneens dat dit stuk enkel is gebaseerd
op de verklaringen van verzoekster en dat deze laatste
in geen enkel geval kan aantonen dat de verschillende
beschreven moeilijkheden rechtstreeks voortvloeien uit
de feiten die verzoekster aanvoert op het CGVS. Nochtans lijkt het logisch en legitiem voor een vakpersoon uit
de mentale gezondheidszorg om zich te steunen op het
lijdensverhaal van een persoon om de symptomen van
dit lijden trachten te beschrijven. In dit medisch getuigschrift staat de psychologische kwetsbaarheid van verzoekster vast. In geval van betwisting van dit punt, diende
verwerende partij zich te ontdoen van alle twijfel die had
kunnen blijven bestaan voor wat betreft de oorzaken van
de waargenomen symptomen, vooraleer de aanvraag te
weigeren (in deze zin, zie arrest RC c. Suède van 9 maart
2010, § 53 van het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens), wat in voorliggend geval niet gebeurd is.”) 21

20. EHRM, R.C. c. Suede van 9 maart 2010 (verzoek 41827/07)
21. CCE, arrest nr. 99 380 van 21.03.2013
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De CCE benadrukt soms de frequentie en intensiteit van de psychologische opvolging om te
besluiten dat de voorgelegde attesten wel degelijk
een begin van bewijs vormen van de aangevoerde
feiten.22
Dit is ook het geval wanneer de medische verslagen zeer precies en gedetailleerd zijn opgesteld23
en erin bepaald is dat de letsels overeenkomen
met de verklaringen van verzoekster.24
Het niet in overweging nemen van de psychologische toestand van verzoekster in het onderzoek
van de geloofwaardigheid door het CGVS heeft
soms geleid tot de vernietiging van de beslissing25 :
« (…) la question pertinente demeure celle des violences intrafamiliales subies par la requérante tant dans le
cadre de sa vie conjugale que dans le cadre de sa vie familiale au sens large et de l’éventuelle protection qu’elle
pourrait obtenir de la part de ses autorités nationales.
Il observe qu’il ressort clairement des attestations psychologiques produites par la requérante qu’elle souffre
d’un traumatisme. En effet, le « rapport d’évolution du
suivi psychothérapeutique » constate des symptômes
précis pouvant largement entraver le bon déroulement
d’une audition. Dès lors, quand bien-même « les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces
séquelles ont été occasionnés » ne peuvent être établies
avec certitude par le psychothérapeute, il appartenait à
la partie défenderesse de tenir compte de l’impact des
symptômes et de l’état de vulnérabilité psychologique
de la requérante sur le déroulement de son audition.
Aussi, le Conseil estime que la partie défenderesse ne
pouvait pas simplement écarter les rapports médicaux
sans en intégrer les conclusions dans l’examen de la crédibilité des déclarations de la requérante. Il estime dès
lors nécessaire de faire procéder à un nouvel examen
des faits avancés par la requérante démontrant la prise
en compte de son état psychologique et des documents,
notamment médicaux, versés au dossier de la procédure.
Le Conseil considère qu’une audition de la requérante
par la partie défenderesse pourrait s’avérer utile pour
y parvenir ». (vrij vertaald : « (…) de blijvende pertinente vraag is deze omtrent het intrafamiliaal geweld
ondergaan door verzoekster, zowel in het kader van
haar huwelijksleven als in het kader van haar familieleven in ruime zin, en de eventuele bescherming die zij
zou kunnen bekomen van haar nationale autoriteiten. Er
blijkt duidelijk uit de psychologische attesten voorgelegd
door verzoekster dat zij lijdt aan een trauma. Het “verslag aangaande de ontwikkeling van de psychotherapeutische opvolging” constateert precieze symptomen die
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het vlot verloop van een gehoor ruimschoots konden
hinderen. Bijgevolg, hoewel “de feitelijke omstandigheden
waarin dit trauma of deze letsels werden veroorzaakt”
niet met zekerheid kunnen worden bepaald door de
psychotherapeut, diende verwerende partij rekening te
houden met de impact van de symptomen en van de
staat van psychologische kwetsbaarheid van verzoekster
op het verloop van het gehoor. De Raad meent ook dat
verwerende partij de medische verslagen niet eenvoudigweg kon opzij schuiven zonder de besluiten ervan te
integreren in het geloofwaardigheidsonderzoek. Bijgevolg
oordeelt de Raad dat het nodig is om over te gaan tot
een nieuw onderzoek van de feiten aangevoerd door
verzoekster, waarbij aangetoond wordt dat rekening
wordt gehouden met haar psychologische staat en met
de documenten, ondermeer de medische, die toegevoegd werden aan het dossier. De Raad meent dat een
gehoor van verzoekster door verwerenende partij nuttig
zou kunnen zijn om dit te bereiken.”)

Uit het voorgaande blijkt dat de rechtspraak omtrent de inoverwegingname van medische stukken
in de evaluatie van een aanvraag om internationale
bescherming vrij variabel is.
In het algemeen zullen ze slechts een relaas dat
reeds geloofwaardig werd beschouwd versterken.
In twee arresten van september 201326 benadrukte het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens nogmaals het belang dat dient te worden
gehecht aan deze documenten.
Wanneer ernstige en gedetailleerde medische
getuigschriften worden overgemaakt die littekens
vaststellen en die overeenstemmen met de verklaringen van de asielzoeker, bestaat er een vermoeden van het bestaan van een risico op een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. De Staat dient
dan grondig te motiveren waarom hij hun bewijswaarde betwist, door bijvoorbeeld een ander medisch advies te eisen, en/of waarom hij meent dat
de werkelijkheid van het risico niet vaststaat.
Het arrest I c. Suède van 05.09.2013 gaat zelfs verder door te stellen dat men de bewijskracht van
een medisch document dat daden van foltering
attesteert niet mag wegnemen enkel en alleen
omdat de verklaringen van verzoeker omtrent

de omstandigheden waarin hij deze ondergaan
heeft niet geloofwaardig zouden zijn. Aldus dient
te worden onderzocht of, in het licht van de objectieve elementen van het dossier – waaronder
de heersende algemene situatie in het herkomstland – deze verzoeker zich niet opnieuw blootstelt
aan een risico voor mishandelingen in geval van
terugkeer.
Deze recente rechtspraak zou er de Raad moeten toe aanzetten om medische getuigschriften in
overweging te nemen die littekens vaststellen, en
die ondersteunen dat verzoekster onderworpen
is geweest aan mishandelingen, zelfs indien haar
verklaringen gebrekkig zijn.

22. CCE, arrest nr. 97 222 van 14.02.2013
23. CCE, arrest nr. 102 875 van
14.05.2013
24. CCE, arrest nr. 101 717 van
25.04.2013. In deze zin : CCE, arrest nr.
103 043 van 17.05.2013
25. CCE, arrest nr. 97 454 van 19.02.2013
26. EHRM, 5 Sect., 5 september 2013, I.
c. Suède, Verzoek nr. 61204/09 en EHRM,
5 Sect., 19 september 2013, R.J. c. France,
Verzoek nr. 10466/11.
Voor een analyse van deze arresten, zie:
- Matthieu Lys, « L’absence de crédibilité
d’un demandeur d’asile ne peut occulter
la prise en compte cumulée d’un certificat
médical et de facteurs relatifs à la situation
sécuritaire générale d’un pays dans l’évaluation du risque de mauvais traitements
en cas de retour », Newsletter EDEM,
september 2013 ;
- Sylvie Sarolea, « Le renvoi d’un demandeur d’asile sri lankais portant des cicatrices compatibles avec la torture relatée
entraîne une violation de l’article 3. Note
sous Cour EDH, 19 septembre 2013, R.J.
c. France, Req. n°10466/11 », Newsletter
EDEM, september 2013 ;
- Marion Tissier-Raffin, « La force probante
des certificats médicaux dans l’appréciation du risque de violation de l’article 3
de la CEDH » [PDF] in Lettre « Actualités
Droits-Libertés » du CREDOF, 23 oktober 2013.
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Sectie 2. De andere documenten
Zoals we eerder hebben aangehaald verwijten de
Nederlandstalige kamers van de Raad regelmatig
aan verzoekster dat zij geen bewijsstukken heeft
neergelegd ter ondersteuning van haar aanvraag,
wat meteen het geheel van haar geloofwaardigheid zou aantasten. Aan verzoekster wordt
eveneens een gebrek aan samenwerking verweten.
Nochtans, wanneer verzoekster aanzienlijke inspanningen levert om haar verklaringen te ondersteunen met stukken, schuift de RvV deze quasi
systematisch opzij met als argument dat deze de
beweerde feiten niet bewijzen.
De RvV kaart regelmatig aan dat het gaat om
kopieën waarvan de authenticiteit niet kan worden gecontroleerd; dat een geboorteakte geen
identiteitsbewijs is gezien deze niet voorzien
is van een foto; dat een foto geen bewijskracht
heeft vermits wat deze weergeeft het resultaat
kan zijn van een mise-en-scène; dat documenten27
van GAMS28 aantonen dat verzoekster contacten
heeft met deze organisatie maar dat deze geen
voldoende bewijs zijn van het feit dat verzoekster
zich persoonlijk verzet tegen de praktijk van de
besnijdenis, ...
Bovendien werden in alle onderzochte Nederlandstalige dossiers de aanvragen verworpen
wegens een gebrek aan geloofwaardigheid, zodat
(volgens vaste rechtspraak van de Raad), de stukken
het gebrekkig relaas niet kunnen herstellen.
Langs Franstalige kant meent de CCE in bepaalde
dossiers dat een document een begin van bewijs
vormt dat toelaat om de vrees te objectiveren,
terwijl ditzelfde document niet in overweging zal
genomen worden in andere zaken, al naargelang
de algemene geloofwaardigheid van verzoekster.
27. Het bewijs dat zij deelneemt aan de activiteiten van de vereniging,
het boekje van opvolging van het kind, de verklaring onder eed, ...
28. « Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles », zie http://
www.gams.be
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• Huwelijksattest
De CCE heeft reeds geoordeeld dat het origineel
religieus huwelijkscertificaat de verklaringen van
verzoekster staafde en het sororaat aantoont. 29
In een andere zaak betreffende een Peulse vrouw
die gedwongen uitgehuwelijkt was door haar oom,
bepaalde de CCE eveneens dat het origineel religieus huwelijkscertificaat neergelegd door verzoekster een belangrijk en onbetwist begin van
bewijs vormde vermits deze een zeer groot leeftijdsverschil tussen verzoekster en haar echtgenoot
weergaf. Op het moment van de huwelijksinzegening was de echtgenoot 75 jaar, terwijl verzoekster toen amper 19 jaar oud was. Volgens de CCE
vormde dit document – in samenhang met de
conherente verklaringen van verzoekster en haar
spontaneïteit – een teken van haar goede trouw
en diende het aan te tonen dat zij effectief gedwongen uitgehuwelijkt was in de omstandigheden die zij had beschreven.30
De CCE heeft daarentegen geoordeeld dat het religieus huwelijkscertificaat geen bewijskracht had in
die mate dat het de gebrekkige geloofwaardigheid
van een relaas zou herstellen.31
29. CCE, arrest nr 101 717 van 25.04.2013 : in casu had verzoekster
eveneens een overlijdensakte van haar zus overgemaakt ter ondersteuning van haar beroep. De CCE oordeelde dat verzoekster voldoende
had meegewerkt aan de bewijslast. In deze zin eveneens : CCE, arrest
nr 94 072 van 20.12.2012: de CCE oordeelde dat de verklaringen
van verzoekster, ondermeer betreffende haar eerste huwelijk en haar
besnijdenis, geobjectiveerd waren door bewijselementen, met name
een voor eensluidend verklaard afschrift van een huwelijksakte en een
besnijdenisattest; CCE, arrest nr. 91 838 van 21.11.2012 : « Il (le CCE)
estime que les informations produites par la partie défenderesse quant au
mariage en Guinée ne permettent pas de conclure ipso facto au manque
de crédibilité des propos de la requérante. Laquelle produit un élément de
preuve important et incontesté à savoir l’original de son certificat de mariage » (vrij vertaald : “hij (de CCE) meent dat de informatie overgemaakt
door verwerende partij betreffende het huwelijk in Guinee niet toelaat ipso
facto te besluiten tot het gebrek aan geloofwaardighed van de verklaringen
van verzoekster. Zij brengt een belangrijk en onbetwist bewijselement aan,
met name het origineel van haar huwelijkscertificaat.”)
30. CCE, arrest nr. 92 335 van 28.11.2012
31. CCE, arrest nr. 99 809 van 26.03.2013 In deze zaak voerde verzoekster een vrees aan op grond van een gedwongen huwelijk, dat
betwist werd door het CGVS op basis van de tegenstrijdige en weinig
samenhangende verklaringen van verzoekster. De CCE had vastgesteld
dat de huwelijksakte als geboortedatum van de echtgenoot enkel
1948 vermeldde, terwijl deze voor de echtgenote vastgelegd was op
01/01/1990. De CCE besloot bovendien dat, zelfs indien dit document
de realiteit van het huwelijk vaststelt, het niet toeliet de omstandigheden te kennen waarin het huwelijk werd afgesloten, vermits de verklaringen van verzoekster niet geloofwaardig waren.

• Foto’s
Volgens de rechtspraak hebben de foto’s van verzoekster tijdens een huwelijksceremonie een beperkte bewijskracht, die de werkelijkheid van de
vrees niet kunnen vaststellen.32
Nochtans heeft de CCE geoordeeld dat, hoewel
het relaas van verzoekster gekenmerkt werd door
onduidelijkheden en incoherenties, zij toch informatie
had gegeven over het gedwongen huwelijk en over
de man die zij had moeten huwen; en dat zij foto’s
had overgemaakt die haar in het gezelschap toonden van een oude man, tijdens een ceremonie die
kon overeenstemmen met een huwelijk. Bijgevolg
meende de CCE dat hierbij niet kon worden uitgesloten dat verzoekster gedwongen uitgehuwelijk
was geweest. De CCE vernietigde bijgevolg de beslissing van het CGVS.33
In een zaak betreffende een jonge Soussou-vrouw,
die beweerde dat zij gedwongen uitgehuwelijkt
was en dat zij samengeleefd had met haar man,
een zeer religieuze man die al zijn vrouwen verplichtte om een zwart gewaad te dragen, merkte
het CGVS op, gevolgd door de CCE, dat de foto’s
de verklaringen van verzoekster tegenspraken. Op
de foto’s had verzoekster goudgeverfde haarlokken, geëpileerde wenkbrauwen, droeg valse nagels,
was erg geschminkt en droeg een jurk met laag
uitgesneden hals als trouwkleed.34 In dit dossier
werden de foto’s dus in overweging genomen,
maar ten nadele van verzoekster.
• Geboorteakte van een kind
De geboorteakte van een kind die een leeftijdsverschil van 30 jaar bewijst tussen verzoekster en
haar echtgenoot wordt niet steeds beschouwd als
een aanwijzing van het gedwongen karakter van
het huwelijk.35
De CCE heeft daarentegen geoordeeld dat de
geboorteuittreksels van kinderen een begin van
bewijs vormden van de werkelijkheid van het
huwelijk gezien de houding van de Guinese samenleving ten aanzien van buitenechtelijke relaties.36

32. CCE, arrest nr. 100 110 van 28.03.2013 : « Ainsi, s’agissant de la
photographie représentant la requérante, elle ne permet ni d’établir les
persécutions subies en raison de ses opinions politiques, ni d’établir les
persécutions subies dans le cadre de son mariage forcé ». (vrij vertaald :
« Aldus, voor wat betreft de foto die verzoekster afbeeldt, laat deze niet
toe om de geleden vervolgingen op grond van haar politieke overtuigingen
vast te stellen, noch de geleden vervolgingen in het kader van haar gedwongen huwelijk.”) In deze zin eveneens: CCE, arrest nr 102 207 van
30.04.2013; CCE, arrest nr. 101 996 van 29.04.2013 ; CCE, arrest nr.
92 337 van 28.11.2012
33. CCE, arrest nr. 95 844 van 25.01.2013
34 CCE, arrest nr. 98 237 van 28.02.2013

35.CCE, arrest nr. 96 052 van 13.02.2013. Deze motivatie is in strijd
met deze ontwikkeld in het arrest nr. 92 2335, dat geoordeeld heeft dat
het leeftijdsverschil voortvloeiend uit de huwelijksakte een begin van
bewijs vormde van het gedwongen karakter van het huwelijk.
36. CCE, arrest nr. 104 218 van 31.05.2013. In casu ging het om een
jong Peuls meisje, wees, opgevangen door haar oom langs vaderszijde, die aanvaard had dat zij haar studies zou verder volgen vooraleer
haar uit te huwelijken, zonder de familie langs moederskant hierover
te informeren. Verzoekster trachtte tevergeefs te ontsnappen en heeft
uiteindelijk 4 jaar geleefd met haar man, met wie ze twee kinderen
heeft gehad. Ze is kunnen vluchten dankzij haar oom langs moederskant. CCE, arrest nr. 90 733 van 30.10.2012
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• Een schrijven van een advocaat in Guinee
Een dergelijk document werd reeds in overweging
genomen als begin van bewijs met betrekking tot
de klacht die verzoekster had ingediend tegen haar
echtgenoot wegens geweld, waardoor het motief
van de bestreden akte, die de indiening van de
klacht ongeloofwaardig achtte, niet vaststond.37
37. CCE, arrest nr. 99 380 van 21.03.2013

• Getuigenissen
Getuigenissen worden in het algemeen zelden
aanvaard als begin van bewijs wegens hun beperkte bewijskracht. Meestal zijn ze afkomstig van
familieleden en hebben aldus een privé-karakter.
Bijgevolg kan de Raad zich niet vergewissen van
de omstandigheden waarin de getuigenis werd
opgesteld.38
De CCE heeft eveneens geoordeeld dat een
getuigenis de verklaringen van verzoekster niet
kon ondersteunen, terwijl deze getuigenis nochtans geen privé-karakter had, maar integendeel
afkomstig was van de voorzitster van de CPTAFE,
een vereniging waarmee het CGVS regelmatig
contact heeft.39 Deze vereniging werd trouwens
geraadpleegd in het kader van de redactie van de
SRB. De voorzitster was een publieke persoon,
identifieerbaar en de informatie kon dus bij haar
gecontroleerd worden, wat de CCE had moeten
aansporen om de informatie voorzichtig in overweging te nemen.
In casu ging het om een Peulse vrouw die een
tweede asielaanvraag had ingediend, gebaseerd
op de geboorte van een buitenechtelijk kind, een
gedwongen huwelijk, een besnijdenis op tienjarige
leeftijd evenals een verstotingsvrees gerelateerd
aan haar seropositiviteit. Volgens de CCE kon de
getuigenis van de voorzitster van de CPTAFE de
gebrekkige geloofwaardigheid van het relaas van
verzoekster niet herstellen, hoewel zij de realiteit
van de besnijdenis van verzoekster bevestigde,
evenals de dood van haar moeder na de besnijdenis van haar dochter en haar engagement binnen
16

de CPTAFE. Bovendien bevestigde deze getuigenis
dat de familie van de vader van verzoekster zeer
conservatief was en zijn dochters gedwongen uithuwelijkte. Verder verduidelijkte ze dat ze contact
had gehad met de tante van verzoekster die haar
vrees bevestigde.40
De weigering tot inoverwegingname van deze getuigenis roept vragen op vermits de auteur gekend
is door het CGVS, die er regelmatig contact mee
heeft. De houding van de CCE komt erop neer dat
de gebrekkige verklaringen het objectief bewijs van
de vrees niet mogelijk maken terwijl er psychologische attesten waren neergelegd die melding
maakten van een grote psychische ontreddering.
In een andere zaak betreffende een Malinké-vrouw,
die stelde te zijn gedwongen uitgehuwelijkt en de
woede van haar familie te hebben ondergaan omwille van haar militantisme binnen een vereniging die
optreedt tegen besnijdenissen, oordeelde de CCE
dat de getuigenis van de voorzitster van deze vereniging voornamelijk bestond uit een samenvatting van
de feiten aangevoerd door verzoekster, zonder bijkomende informatie toe te voegen.41 De voorzitster van
deze vereniging is eveneens een publieke persoon en
identificeerbaar. Haar getuigenis had dus geen louter
privé-karakter. Gezien het verzet tegen besnijdenissen een vrees voor vervolging kan rechtvaardigen
op grond van politieke overtuiging of godsdienst, kan
men zich eveneens vragen stellen over het feit dat
deze vereniging niet gecontacteerd werd om na te
gaan in welke mate de vrees van verzoekster op basis van haar activisme gegrond kon zijn.
38. CCE, arrest nr. 100 110 van 28.03.2013 : « Ainsi, s’agissant du témoignage émanant d’une sœur de la requérante ainsi que l’extrait du registre national la concernant et le certificat de résidence, le Conseil estime qu’il s’agit
d’un témoignage à caractère privé et que par conséquent sa force probante
en est fortement limitée, dès lors qu’il ne peut s’assurer des circonstances
dans lesquelles ce témoignage a été produit. » (vrij vertaald : “Aldus, voor
wat betreft de getuigenis van een zus van verzoekster evenals een uittreksel
uit het rijksregister en het attest van woonst, meent de Raad dat het gaat
om een getuigenis met privé-karakter en dat bijgevolg de bewijskracht ervan
erg beperkt is, vermits de Raad zich niet kan vergewissen van de omstandigheden waarin deze getuigenis opgesteld werd.”) In deze zin eveneens:
CCE, arrest nr. 104 127 van 31.05.2013 ; CCE, arrest nr. 101 996 van
29.04.2013 ; CCE, arrest nr. 95 961 van 28.01.2013 ; CCE arrest nr.
95 204 van 16.01.2013 ; CCE, arrest nr. 92 337 van 28.11.2012 ; CCE
arrest nr. 91 686 van 19.11.2012
39. « La Cellule de Coordination Sur Les Pratiques Traditionnelles Affectant La Sante des Femmes et des Enfants »
40. CCE, arrest nr. 94 432 van 21.12.2012
41. CCE, arrest nr. 98 846 van 14.03.2013

• Facebook
Het CGVS heeft ook oog voor de ontwikkeling
van communicatiemiddelen en verwijst in toenemende mate naar informatie afgeleid uit sociale
netwerken, zoals facebook, om vast te stellen dat
de verklaringen van verzoekster niet kloppen met
de informatie gepubliceerd in deze netwerken.
In een zaak betreffende een Soussou-vrouw,
die verklaard had steeds in Guinee te hebben
gewoond, merkte het CGVS op dat zij gelogen
had omtrent haar profiel vermits uit de informatie van facebook bleek dat zij gestudeerd had in
Senegal en dat zij afgestudeerd was in een school
te Dakar. De CCE stelde dat de informatie bekomen via een raadpleging van een facebookprofiel niet voldoende betrouwbaar waren om
er conclusies uit te kunnen trekken :
« ce type de profil pouvant être rédigé par une autre personne que la requérante ou, rédigé par la requérante, porter
des mentions ne correspondant pas à la réalité pour des
raisons propres à son rédacteur. Le Conseil estime dès lors
que cet argument est particulièrement fragile et peu pertinent et, à tout le moins, juge nécessaire, pour fonder une
argumentation sur le possible parcours d’études au Sénégal
de la requérante, de recueillir des éléments plus concrets et
consistants sur le séjour de cette dernière et son inscription
scolaire au Sénégal ». (vrij vertaald : « dit type van profiel, dat
opgesteld kan zijn door een andere persoon dan verzoekster
of door verzoekster, kan vermeldingen bevatten die niet overeenkomen met de werkelijkheid wegens redenen eigen aan
de redacteur. Bijgevolg oordeelt de Raad dat dit argument
ontzettend fragiel en weinig relevant is, en dat het op zijn
minst noodzakelijk is om concretere en meer consistente
elementen te verzamelen over het verblijf van verzoekster
evenals haar inschrijving in een school in Senegal, om een
argumentering gebaseerd op haar mogelijk studieparcours
in Senegal te ondersteunen.»)42
42. CCE, arrest nr. 95 844 van 25.01.2013
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B. HET GEHOOR OP HET CGVS
De CCE heeft verschillende keren moeilijkheden en
leemtes vastgesteld in de wijze waarop het gehoor
van verzoekster gevoerd werd door de « protection
officers » van het CGVS.
De kwaliteit van het gehoor en de bekwaamheid
van de « protection officer » zijn belangrijk, vooral omdat de aanvraag voornamelijk geëvalueerd
wordt op basis van de verklaringen van verzoekster en omdat de ingeroepen daden van vervolging
voortkomen uit de intieme sfeer.
De CCE heeft het CGVS herhaaldelijk verweten
geen duidelijke en gesloten vragen te hebben
gesteld, die nochtans nodig waren om een opinie
te kunnen vormen omtrent de geloofwaardigheid
van het relaas, ondermeer met betrekking tot de
gebeurtenissen voorafgaand aan het huwelijk, de
omstandigheden waarin verzoekster besneden
werd, haar ervaring als echtgenote,…43
Er werd ook reeds geoordeeld dat de tekorten
aangerekend aan verzoekster te wijten waren aan
de manier waarop de « protection officer » het
gehoor had gevoerd en dus niet konden leiden tot
een gebrekkige geloofwaardigheid.44

43. CCE, arrest nr. 97 264 van 15.02.2013
44.CCE, arrest nr. 92 770 van 30.11.2012 ; CCE, arrest nr. 99 206
van 19.03.2013

Bovendien werden de kwetsbaarheid van een verzoekster, evenals de moeilijkheden voor haar om
traumatiserende gebeurtenissen te vertellen aan
een « protection officer » en een tolk die allebei
van het mannelijk geslacht waren, eveneens weerhouden door de CCE om in te gaan tegen het
CGVS, die besloot dat het relaas van verzoekster
ongeloofwaardig was op basis van haar gebrekkige
verklaringen :
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« Le Conseil estime, par ailleurs, que le motif de la décision attaquée relatif au manque de crédibilité du récit
produit pas la requérante repose sur des constats erronés tirés d’une audition menée de façon lacunaire, qui
n’a de plus été retranscrite que partiellement et sans
qu’aucun égard n’ait été accordé à la fragilité pourtant
tout à fait évidente de la requérante, à son jeune âge
au moment des faits et à la difficulté de relater certains
évènements traumatisants, d’ordre sexuel en particulier,
devant un officier de protection et un interprète tous
deux de sexe masculin alors que certains signes d’inhibitions flagrants, qui ressortent malgré tout de la lecture
de ce rapport d’audition, auraient dû attirer l’attention de
l’officier de protection en charge de l’audition ».
(Vrij vertaald : « Overigens oordeelt de Raad dat het
motief van de bestreden beslissing met betrekking tot
de ongeloofwaardigheid van het relaas van verzoekster
steunt op verkeerde vaststellingen, afgeleid uit een gehoor dat gebrekkig gevoerd werd, dat slechts gedeeltelijk
neergeschreven werd en dat geen enkele aandacht heeft
besteed aan de nochtans duidelijke kwetsbaarheid van
verzoekster, omwille van haar jonge leeftijd op het moment van de feiten en omwille van de moeilijkheid om
bepaalde traumatiserende gebeurtenissen, in het bijzonder van seksuele aard, te vertellen aan een « protection
officer » en een tolk, allebei van het mannelijk geslacht,
terwijl de « protection officer », die het gehoor voerde,
de aandacht had moeten schenken aan bepaalde duidelijke signalen van geremdheid. » 45

tribuer le dossier à un officier de protection différent
et ce, d’autant plus que la requérante était mineure au
moment des faits et de son audition ».
(Vrij vertaald : « 5.2. De Raad merkt in eerste instantie
op dat uit de elementen van het administratief dossier,
en meer bepaald uit een schrijven van 9 juli 2012 van de
advocate en van de voogd van verzoekster gericht tot de
Commissaris-Generaal (administratief dossier, stuk 10),
kan worden afgeleid dat verschillende gebeurtenissen
zich hebben voorgedaan tijdens het eerste gehoor van
verzoekster op 4 juli 2012. Voornoemd schrijven maakt
onder meer melding van het feit dat de « protection
officer » zich verzette tegen pauzes, tegen het vroeger
afronden van het gehoor om verzoekster later opnieuw
op te roepen, omdat hij deadlines diende te respecteren,
terwijl verzoekster duidelijk tekens van vermoeidheid
vertoonde en de tolk niet kon blijven. Voor wat betreft
het verzoekschrift, oordeelt de Raad bijgevolg, in de mate
dat de onpartijdigheid en de neutraliteit van de « protection officer » expliciet in vraag werden gesteld door
verzoekende partij, het toekwam aan verwerende partij
om het dossier aan een andere « protection officer »
toe te vertrouwen en dit vooral omdat verzoekster minderjarig was op het moment van de feiten en van haar
gehoor. ») 46

45. CCE, arrest nr. 91 242 van 09.11.2012
46.CCE, arrest nr. 100 346 van 02.04.2013

Ten slotte is de CCE ook reeds teruggekomen op
de neutraliteit en onpartijdigheid van de « protection officer ». Zo vernietigde de RvV een beslissing van het CGVS en stelde onder meer dat een
nieuw gehoor van verzoekster door een andere
« protection officer » moest plaatsvinden:

« 5.2. Le Conseil relève tout d’abord, qu’il ressort des
éléments du dossier administratif et plus particulièrement d’un courrier du 9 juillet 2012 de l’avocate et de la
tutrice de la requérante adressé au Commissaire général
(dossier administratif, pièce 10) que plusieurs incidents se
sont produits lors de la première audition de la requérante en date du 4 juillet 2012 ; le courrier susmentionné
fait notamment état du fait que l’officier de protection
se montrait réticent à faire des pauses, à arrêter l’audition plus tôt et à reconvoquer la requérante ultérieurement car il était tenu par des délais, alors même
que la requérante montrait des signes de fatigue et que
l’interprète ne pouvait pas rester. À l’instar de la requête,
le Conseil considère dès lors que dans la mesure où
l’impartialité et la neutralité de l’officier de protection
avaient été explicitement mises en cause par la partie
requérante, il appartenait à la partie défenderesse d’at-

C. DE SRB’s 47
Inleiding
Het CGVS wenste haar kennis over Guinee, en
meer bepaald over de verschillende schadelijke
traditionele praktijken die in dat land heersen, te
actualiseren. Bijgevolg werd er in samenwerking
met de Franse en Zwitserse asielinstanties in november 2011 een gezamenlijke missie naar Guinee
georganiseerd.
Verschillende rapporten, die we zullen analyseren
in deze studie, komen voort uit deze missie :
• De SRB « Huwelijk » van april 2012 (sectie 1)
• De SRB « De praktijken van het leviraat en
het sororaat » van juli 2012 (sectie 2
• De SRB « Vrouwelijke genitale verminking (VGV) »
van mei 2012 (sectie 3)
• De SRB « Alleenstaande moeders en
buitenechtelijke kinderen » van juni 2012
(sectie 4).
Hoewel deze rapporten tot doel hebben tot een
objectievere behandeling van dossiers aangaande
eenzelfde problematiek te komen, hebben we
grote verschillen kunnen vaststellen, onder meer
naargelang de taalrol.
•• Kritiek betreffende de methodologie

47. De « Subject Related Briefing » is een openbaar document
opgesteld door CEDOCA, het documentatiecentrum van het CGVS.
48. BCHV, « Analyse des Subject Related Briefing sur les mutilations
génitales féminines (MGF) et le mariage en Guinée, octobre 2012 »,
http://www.cbar-bchv.be

De methodologie gebruikt voor de opstelling van deze
rapporten, meer bepaald de SRB’s « huwelijk » en
« VGV » werd uitvoerig bekritiseerd, onder meer
door het BCHV, die de wetenschappelijke waarde
van deze SRB’s betwistte.48
In het algemeen trekt de RvV de SRB’s niet in twijfel, wordt er zelden teruggekomen op de vraag van
de gehanteerde methodologie en wordt er steeds
besloten dat de SRB’s valabel zijn.
Wat dit betreft verwijst de RvV in enkele arresten naar een schrijven van het CGVS van 17
december 2012, gericht tot het BCHV. De Raad
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bekrachtigde het standpunt van het CGVS en beperkte zich tot het aangeven dat uit dit schrijven
kon worden afgeleid dat de informatie waarop het
CGVS zich baseert wel degelijk op « correcte » en
« objectieve » wijze verzameld en gebruikt werd.
Blijkbaar voert de RvV geen eigen, onpartijdige
analyse op dit vlak..49

De RvV oordeelt regelmatig dat de eenvoudige
verwijzing naar algemene rapporten over de situatie van de vrouwenrechten in Guinee, neergelegd
door verzoekster, zonder een concrete band aan
te tonen met haar individuele en persoonlijke situatie, geen persoonlijke vervolging bewijst in de
zin van het Verdrag van Genève.52

De Franstalige rechtspraak daarentegen, is veel genuanceerder dan deze van de RvV, voornamelijk
met betrekking tot SRB « Huwelijk », door op expliciete wijze de gebruikte methodologie te bekritiseren of door de inhoud zelf van het rapport erg
te nuanceren (zie infra).

Hoewel het risico inderdaad in concreto dient
aangetoond te worden, is het nochtans duidelijk
dat deze rapporten neergelegd zijn om de conclusies van de SRB’s van het CGVS te relativeren, of
zelfs tegen te spreken.

49. RvV, arrest nr. 103 199 van 22.05.2013. In deze zin eveneens :
RvV, arrest nr. 103 204 van 22.05.2013

•• Inoverwegingname van andere
objectieve bronnen
Naast de methodologische problemen, wordt de
informatie in deze SRB’s tegengesproken door andere objectieve bronnen.50
In het geheel van alle onderzochte Nederlandstalige beslissingen hebben we slechts één arrest
gevonden dat expliciet erkent dat alternatieve informatie, aangebracht door verzoekster, de SRB’s
ernstig nuanceert, vooral voor wat betreft de
vraag omtrent effectieve bescherming tegen VGV
door de autoriteiten. 51
50. Zie de website van INTACT voor een lijst van alternatieve
informatie : http://www.intact-association.org/
51.RvV, arrest nr. 91 833 van 20.11.2012, zie infra

Het argument aangevoerd door de asielinstanties
om deze informatie niet in overweging te nemen
lijkt niet legitiem, gezien zij zelf verwijzen naar de
SRB’s, die algemene informatie weergeven en die
niets te maken hebben met de individuele en bijzondere situatie van betrokkene, om zo de geloofwaardigheid van een relaas in twijfel te trekken.
Soms beperkt de RvV zich tot het stellen dat de
bronnen aangehaald door verzoekster de SRB
« huwelijk » niet ontkrachten, zonder dit standpunt
verder te verantwoorden. 53
Meestal schijnt de RvV de informatie aangebracht
door beide partijen niet objectief, onpartijdig en
kritisch te onderzoeken, maar neemt integendeel
een ongenuanceerd standpunt in, steeds in het
nadeel van verzoekster.
In andere arresten neemt de RvV rapporten neergelegd door verzoekster in overweging, maar
merkt op dat ze ouder zijn dan de SRB, waardoor
de informatie die ze bevat de objectieve informatie
in het adminstratief dossier niet kan ontkrachten.
52. In deze zin: RvV, arrest nr. 100 631 van 09.04.2013; RvV, arrest
nr. 103 670 van 28.05.2013; RvV, arrest nr. 103 199 van 22.05.2013
53.RvV, arrest nr. 91 795 van 20.11.2012
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De RvV heeft reeds een rapport van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland van
9 september 201154 buiten beschouwing gelaten
omdat de SRB omtrent VGV dateert van juni 2012.
Het Nederlandse rapport bevestigde nochtans dat
de VGV zich niet enkel voordoet in rurale gebieden, maar in alle geografische streken van het land
en dat er nog steeds geen sprake is van een daling
in de prevalentiegraad van de VGV, ondanks het
bestaan van de strengere wetgeving.55
De RvV baseert zich derhalve op een puur formalistisch criterium om alle informatie van het CGVS
te bekrachtigen, zonder de minste nuancering
en zonder de inhoud van de informatie aangebracht door verzoekster, nochtans afkomstig van
een officiële bron, grondig te onderzoeken. Het is
merkwaardig dat twee bronnen, op slechts enkele
maanden tijd, zodanig verschillende informatie bevatten.
In hetzelfde arrest weigerde de RvV bovendien
rekening te houden met een rapport van de Immigration and Refugee Board van Canada omtrent
gedwongen huwelijken in Guinee, dat dateerde
van 9 oktober 201256 - dus na de SRB – dat bevestigde dat gedwongen huwelijken nog steeds
frequent voorkomen in Guinee en dat niet kan
worden gesteld dat vrouwen die in de stad leven
en die iets ouder zijn, niet getroffen zouden zijn
door deze praktijk. De RVV meent dat deze informatie voornamelijk voortvloeit uit één enkele
bron, met name de uitvoerende directeur van
het Interafrikaans Comité betreffende traditionale
praktijken, terwijl de SRB zich gesteund zou hebben op verschillende bronnen. Wat dit laatste betreft dient te worden opgemerkt dat het BCHV en
INTACT in de nota van oktober 2012, juist het gebrek aan diversiteit van bronnen waarop de SRB’s
zich baseren, benadrukt.57

SRB « huwelijk ». De verwijzing naar rapporten, die
aantonen dat gedwongen huwelijken nog steeds
frequent voorkomen in Guinee zou niet pertinent
zijn, aangezien de aangevoerde feiten op zich niet
geloofwaardig zijn.58
54. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederland, Algemeen Ambtsbericht Guinee, 09.09.2011, http://www.
rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2011/09/09/guinee---2011-09-09.html
55.RvV, arrest nr. 103 200 van 22.05.2013
56. Immigration and Refugee Board of Canada, Guinée :
information sur la fréquence des mariages forcés; les lois
touchant les mariages forcés; la protection offerte par l’État;
la possibilité pour les femmes de refuser un mariage forcé
(2009-sept. 2012), 9 oktober 2012, GIN104197.F, http://
www.refworld.org/docid/50aa23312.html.
57. BCHV, Analyse des Subject Related Briefing sur les mutilations génitales féminines (MGF) et le mariage en Guinée,
oktober 2012, http://www.cbar-bchv.be:
« Les sources utilisées dans ces deux rapports sont également peu variées, de sorte qu’il est impossible de recouper
les informations obtenues. Par exemple, le SRB sur le mariage se base presque exclusivement sur les avis de deux
sociologues Oumar DOUMBOUYA SIVORY15 et Alpha Amadou Bano BARRY. Le SRB sur les MGF se fonde quant à lui
sur différents entretiens avec des professionnels de la santé
mais ceux-ci sont tous basés à Conakry. Il existe pourtant
de nombreuses autres sources traitant des MGF ou du mariage en Guinée ». ». (Vrij vertaald : de bronnen gebruikt
in deze twee rapporten zijn eveneens weinig gevarieerd,
waardoor het onmogelijk is de verkregen informatie overeen te stemmen. Bijvoorbeeld, de SRB over het huwelijk
baseert zich bijna uitsluitend op het advies van twee
sociologen Oumar DOUMBOUYA SIVORY15 en Alpha
Amadou Bano BARRY. De SRB over de VGV steunt zich
op verschillende gesprekken met professionelen in de
gezondheidssector, maar dezen bevinden zich allen in
Conakry. Er bestaan nochtans talrijke andere bronnen
met betrekking tot VGV of het huwelijk in Guinee. »)
58.RvV, arrest nr. 103 204 van 22.05.2013

In andere arresten haalt de RvV aan dat de verklaringen van de jonge kandidate aangetast zijn door
incoherentie en tegenstrijdigheden, en dat ze bovendien ongeloofwaardig zijn in het licht van de
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In zijn redenering neemt de RvV aldus de informatie van het CGVS in overweging om de overtuiging dat de feiten niet geloofwaardig zouden zijn te
bevestigen, maar hij verwerpt daarentegen, zonder
enig onderzoek, alle informatie die de SRB’s zouden kunnen nuanceren.
Het louter inroepen van internationale rapporten toont op zich geen vrees voor vervolging aan,
maar het is het verschil in behandeling tussen de
overgemaakte informatie die ons betwistbaar lijkt.
In dit opzicht is de positie van de CCE duidelijk
verschillend, en in ieder geval objectiever en meer
onpartijdig ten aanzien van verzoekster.
De CCE heeft reeds geoordeeld dat de objectieve informatie neergelegd door verzoekster de
gebreken van haar relaas niet konden vergoelijken,
zonder zich te baseren op de SRB om te besluiten
tot dit gebrek aan geloofwaardigheid.59
In enkele arresten heeft de CCE zelfs verduidelijkt
dat hij de praktijk van gedwongen huwelijken in
Guinee niet betwistte, maar dat het louter bestaan
van dergelijke praktijk de vrees van verzoekster om
eraan te worden onderworpen echter niet aantoonde, gezien haar tegenstrijdige verklaringen.60
De CCE heeft onder meer terecht gepreciseerd
dat het zinloos was zich uit te spreken over de documenten omtrent het gedwongen huwelijk neergelegd door het CGVS of zelfs door beide partijen,
gezien de feiten niet vaststonden.61

59. Zie website van Intact voor een lijst van alternatieve informatie:
http://www.intact-association.org
60. CCE, arrest nr. 103 827 van 30.05.2013
61. In deze zin : CCE, arrest nr. 93.995 van 19.12.2012 ; CCE, arrest
nr. 90.291 van 25.10.2013
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Wel leidde bepaalde objectieve informatie omtrent de praktijk van gedwongen huwelijken in
Guinee, die de informatie in de SRB tegensprak,
in sommige dossiers ertoe dat Franstalige magistraten de beslissingen van het CGVS vernietigden, opdat laatgenoemde deze zich zou kunnen
uitspreken over anderen bronnen :
« Le Conseil observe que l’acte attaqué se réfère explicitement au document du centre d’information de la
partie défenderesse, le « CEDOCA », intitulé « Subject
related briefing : Guinée : le mariage ; avril 2012 » et
développe sur cette base un motif de la décision attaquée. La partie requérante cite plusieurs sources relayées par le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés concernant la question du mariage
dont il peut être conclu que les mariages forcés subsistent en Guinée et qu’ils ne sont pas réservés aux
coins les plus reculés du pays. En conséquence, le
Conseil ne peut considérer que concernant le « SRB »
susmentionné, en ce qu’il se fonde pour l’essentiel sur
des entretiens, non joints, avec deux interlocuteurs pour
lesquels aucune information n’est fournie par ailleurs, que
l’instruction ait été suffisante quant à ce ».
(Vrij vertaald: « De Raad merkt op dat de bestreden akte
expliciet verwijst naar het document van het informatiecentrum van verwerende partij, « CEDOCA », genaamd
« Subject Related Briefing : Guinee : het huwelijk ; april
2012 » en ontwikkelt op basis van dit document een
motief van de bestreden beslissing. Verzoekende partij
citeert verschillende bronnen afkomstig van het Hoog
Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen betreffende het huwelijk, waaruit kan afgeleid worden dat gedwongen huwelijken blijven bestaan in Guinee
en dat ze niet beperkt zijn tot de meest afgezonderde
streken van het land. Bijgevolg kan de Raad niet besluiten dat het onderzoek voldoende is voor wat betreft
de voornoemde SRB, aangezien deze zich voornamelijk
steunt op gesprekken – die er niet bij gevoegd zijn – met
twee gesprekspartners waarvan verder geen enkele informatie is weergegeven. ») 62
62. CCE, arrest nr. 92 459 van 29.11.2012. Deze zaak betreft een
Malinké vrouw, gedwongen uitgehuwelijkt door haar oom en besneden voor het huwelijk, ondanks de weerstand van haar familie aan
moederszijde.Verzoekster citeerde verschillende bronnen, aangehaald
door het UNHCR met betrekking tot het onderwerp van het huwelijk. De Raad meent dat uit deze bronnen voortvloeit dat gedwongen
huwelijken voort blijven bestaan in Guinee en dat zij niet voorbehouden zijn voor de meest afgelegen streken van het land. Bijgevolg
oordeelt de Raad de SRB « huwelijk » opzij te moeten schuiven en
meent dat het onderzoek gevoerd door het CGVS onvoldoende is.

« Le Conseil constate également que la partie requérante a joint à son recours plusieurs documents relatifs
au pays dont la requérante est originaire et plus particulièrement un document du 25 mai 2011 du Centre
Norvégien d’information sur les pays d’origine ; document également utilisé par la partie défenderesse dans
son SRB. S’agissant de ce rapport, il est intéressant de
constater, comme le soulève la partie requérante, que ce
document soutient qu’ « Il n’a pas été entrepris d’études
importantes sur le mariage forcé en Guinée. Aussi
l’ampleur du phénomène, tel qu’il se présente aujourd’hui,
n’est-elle pas connue. Son existence ne fait néanmoins aucun doute » (p. 2). Le rapport tend donc à relativiser l’affirmation selon laquelle le mariage forcé est marginal dans
la mesure où l’ampleur du phénomène n’est pas connue.
Le Conseil estime qu’il y a dès lors lieu de nuancer
les informations figurant dans le document intitulé
« Subject Related Briefing – Guinée - Le mariage »
daté du mois d’avril 2012 ; le Conseil s’interroge sur la
subsistance des mariages forcés en Guinée, y compris
dans les régions les plus urbanisées du pays et sur la possibilité pour les femmes qui en sont victimes de rompre
cette union non désirée et d’obtenir une protection des
autorités guinéennes ».
(Vrij vertaald: « De Raad neemt eveneens waar dat
verzoekende partij bij haar beroep verschillende documenten omtrent het land waaruit zij afkomstig is heeft
gevoegd en meer bepaald een document van 25 mei
2011 van het Noors informatiecentrum; een document
dat eveneens gebruikt werd door verwerende partij in
haar SRB. Met betrekking tot dit rapport is het interessant
vast te stellen, zoals verzoekende partij opwerpt, dat dit
document voorhoudt « dat er geen belangrijke studies
over gedwongen huwelijken in Guinee zouden zijn uitgevoerd. Ook de omvang van het fenomeen, zoals deze
zich vandaag voordoet, zou niet gekend zijn. Haar bestaan
zou nochtans niet in twijfel getrokken worden (pag. 2).
Het rapport strekt dus tot het relativeren van de stelling,
volgens dewelke gedwongen huwelijken marginaal zijn,
in de mate dat de omvang van het fenomeen niet gekend is. Bijgevolg meent de Raad dat de informatie in
het document « Subject Related Briefing – Guinee – het
huwelijk » van april 2012 genuanceerd dient te worden;
de Raad buigt zich over het voortleven van gedwongen
huwelijken in Guinee, met inbegrip van de gebieden die
het meest verstedelijkt zijn, en over de mogelijkheid voor
de vrouwen, die er het slachtoffer van zijn, om deze
ongewenste verbintenis te verbreken en om een bescherming te bekomen van de Guinese autoriteiten.») 63

Deze inoverwegingname van informatie die werd
overgemaakt door beide partijen is ons inziens
gerechtvaardigd, gezien de tegenstrijdigheden omtrent essentiële aspecten enerzijds, en gezien de
betwistbaarheid van de gebruikte methodologie
voor de opstelling van de SRB anderzijds.
Hieronder wordt de rechtspraak van de Raad met
betrekking tot de verschillende SRB’s bestudeerd.

Sectie 1. Het huweli jk
Het huwelijk is een thema dat regelmatig voorkomt
in asieldossiers van Guinese vrouwen, er wordt
dikwijls een vrees gerelateerd aan een gedwongen
huwelijk inroepen, evenals echtelijk geweld.
De SRB besluit dat het gedwongen huwelijk een
marginaal fenomeen geworden is, bijna onbestaand
in stedelijke omgevingen. Het zou voornamelijk erg
jonge meisjes betreffen, die in rurale omgevingen
leven en die afkomstig zijn uit traditionele families.
De meest verspreide praktijk is deze van de gearrangeerde huwelijken, waarbij het jonge meisje niet
uitgehuwelijkt kan worden zonder voorafgaand
haar toestemming te hebben gegeven, die in het
algemeen bekomen wordt. Dit opdat het huwelijk
niet zou eindigen in een echtscheiding en de eer
van de familie aldus ongeschonden blijft.
De vrouw die wenst te ontsnappen aan een gedwongen huwelijk of die er een eind aan wil maken,
zal in het algemeen geen klacht indienen bij haar
autoriteiten, maar zoekt mogelijk een toevlucht
binnen haar familie om door middel van onderhandeling te ontsnappen aan een ongewenst huwelijk. De vrouw kan zich eveneens elders vestigen en
een bescherming vinden bij de familieleden langs
moederszijde.

63. CCE, arrest nr. 95 840 van 25.01.2013. Deze zaak betrof een
NBMV van 17 jaar die het slachtoffer was van een poging tot gedwongen huwelijk.
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Tenslotte bestaan er in Guinee verschillende verenigingen voor de bescherming van de rechten
van de vrouw die bewustwordings- en informatiecampagnes voeren, in directe samenwerking met
de autoriteiten.
Zoals we hierboven hebben aangehaald, hebben
we enorme verschillen in het gebruik van deze
SRB vastgesteld.
De SRB werd soms gebruikt om te besluiten tot
de noodzaak om internationale bescherming toe
te kennen aan de verzoekster of om bijkomende
onderzoeksmaatregelen te vorderen (1.1).
In bepaalde zaken sloot de Raad zich aan bij de
beslissing van het CGVS, die zich baseerde op het
SRB om een asielaanvraag te verwerpen, omdat
er werd geoordeeld dat de verklaringen van verzoekster niet verenigbaar waren met de informatie
in het rapport (1.2.).
Verder hebben magistraten de methodologische
problemen van dit rapport benadrukt en besloten
dat het CGVS zich niet hierop niet kon baseren
om de geloofwaardigheid van de verklaringen van
verzoekster in vraag te stellen (1.3.).
Tenslotte werden de verklaringen van verzoekster soms als voldoende beschouwd om de geloofwaardigheid van haar relaas te evalueren en
de al dan niet noodzakelijkheid om haar internationale bescherming toe te kennen. Er werd hier
aldus in stilte voorbijgegaan aan de SRB (1.4.).

64. CCE, arrest nr. 104 218 van 31.05.2013. Het betreft een jong
Peuls meisje, wees, opgevangen door haar oom langs vaderzijde, die
aanvaardde dat zij haar studies zou verderzetten vooraleer haar uit
te huwelijken, zonder dat de familie langs moederzijde hierover op
hoogte werd gesteld. Verzoekster had tevergeefs getracht te ontsnappen aan het gedwongen huwelijke en heeft uiteindelijk 4 jaar samengeleefd met haar man, met wie ze twee kinderen heeft gehad. Dankzij
haar oom aan moederszijde heeft zij kunnen vluchten. Het CGVS
oordeelde dat het in casu eerder ging om een gearrangeerd dan om
een gedwongen huwelijk.
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1.1. Erkennings- en vernietigingsarresten
gebaseerd op de SRB
De CCE heeft zich soms gebaseerd op de SRB
« Huwelijk » om te besluiten tot de noodzaak om
internationale bescherming toe te kennen aan verzoekster of te oordelen dat bijkomend onderzoek
diende te worden gevoerd door het CGVS. Hierbij
steunde de Raad zich op enkele fragmenten van
het rapport, nuanceerde deze of interpreteerde
bepaalde passages.
•• Het profiel van verzoekster en de
familiale context
De CCE heeft verwezen naar de SRB « Huwelijk »
om te oordelen dat de situatie van verzoekster
een aantal bijzonderheden vertoonde, die toelieten het gedwongen karakter van haar huwelijk als
plausibel te beschouwen.
De Raad heeft zich gebaseerd op het profiel van
verzoekster en op de familiale context waarin zij
opgroeide om vast te stellen, dat overeenkomstig de SRB « Huwelijk », dit profiel overeenkwam
met deze van de meisjes die het slachtoffer zijn van
gedwongen huwelijken in Guinee :

« la situation de la requérante présente un certain
nombre de particularités qui laisse à penser que le caractère forcé de son mariage est plausible et incitent en
conséquence à la prudence: elle était mineure lors de
son mariage et de la naissance de son premier enfant
(dossier administratif, pièce 20, Subject Related Briefing
« Guinée : Le mariage », p. 12) alors que d’après les informations versées au dossier par la requérante l’âge moyen
du mariage à tendance a augmenter ainsi, en 2005, 62%
des 15 /19 ans se déclaraient célibataires (Landinfo, p.2),
son époux est plus âgé de 25 ans (la différence de 10
ans étant la norme en Guinée et une différence de 30
ans nécessitant une autorisation spéciale des pouvoirs
publics), elle prouve avoir subi une excision de type 1 ce
qui souligne l’attachement de sa famille aux coutumes
et traditions (dossier administratif, pièce 19, attestation
médicale), elle est d’origine ethnique peule, ethnie au
sein de laquelle, d’après les informations objectives versées au dossier administratif, le mariage forcé serait le
plus courant (dossier administratif, pièce 20, Subject Related Briefing « Guinée : Le mariage », p. 13) et son mariage
revêtirait, selon ses dires, un enjeu financier ». 64

(Vrij vertaald : « de situatie van verzoekster vertoont
een aantal bijzonderheden, die doet vermoeden dat het
gedwongen karakter van haar huwelijk plausibel is en
spoort bijgevolg aan tot voorzichtigheid : ze was minderjarig op het moment van haar huwelijk en de geboorte
van haar eerste kind (administratief dossier, stuk 20, Subject Related Briefing « Guinee : het huwelijk », pag. 12),
terwijl volgens de informatie gevoegd aan het dosier door
verzoekster, de gemiddelde leeftijd voor het huwelijk de
neiging heeft om toe te nemen – zo verklaarde 62% van
de 15/19 jarigen dat ze vrijgezel waren in 2005 (landinfo,
pag. 2). Haar echtgenoot is 25 jaar ouder (een leeftijdsverschil van 10 jaar is de norm in Guinee en een verschil van 30 jaar vergt een speciale toestemming van de
overheid), ze toont aan een besnijdenis type 1 te hebben ondergaan, wat de hechting van haar familie aan de
gebruiken en tradities weergeeft (administratief dossier,
stuk 19, medisch attest), ze is van Peulse etnische origine,
een etnie waarin volgens de objectieve informatie toegevoegd aan het administratief dossier, het gedwongen
huwelijk het meest gebruikelijk is (administratief dossier,
stuk 20, Subject Related Briefing « Guinee : het huwelijk »,
pag. 13) en haar huwelijk zou volgens haar een financieel
karakter hebben. ») 64

In het arrest nr. 90 297 van 25.10.2013 merkte
de CCE op dat uit de verklaringen van verzoekster bleek dat zij afkomstig was uit een traditionele
omgeving (strikt dagdagelijkse regels, besneden na
het overlijden van haar ouders, polygame oom, …) :
« Le Conseil estime que le mariage forcé de la requérante est crédible, au vu de sa minorité au moment des
faits et malgré le fait qu’elle ait toujours vécu à Conakry. Cela d’autant plus que la requérante est d’origine
peule et que selon les informations objectives de la partie défenderesse, « [l]e mariage forcé serait plus courant
dans la communauté peule que dans d’autres groupes
ethniques »

Ensuite, le Conseil relève le profil vulnérable de la requérante : celle-ci est jeune, orpheline, élevée par un oncle
qui ne se soucie pas d’elle, au point de lui refuser des
soins médicaux et de ne pas l’aider à se scolariser, elle
ne travaille pas et sa famille maternelle n’a que peu à
dire dans sa vie (dossier administratif, pièce 6, pages 4,
5, 6, 7, 9 et 13) ».
(Vrij vertaald : « De Raad oordeelt dat het gedwongen
huwelijk van verzoekster geloofwaardig is, gezien haar
minderjarigheid op het moment van de feiten en ondanks het feit dat ze steeds geleefd heeft in Conakry. Bovendien is verzoekster van Peulse origine en volgens de
objectieve informatie van verwerende partij, « zou het
gedwongen huwelijk gebruikelijker zijn in de Peulse ge-

meenschap dan in andere etnische groepen ».Vervolgens
neemt de Raad het kwetsbaar profiel van verzoekster
waar : ze is jong, wees, grootgebracht door een oom die
zich niet om haar bekommert, die haar zelfs medische
zorgen weigert en haar niet naar school laat gaan ; ze
werkt niet en haar familie langs moederzijde heeft weinig te zeggen over haar leven (administratief dossier, stuk
6, pagina’s 4, 5, 6, 7, 9 en 13). » 65
65. In deze zin : CCE, arrest nr. 92 336 van 28.11.2012

•• Toestemming van het jonge meisje en de
praktijk van gearrangeerde huwelijken
Volgens het CGVS blijkt uit de SRB « huwelijk »
dat het gedwongen huwelijk nagenoeg onbestaand zou zijn in Guinee vermits het jonge meisje
haar toestemming moet geven. Bijgevolg zou het
onwaarschijnlijk zijn dat een huwelijk gevierd
zou worden zonder dat de vrouw formeel haar
akkoord zou hebben gegeven.
Een internationale bescherming werd reeds gegeven aan een kandidate die voorhield niet te hebben ingestemd met het huwelijk. De CCE oordeelde dat het relaas geloofwaardig was :
« Les informations produites par la partie défenderesse
quant au mariage en Guinée ne permettent pas de
conclure ipso facto au manque de crédibilité des propos
de la requérante ». (vrij vertaald : « de informatie neergelegd door verwerende partij met betrekking tot het
huwellijk in Guinee laat niet ipso facto toe te besluiten
tot het gebrek aan geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoekster »).66
66. CCE, arrest nr. 103 040 van 17.05.2013. Deze zaak betreft een
jong Peuls meisje, wees, afkomstig uit een rurale omgeving, wiens
moeder het slachtoffer was van een gedwongen leviraat na de dood
van haar man. Zij werd opgevoegd door haar oom, en werd na de
dood van haar ouders door hem mishandeld en uitgehuwelijkt zonder
haar toestemming. Het CGVS baseerde zich op de SRB « huwelijk »
om te besluiten dat het onmogelijk was dat verzoekster haar toestemming voor het huwelijk niet had gegeven en dat zij hierover slechts
geïnformeerd werd na aankomst bij haar man. In deze zin eveneens
CCE, arrest nr. 101.870 van 26.04.2013; CCE, arrest nr. 92.335 van
28.11.2012;
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De CCE heeft zich eveneens gebaseerd op het
SRB om te besluiten dat de toestemming van
het jonge meisje niet vrij was, rekening houdend
met de omstandigheden waarin het huwelijk was
gevierd en dat het gedwongen karakter van het
huwelijk dus vaststond :

« Le Conseil relève également qu’il ressort des informations de la partie défenderesse que « […], la pratique
la plus répandue dans la société guinéenne est celle des
mariages arrangés. La jeune fille ne pourra pas, dans ce
cas, être mariée sans avoir auparavant donné son accord,
tout en ayant à l’esprit que celui d’une très jeune fille est
de pure forme. ». Il estime que dans le cas d’espèce, au
vu de son profil particulier à savoir celui d’une jeune fille
de dix-sept ans, peu éduquée, soumise à un régime très
strict par son oncle paternel, il ne peut pas être considéré que la partie requérante a librement consenti à ce
mariage. Il y a également lieu de relever que son oncle
a menacé de répudier sa mère si celle-ci refusait de se
marier, ce qui correspond aux informations de la partie
défenderesse aux termes desquelles « La jeune fille finit
souvent pas accepter de se marier à cause de la forte
pression sociale et psychologique qui pèse sur elle, […]
ou encore parce qu’elle veut protéger sa mère d’une
éventuelle répudiation en cas de refus. » (CGRA, Subject Related Briefing, « Guinée – le mariage », avril 2012, p. 13) ».
(Vrij vertaald: “De Raad merkt eveneens op dat uit de
informatie van verwerende partij blijkt dat “[...] de meest
verspreide praktijk in de Guinese samenleving deze van
het gearrangeerde huwelijk is. In dit geval mag het meisje
niet uitgehuwelijkt worden zonder haar voorafgaandelijk en zuiver akkoord.” In voorliggend geval meent hij,
gezien haar bijzonder profiel, met name een meisje van
17 jaar, nagenoeg zonder scholing, onderworpen aan
een zeer strikt regime door haar oom langs vaderszijde,
dat er niet kan worden besloten dat verzoekende partij
uit vrije wil heeft ingestemd met dit huwelijk. Er dient
eveneens te worden opgemerkt dat haar oom gedreigd
heeft haar moeder te verstoten indien zij zou weigeren
om te huwen, wat overeenstemt met de informatie van
verwerende partij, volgens dewelke “het jonge meisje uiteindelijk vaak aanvaardt zich te huwen ten gevolge van
de zware sociale en psychologische druk die uitgeoefend
wordt op haar, [...] of omdat zij haar moeder wil beschermen tegen een eventuele verstoting in geval van weigering.” (CGVS, Subject Related Briefing, “Guinee – het
huwelijk”, april 2012, pag. 13 »). 67

Het SRB preciseert dat « gearrangeerde » huwelijken meer voorkomen in Guinee dan gedwongen
huwelijken.
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Echter, het onderscheid tussen een gearrangeerd en
een gedwongen huwelijk is ontzettend klein, zoals
Franstalige rechtspraak reeds onderlijnd heeft :

« La partie requérante relève ainsi adéquatement que
selon les informations objectives de la partie défenderesse ce sont en réalité les mariages « qui s’exercent
avec violences physiques et/ou psychologiques sur la
fille en vue de lui faire accepter le mariage » dont la
pratique est devenue marginale (dossier administratif,
pièce 21, Information des pays, Subject related briefing,
« Guinée- Le mariage », page 12). Or, le Conseil constate
en contrepartie, que la partie défenderesse reconnait
elle même la pratique répandue des mariages arrangés,
pour lequel le consentement est également requis mais
« tout en ayant à l’esprit que celui de la jeune fille est
de pure forme » (Ibidem, page 13). Les informations objectives de la partie défenderesse précisent encore que
« la décision finale revient au père, toujours après discussion avec la mère » (Ibidem, page 13) et « [l]a jeune
fille finit souvent par accepter de se marier à cause de la
forte pression sociale et psychologique qui pèse sur elle,
parce qu’il y a des intérêts financiers en jeu ou encore
parce qu’elle veut protéger sa mère d’une éventuelle répudiation en cas de refus ».
(Vrij vertaald : « Verzoekende partij merkt op passende
wijze op dat volgens de objectieve informatie van verwerende partij het in werkelijkheid huwelijken zijn « die
uitgeoefend worden met fysiek en/of psychisch geweld
over het meisje om haar een huwelijk te doen aanvaarden » waarvan de praktijk marginaal geworden is (administratief dossier, stuk 21, informatie over de landen,
Subject Related Briefing, « Guinee – Het huwelijk », pag.
12). De Raad stelt daarentegen vast dat verwerende
partij zelf de wijdverspreide praktijk van gearrangeerde
huwelijken erkent, voor dewelke de instemming ook vereist is, maar mits de instemming van het meisje zuiver is
(ibidem, pag. 13). De objectieve informatie van de verwerende partij bepaalt verder nog dat « de uiteindelijke
beslissing toekomt aan de vader, altijd na een gesprek
met de moeder » (ibidem, pag. 13) en « het jonge meisje
aanvaardt uiteindelijk meestal te huwen omwille van de
zware sociale en psychische druk die uitgeoefend wordt
op haar, omdat er financiële belangen zijn of omdat zij
haar moeder wil beschermen tegen een eventuele verstoting in geval van weigering. ») 68
67. CCE, arrest nr 102.558 van 07.05.2013. Het betreft een Peulse
NBMV, wiens moeder het slachtoffer was van een leviraat na het overlijden van haar echtgenoot. De maraboe-oom kwam met zijn vrouw
en kinderen in het huis van verzoekster wonen en had besloten haar
uit te huwelijken aan één van zijn rijke vrienden. Verzoekster baseerde
zich op een vrees gerelateerd aan een gedwongen huwelijk, evenals
aan een herbesnijdenis. Het CGVS heeft geoordeeld dat verzoekster
niet bewees dat haar oom maraboe was en leidt eruit af dat de SRB
« huwelijk » haar dus kon worden tegengeworpen. Het CGVS steunde
zich op het feit dat verzoekster steeds in Conakry had geleefd, dat zij
geschoold was en niet aantoonde dat zij onderworpen was geweest
aan een strikte en traditionele opvoeding. Dit terwijl de SRB bepaalt
dat het gedwongen huwelijk voornamelijk jonge meisjes betreft die in
een ruraal milieu leven en die afkomstig zijn uit traditionele families.
68. CCE, arrest nr. 103.724 van 29.05.2013

In een zaak nam de CCE de methodologische
problemen van de SRB waar (zie infra) en stelde
vervolgens :

« S’agissant du contenu de ce rapport, la partie requérante estime que la partie défenderesse en a effectué
une lecture partiale dès lors que la distinction établie
entre les mariages forcés et les mariages arrangés est
mince sinon inexistante, dès lors que dans le second cas,
l’accord de la jeune fille concernée n’est que de pure
forme, ce qui se confirme à la lecture des informations
déposées au dossier administratif dont il ressort ce qui
suit : « […] la pratique la plus répandue dans la société
guinéenne est celle des mariages arrangés. La jeune fille ne
pourra pas, dans ce cas, être mariée sans avoir auparavant
donné son accord, tout en ayant à l’esprit que celui d’une
très jeune fille est de pure forme […] La jeune fille finit souvent par accepter de se marier à cause de la forte pression
sociale et psychologique qui pèse sur elle, parce qu’il y a des
intérêts financiers en jeu ou parce qu’elle veut protéger sa
mère d’une éventuelle répudiation en cas de refus » (dossier administratif, farde ‘Informations des pays’, pièce 1,
‘SRB –Guinée- le mariage- avril 2012’, p.13).
Le Conseil estime au vu de ce qui précède ne pas pouvoir retenir le motif de la décision entreprise relatif à la
discordance entre le récit de la requérante et les informations objectives du dossier, celui-ci manquant effectivement de pertinence. En outre, le Conseil note que
la partie défenderesse n’a pas tenu compte des déclarations de la requérante qui a clairement expliqué les
intérêts financiers que son beau-père a retirés de ce mariage ». (Vrij vertaald : « Wat de inhoud van dit rapport
betreft, meent verzoekende partij dat verwerende partij
er slechts een gedeeltelijke lezing van heeft gedaan, vermits het gevestigde onderscheid tussen gedwongen en
gearrangeerde huwelijken flinterdun of zelfs onbestaand
is. Dit vermits in het tweede geval het akkoord van het
betrokken meisje slechts een pure formaliteit is, wat bevestigd wordt in de lezing van de informatie neergelegd
in het administratief dossier. Hieruit blijkt het volgende:
« […] de meest verspreide praktijk in de Guinese samenleving is deze van de gearrangeerde huwelijken. Het
meisje kan in dit geval niet uitgehuwelijkt worden, zonder
haar voorafgaand en zuiver akkoord te hebben gegeven
[…] Het meisje aanvaardt uiteindelijk vaak het huwelijk
tengevolge van de zware sociale en psychologische druk
die uitgeoefend wordt op haar, omdat er financiële interessen zijn of omdat ze haar moeder wil beschermen
tegen een eventuele verstoting ingeval van weigering »
(administratief dossier, farde « informatie van de landen »,
stuk 1, « SRB – Guinee – Het huwelijk – april 2012, pag.
13). Uit het voorgaande meent de Raad dat het motief van de bestreden beslissing met betrekking tot de
wanverhouding tussen het relaas van verzoekster en de
objectieve informatie van het dossier, niet kan weerhou-

den worden, omwille van een gebrek aan pertinentie.
Bovendien merkt de Raad op dat verwerende partij
geen rekening heeft gehouden met de verklaringen van
verzoekster, die duidelijk de financiële belangen die haar
schoonvader uit het huwelijk haalde, heeft uitgelegd ».) 69
69. CCE, arrest nr 97.222 van 14.02.2013

Hieruit blijkt dat de CCE het argument ondersteunt volgens dewelke het onderscheid gemaakt
in de SRB tussen het « gedwongen huwelijk » en
het « gearrangeerd huwelijk » weinig relevant is,
een analyse die wij volgen.
Deze stelling werd expliciet bevestigd in een ander
arrest, van 14.02.2013 :
« 5.9.1. Ainsi s’agissant de la définition même de la pratique du mariage forcé, la partie requérante souligne la
nuance existant entre la définition qui en est donnée
par la partie défenderesse soit le mariage « qui s’exerce
avec violence psychologique et/ou physique sur la fille
en vue de lui faire accepter de se marier avec celui que
la famille a choisi » (dossier administratif, farde bleue,
pièce n°21, Subject related briefing « Guinée, le mariage
», p.20) et celle donnée par l’Assemblée générale des
Nations-Unies ou le Conseil fédéral suisse qui pour le
premier estime qu’ « un mariage forcé se contracte sans
le consentement libre et non vicié d’une au moins des
parties. Dans sa forme la plus extrême, le mariage forcé
peut s’accompagner de menaces, de rapts, d’emprisonnements, de violences physiques, de viols et, dans certains cas, de meurtres » (Rapport du Secrétaire général
des Nations-Unies, « Etude approfondie de toutes les
formes de violence à l’égard des femmes » du 6 juillet
2006,A/61/122/add., §122).
Il apparaît en effet à la lecture de la requête et des pièces
y annexées, que le mariage forcé doit s’entendre, tant
dans sa forme la plus courante qui consisterait à ne
pas requérir ou à faire fi du consentement de la jeune
fille en question, que dans sa forme la plus extrême,
soit un mariage qui s’exercerait sous la contrainte et
la violence.
Or, la partie défenderesse n’admettrait l’existence d’un
mariage forcé que dans sa forme la plus extrême soit
lorsque celui-ci est contracté par la violence. Ainsi, les
informations objectives soulignent que le mariage forcé
est un phénomène marginal en milieu urbain, alors que le
rapport de mission conjointe du CGRA, de l’OFPRA et
de l’ODM (pièce n°2 énoncée au point 4.2. du présent
arrêt) précise que c’est le mariage forcé avec violence
psychologique et/ou physique qui est devenu marginal
en milieu urbain.
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5.9.2. En outre, il apparaîtrait également que la partie
défenderesse a atténué la prévalence de cette pratique
au sein de la communauté peuhle en énonçant que le
mariage forcé « serait plus courant dans la communauté
peule que dans d’autres groupes ethniques » (Subject related briefing, op. cit., p. 13) alors que le rapport précité
du Centre norvégien précise que la pratique du mariage
forcé est « particulièrement fréquente chez les Peuls (…) ».
(Vrij vertaald : « 5.9.1. Met betrekking tot de definitie
van de praktijk van het gedwongen huwelijk, onderlijnt
verzoekende partij de nuance die bestaat tussen de
omschrijving gegeven door verwerende partij, of met andere woorden het huwelijk « dat uitgeoefend wordt met
psychisch en/of fysisch geweld over het meisje om haar
een huwelijk te doen aanvaarden met degene die haar
familie gekozen heeft » (administratief dossier, blauwe
farde, stuk nr. 21, Subject Related Briefing, « Guinee, het
huwelijk », pag. 20) en deze gegeven door de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties of de Zwitserse
Federale Raad, die voor wat betreft het eerste meent
dat « een gedwongen huwelijk gecontracteerd wordt
zonder de vrije en niet-gebrekkige wil van ten minste
één van de partijen. In haar meest extreme vorm, kan
het gedwongen huwelijk samengaan met bedreigingen,
ontvoering, vrijheidsberoving, fysisch geweld, verkrachting
en, in bepaalde gevallen, moorden » (Rapport van de
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, « Etude
approfondie de toutes les formes de violence à l’égard
des femmes », van 6 juli 2006, A/61/122/add., §122). Er
blijkt inderdaad uit de lezing van het verzoekschrift en de
stukken die erbij gevoegd zijn, dat het gedwongen huwelijk zowel de meest gebruikelijke vorm betreft, die bestaat
uit het niet vereisen of het geknoei met de wil van het
meisje, als de meest extreme vorm, met name een huwelijk die uitgevoerd wordt onder dwang en geweld. Echter,
verwerende partij erkent slechts een gedwongen huwelijk onder haar extreme vorm, met name wanneer deze
gecontracteerd wordt onder geweld. Aldus onderlijnt de
objectieve informatie dat het gedwongen huwelijk een
marginaal fenomeen is in een stedelijke omgeving, terwijl
het verslag van de gezamenlijke missie van het CGVS,
het OFPRA en het ODM (stuk nr. 2 vermeld in stuk
4.2 van voorliggend arrest) bepaalt dat het gedwongen
huwelijk met psychisch en/of fysisch geweld marginaal
geworden is in een stedelijke omgeving. 5.9.2. Bovendien
blijkt eveneens dat verwerende partij de prevalentie van
deze praktijk binnen de Peulse samenleving nuanceert,
door te stellen dat het gedwongen huwelijk « meer zou
voorkomen in de Peulse samenleving dan in andere etnische groepen » (Subject Related Briefing, op. cit., pag.
13), terwijl voornoemd rapport van het Noors Centrum
bepaalt dat de praktijk van het gedwongen huwelijk
« bijzonder aanwezig is in de Peulse samenleving (…) ».).70.
70. CCE, arrest nr. 97.177 van 14.02.2013

28

•• Onderhandelingen tussen families
Volgens de SRB zouden de huwelijken in Guinee
voorafgegaan worden door onderhandelingen
tussen de families, maar ook binnen elke familie
van de toekomstige echtgenoten. Het meisje zou
deelnemen aan dit onderhandelingsproces en zou
haar advies geven over het huwelijksproject. Volgens het rapport zou de moeder van het meisje
als tussenpersoon handelen.
Aldus heeft het CGVS geweigerd internationale
bescherming te geven aan een meisje dat beweerde niet betrokken te zijn geweest in de keuze van
haar echtgenoot, terwijl ze de zeer gespannen relatie met haar schoonmoeder had benadrukt.
De CCE heeft beslist dat, gezien de moeder van
verzoekster overleden was en dus niet als tussenpersoon kon dienen, verzoekster zich niet in de
klassieke situatie bevond, beschreven door het
rapport.
Het rapport werd aldus geïnterpreteerd om te
oordelen dat de situatie die erin werd vermeld,
niet overeenkwam met deze van verzoekster :
« A cet égard, il n’est d’ailleurs pas non plus invraisemblable que la requérante n’ait pas été associée à ce choix
comme c’est le cas en général selon les informations
déposées au dossier administratif. En effet, c’est à juste
titre que la partie requérante souligne que si certes la
future épouse est généralement amenée à donner son
avis au sujet du projet de mariage, il est précisé que c’est
la mère de cette dernière qui lui sert traditionnellement
d’intermédiaire. Or, le contexte familial de la requérante
présente ceci de particulier que sa mère est décédée
et qu’elle entretient de très mauvais rapports avec sa
belle-mère de telle sorte qu’on ne se trouve pas, en
l’espèce, dans la situation classique telle que décrite
dans les informations disponibles au dossier administratif. Ainsi, dès lors que les situations décrites ne sont
pas comparables, on ne peut, contrairement à ce que
soutient la partie défenderesse, conclure à l’invraisemblance du vécu allégué par la requérante »

(Vrij vertaald : « In dit opzicht is het bovendien ook niet
onwaarschijnlijk dat verzoekster niet betrokken werd bij
deze keuze, zoals in het algemeen het geval is volgens
de informatie neergelegd in het administratief dossier.
Terecht heeft verzoekende partij benadrukt dat de toekomstige echtgenote in principe haar advies geeft over
een huwelijksproject, maar dat de moeder van deze
laatste traditioneel als tussenpersoon handelt. Echter,
de familiale context van verzoekster is bijzonder, vermits haar moeder overleden is en zij een slechte band
heeft met haar schoonmoeder. Voorliggend geval betreft
bijgevolg geen klassieke situatie, zoals beschreven in de
informatie van het administratief dossier. Vermits de beschreven situaties niet vergelijkbaar zijn, kunnen we niet –
in tegenstelling tot wat verwerende partij stelt - besluiten
tot de ongeloofwaardigheid van de beweerde ervaring
van verzoekster.»).71
71. CCE, arrest nr. 102.802 van 14.05.2013. In deze zaak heeft de
CCE het vluchtelingenstatuut toegekend aan een jong meisje, NBMV,
Soussou langs vaderszijde en Peuls langs moederszijde. Zij voerde aan
te zijn gevlucht voor een gedwongen huwelijk.

•• Toonaangevende rol van de tante langs
vaderszijde

la tante paternelle de la partie requérante vivait à Dalaba
et que son frère est un marabout, ce qui peut conduire
à penser que l’influence qu’elle pouvait exercer était limitée. La requérante a également indiqué que dans sa
famille, les femmes n’ont rien à dire, ce sont les parents,
les oncles qui prennent les décisions ».
(Vrij vertaald: « De Raad oordeelt dat hoewel de tante
langs vaderszijde een toonaangevende rol kan spelen,
er echter niet blijkt uit de informatie van verwerende
partij dat een man verplicht is het advies van haar op
te volgen. De informatie van verwerende partij geeft
weer dat indien volgens de feiten een vrouw de rol van
gezinshoofd kan spelen en een beslissing schijnbaar genomen door haar echtgenoot vooraf onderhandeld kan
geweest zijn, de vrouw niettemin opgevoed is met als
doel zich bezig te houden als huisvrouw. (CGVS, Subject
Related Briefing, « Guinee – het huwelijk », april 2012,
pag. 5). De Raad merkt eveneens op dat de tante langs
vaderszijde van verzoekende partij in Dalaba leefde en
dat haar broer een maraboe is, wat mogelijk leidt tot
de vaststelling dat haar invloed beperkt was. Verzoekster
heeft ook weergegeven dat de vrouwen in haar familie
niets te zeggen hebben, maar dat het de ouders en de
ooms zijn die de beslissingen nemen. »)72
72. CCE, arrest nr 102.558 van 07.05.2013.

Het SRB bepaalt dat de tante langs vaderszijde een
toonaangevende rol zou spelen in het huwelijk.
Het CGVS heeft zich gebaseerd op deze vaststelling
om de besluiten dat het gedwongen huwelijk niet
geloofwaardig was, omdat de tante langs vaderszijde
zich ertegen zou hebben verzet.
De CCE heeft het rapport echter ernstig genuanceerd in een zaak betreffende een meisje,
NBMV, gedwongen uitgehuwelijkt door haar oom
die maraboe was. De tante langs vaderszijde had
zich verzet tegen de wil van haar broer :
« Ainsi que relevé par la partie défenderesse, le Conseil
estime que si la tante paternelle peut être amenée à
jouer un rôle prépondérant, il n’apparaît par contre pas
des informations mises à sa disposition, qu’un homme
serait contraint de se plier à l’avis de celle-ci. Les informations de la partie défenderesse indique que si dans les
faits, la femme peut être amenée à jouer le rôle de chef
de famille et qu’une décision prise en apparence par son
époux peut avoir été négociée auparavant, la femme est
néanmoins éduquée dans le but de s’occuper de son
foyer (CGRA, Subject Related Briefing, « Guinée – le mariage », avril 2012, p. 5). Le Conseil relève également que
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•• Mogelijkheid om een einde te stellen aan
een huwelijk
De CCE heeft zich gebaseerd op de SRB « Huwelijk », evenals op andere objectieve bronnen neergelegd door verzoekster, om de moeilijkheden vast
te stellen voor een vrouw om zich te onttrekken
aan een huwelijk door de echtscheiding te vragen.73
73. Daarentegen wordt soms aan verzoekster verweten geen
ernstige pogingen te hebben ondernomen om zich te onttrekken
aan het gedwongen huwelijk, wat onaanvaardbaar zou zijn gezien
haar profiel van volwassen en ervaren vrouw : RvV, arrest nr. 93 323
van 11.12.2012

In voorliggend geval had het CGVS aan verzoekster verweten geen enkele stap te hebben ondernomen om een einde te stellen aan haar huwelijk,
hoewel uit de objectieve informatie waarover zij
beschikt kon worden afgeleid dat er mogelijkheden bestaan in Guinee om het huwelijk te beëindigen door middel van familiale onderhandelingen.
In casu genoot verzoekster van de steun van haar
tante aan moederszijde :
« Le Conseil relève en outre que les informations
objectives relatives à la possibilité de mettre fin à un
mariage en Guinée font état de l’ostracisme et du poids
des traditions qui créent de nombreuses difficultés, tant
au sein de la famille, qu’envers les autorités qui estiment
que ce type de problème doit se régler en famille, pour
les femmes qui tentent de se soustraire au mariage, ces
informations expliquent également que le viol conjugal
n’est pas incriminé ( requête, pièce B.2/1, rapport du
Centre de documentation et de recherches, Subject
related briefing « Guinée », « Mariage », page 14 ; voir
également pièce B.30 « Rapport 2008 sur les pratiques
des Droits de l’Homme en Guinée », Ambassade des
Etats- Unis d’Amérique, Conakry, Guinea, page 16 ; B.28
« L’Afrique pour les droits des femmes », Guinée Conakry, 2009, page 69 ; B. 25 Refworld, « Guinée : Information sur les mariages forcés et arrangés, ainsi que les
recours possibles », page 1 ».74
74. CCE, arrest nr. 94 463 van 27.12.2012
75. In deze zin: RvV, arrest nr. 90.221 van 24.10.2012; RvV, arrest nr.
91.833 van 20.11.2012 ; RvV, arrest nr. 91 796 van 20.11.2012 ; RvV, arrest nr. 91 795 van 20.11.2012 ; RvV, arrest nr. 93 323 van 11.12.2012;
RvV, arrest nr. 97 424 van 19.02.2013 ; RvV, arrest nr. 103 149 van
21.05.2013 ; RvV, arrest nr. 104 061 van 31.05.2013 ; RvV, arrest nr. 103
670 van 28.05.2013 ; RvV, arrest nr. 103 200 van 22.05.2013
76. RvV, arrest nr. 103 670 van 28.05.2013
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(Vrij vertaald : « Bovendien merkt de Raad op dat de
objectieve informatie over de mogelijkheid om een einde
te stellen aan een huwelijk in Guinee melding maakt van
uitsluiting en het gewicht van de tradities, die talrijke
moeilijkheden veroorzaken. Dit zowel binnen de familie,
als ten aanzien van de autoriteiten die oordelen dat dit
soort probleem binnen de familie moet geregeld worden. Met betrekking tot de vrouwen die zich trachten te
onttrekken aan het huwelijk, zet de informatie ook uiteen
dat echtelijke verkrachting niet strafbaar is (verzoekschrift, stuk B.2/1, rapport van het documentatie- en
opzoekingscentrum, « Subject related briefing » « Guinee », « Huwelijk », pag. 14, zie ook stuk B.30 « Rapport
2008 sur les pratiques des Droits de l’homme en Guinée »,
« ambassade van de Verenigde Staten, Conakry, Guinee,
pag. 16 ; B.28 « L’Afrique pour les droits des femmes »,
Guinee, Conakry, 2009, pag. 69 ; B.25 « Refworld », Guinee : Information sur les mariages forcés et arrangés, ainsi
que les recours possibles », pag. 1 »).

1.2. Arresten van weigering gebaseerd
op de SRB
Aan Nederlandstalige kant spitst de RvV zich in het
algemeen toe op een serie tegenstrijdigheden, incoherenties en lacunes in de verklaringen van de
kandidaat-vluchteling. Bovendien verwijst hij regelmatig naar de SRB « huwelijk » om te oordelen dat
verzoekster allesbehalve het profiel heeft van een
mogelijk slachtoffer van een gedwongen huwelijk,
gezien zij meerderjarig is, heeft kunnen studeren,
uit een stedelijke omgeving komt en zij de asielinstanties niet overtuigd heeft van het conservatief of
religieus karakter van haar familie. Zich steunend op
deze dubbele vaststelling, oordeelt de RVV dat het
gedwongen huwelijk niet geloofwaardig is.75

meest open is en zelden haar toevlucht neemt tot
het gedwongen huwelijk.77
Bovendien verwijst de RvV soms naar de informatie van het CGVS volgens dewelke het huwelijk
een famiale gebeurtenis is, voorafgegaan door een
fase van intense onderhandelingen, gedurende
dewelke de toestemming van het meisje ook
gezocht wordt. Dit ten einde de slaagkansen van
het huwelijk te doen toenemen en aldus de eer
van de familie te vrijwaren. In het licht van deze
informatie, zijn de verklaringen van verzoekster
niet geloofwaardig, waardoor het gedwongen
karakter van het huwelijk niet vaststaat.78
In tegenstelling tot de RVV, hebben de Franstalige
kamers van de Raad nooit expliciet verwezen naar
de SRB « Huwelijk » om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van het relaas van een vrouw.
77. In deze zin : RvV, arrest nr. 103 148 van 21.05.2013 ; RvV, arrest
nr. 103 204 van 22.05.2013
78.RvV, arrest nr. 90 221 van 24.10.2012 ; RvV, arrest nr. 90 223 van
24.10.2012; RvV, arrest nr. 103 192 van 22.05.2013 ; RvV, arrest nr.
103 200 van 22.05.2013

1.3. Arresten die de SRB buiten
beschouwing hebben gelaten
De CCE uitte, zoals ook het BCHV, kritiek op de
gehanteerde methode voor het opstellen van de
SRB « Huwelijk ». Dit zelfs in arresten die uiteindelijk de aanvraag om internationale bescherming
verwierpen.

Het feit dat een vrouw erin geslaagd is naar Europa te komen werd reeds beschouwd als een
bewijs van onafhankelijkheid, autonomie, die helemaal niet overeenkomt met het profiel van een
kwetsbare, weinig geschoolde vrouw, die onderworpen zou zijn aan de schadelijke traditionele
praktijk van het gedwongen huwelijk.76

De CCE heeft soms beslissingen van het CGVS
bevestigd omwille van een gebrek aan geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoekster, maar
met de nadruk dat hij zich allesbehalve schaarde
achter de motieven van de bestreden beslissing,
gebaseerd op de SRB « huwelijk ».

De RvV heeft eveneens onderlijnd dat uit de SRB
kan worden afgeleid dat de Sousou-etnie het

In verschillende arresten heeft de CCE het CGVS
gesanctioneerd, omdat die zich voornamelijk

baseerde op de SRB om te oordelen dat het relaas
van verzoekster niet geloofwaardig was.
•• Belangrijkste methodologische kritieken
De belangrijkste methodologische kritieken die
werden opgeworpen betreffen :
• Het gebrek aan verschillende gesprekspartners 80;
• Het gebrek aan precieze identificatie en informatie
van deze gesprekspartners81;
• Het gebrek aan een afschrift van de gevoerde
interviews 82;
• Het gebrek aan het gebruik van onbetwistbare
statistieken en rapporten van NGO’s evenals de
adviezen van vrouwen 83;.
81. In deze zin: CCE, arrest nr. 92.595 van 30.11.2012 ; CCE, arrest nr.
92.459 van 29.11.2012 ; CCE, arrest nr. 104.130 van 31.05.2013; CCE,
arrest nr. 95.844 van 25.01.2013
82. In deze zin: CCE, arrest nr. 93.352 van 12.12.2012; CCE, arrest
nr. 92.595 van 30.11.2012; CCE, arrest nr. 92.459 van 29.11.2012 ,
CCE, arrest nr. 97 793 van 25.02.2013; CCE, arrest nr. 104.130 van
31.05.2013; CCE, arrest nr. 95.844 van 25.01.2013
83. CCE, arrest nr. 93 352 van 12.12.2012. De Raad stelt vast dat het
rapport de naam van een aantal verenigingen voor bescherming van
de rechten van de vrouw vermeldt, maar er blijkt niet uit het rapport,
noch uit de bijlagen, dat zij ondervraagd werden over de praktijk van
het huwelijk in Guinee.

Aldus oordeelde de CCE :
« Le Conseil constate ainsi que le motif de la décision
entreprise qui met en cause les déclarations de la requérante, relatives au projet de mariage forcé qu’elle allègue
se fonde uniquement sur les informations du service de
documentation de la partie défenderesse (CEDOCA),
contenues dans le document qu’elle a déposé au dossier
administratif intitulé « Subject Related Briefing – Guinée –
Le mariage » du mois d’avril 2012 (dossier administratif,
farde « Information des pays »). À cet égard, le Conseil
se rallie à l’argumentation développée par la partie
requérante dans sa requête introductive d’instance qui
relève que les informations utilisées par la partie défenderesse pour contester le récit de la requérante sur le
projet de mariage forcé ne constituent pas des bases
assez solides et diversifiées pour mettre en cause en
l’espèce la tentative de mariage forcé alléguée. À l’instar
de la partie requérante, le Conseil relève que le Subject
Related Briefing (SRB) ne se fonde pas sur des rapports
écrits d’organismes indépendants, sur des statistiques
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incontestables ou sur des avis d’ONG ni ne contient
plusieurs avis de sociologues guinéens ou encore plusieurs avis de femmes ; en effet, il ressort de l’analyse du
document précité qu’il est essentiellement basé sur des
entretiens avec deux intervenants masculins (un sociologue et un imam) dont l’objectivité peut être mise
en cause. Le Conseil ajoute que les dits entretiens ne
sont pas déposés au dossier administratif et qu’aucune
information n’est fournie quant aux deux principaux
interlocuteurs ». (Vrij vertaald : « De Raad stelt vast dat
het motief van de bestreden beslissing, die terugkomt op
de verklaring van verzoekster omtrent haar beweerde
gedwongen huwelijk, zich enkel baseert op de informatie van het documentatiecentrum van verwerende partij
(CEDOCA), die weergegeven wordt in het document
dat ze neergelegd heeft in het administratief dossier en
dat heet : « Subject Related Briefing – Guinee – Het
huwelijk » van april 2012 (administratief dossier, farde
« landeninformatie »). In dit opzicht volgt de Raad de
argumentatie ontwikkeld door verzoekende partij in haar
inleidend verzoekschrift, namelijk dat weergeeft dat de
informatie gehanteerd door verwerende partij om het
relaas van verzoekster te betwisten ten aanzien van het
gedwongen huwelijk, niet voldoende is, noch gediversifieerd, om als basis te dienen voor het betwisten van van
de poging tot gedwongen huwelijk. Zoals verzoekende
partij, merkt de Raad op dat de Subject Related Briefing
(SRB) zich niet steunt op rapporten geschreven door
onafhankelijke organisaties, op onbetwistbare statistieken
of op adviezen van NGO’s, noch op adviezen van verschillende Guinese sociologen of meerdere adviezen van
vrouwen; er blijkt uit de analyse van het voorgenoemd
document dat het voornamelijk gebaseerd is op gesprekken met twee mannelijke tussenpersonen (een socioloog
en een imam, wiens objectiviteit in vraag kan worden
gesteld. De Raad voegt hieraan toe dat deze gesprekken
niet toegevoegd zijn aan het administratief dossier en dat
geen enkele informatie gegeven is omtrent de twee belangrijkste gesprekspartners. » )84
« Or, à cet égard, le Conseil constate que les « interlocuteurs guinéens » rencontrés afin d’établir cette affirmation se bornent à être un sociologue et un imam, ce dernier n’étant pas nommément désigné. Le Conseil ajoute
que les entretiens avec ces deux intervenants ne sont
pas déposés au dossier administratif et qu’aucune information les concernant n’est fournie. Le Conseil constate
également qu’aucune des organisations de défense des
droits des femmes citées dans le SRB n’a été contactée ni interrogée sur les différents points soulevés par la
partie défenderesse. Le Conseil estime qu’il y a dès lors
lieu de nuancer les informations figurant dans le document
intitulé « Subject Related Briefing – Guinée - Le mariage »
daté du mois d’avril 2012 ; le Conseil s’interroge sur la
subsistance des mariages forcés en Guinée, y compris
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dans les régions les plus urbanisées du pays et sur la possibilité pour les femmes qui en sont victimes de rompre
cette union non désirée et d’obtenir une protection des
autorités guinéennes ».
(Vrij vertaald : « In dit opzicht, stelt de Raad vast dat de
« Guinese gesprekspartners » zich hierbij beperken tot
een socioloog en een imam. Deze laatste was niet met
de naam aangewezen. Bovendien voegt de Raad toe dat
de gesprekken met deze twee tussenpersonen niet toegevoegd zijn in het dossier en dat geen enkele informatie
omtrent hen werd geleverd. De Raad stelt eveneens vast
dat geen enkele van de vrouwenrechtenorganisaties vermeld in de SRB gecontacteerd werd, noch ondervraagd,
over de verschillende punten aangehaald door verwerende partij. Bijgevolg meent de Raad dat de informatie
in het document « Subject Related Briefing – Guinee
– Het huwelijk » van april 2012 genuanceerd dient te
worden ; de Raad stelt zich de vraag omtrent het verder bestaan van gedwongen huwelijken in Guinee, met
inbegrip van de meest verstedelijkte regio’s van het land,
en over de mogelijkheid voor de vrouwen die er het
slachtoffer van zijn om te breken met deze ongewenste verbintenis en om bescherming te bekomen van de
Guinese autoriteiten. »)85
« La partie requérante cite plusieurs sources concernant
la question du mariage dont il peut être conclu que les
mariages forcés subsistent en Guinée et qu’ils ne sont
pas réservés aux coins les plus reculés du pays ; que, chez
les Malinké, c’est le père, le chef de famille, qui décide
et que la fille doit subir les événements ; que la femme
n’est pas impliquée dans l’organisation du mariage, mais
uniquement les hommes, éléments qui corroborent
les déclarations de la requérante. En conséquence, le
Conseil considère que le « SRB » susmentionné, en ce
qu’il se fonde pour l’essentiel sur des entretiens, non
joints, avec seulement deux interlocuteurs pour lesquels
aucune information n’est fournie par ailleurs, ne rend
pas compte avec suffisamment de fiabilité de la situation actuelle des mariages forcés en Guinée, laquelle
semble perdurer. Le Conseil observe, par ailleurs, que
la partie défenderesse se fonde sur ce même rapport
pour établir que, selon les dernières études statistiques,
la proportion de femmes célibataires en Guinée diminue
considérablement avec l’âge et qu’elle est de moins de 2
% pour la tranche d’âge des 30-34 ans, ce qui amènerait
à penser qu’il n’est pas crédible que la requérante ait été
victime d’un mariage forcé à cet âge. Le Conseil, outre
les réserves émises à l’égard de ce rapport, considère
que cette statistique, si elle met en évidence une très
faible proportion de femmes célibataires dans la classe
d’âge du début de la trentaine, n’exclut pas totalement
la probabilité d’un mariage à cet âge ».

(Vrij vertaald : « Verzoekende partij citeert verschillende
bronnen betreffende het huwelijk, waaruit kan besloten
worden dat gedwongen huwelijken blijven bestaan in
Guinee en dat ze niet voorbehouden zijn tot de meeste
afgelegen plekken van het land; dat het bij de Malinkés
het de vader, het hoofd van de familie, is die beslist en
dat het meisje de gebeurtenissen moet ondergaan; dat
de vrouw niet betrokken wordt bij de organisatie van
het huwelijk, maar enkel de mannen, elementen die de
verklaring van verzoekster staven. Bijgevolg meent de
Raad dat voornoemde « SRB », vermits deze zich voornamelijk steunt op gesprekken, die niet overgemaakt zijn,
met enkel twee tussenpersonen, waarover overigens
geen enkele informatie is gegeven, geen rekening houdt
met voldoende betrouwbaarheid van de actuele situatie
van de gedwongen huwelijken in Guinee, die nochtans
schijnt verder te bestaan. Bovendien merkt de Raad op
dat verwerende partij zich op dit zelfde rapport baseert
om vast te stellen dat, volgens de laatste statistische studies, het aandeel alleenstaande vrouwen in Guinee aanzienlijk daalt met de leeftijd en dat zij minder dan 2%
is voor de leeftijdsgroep 30-34%, wat zou leiden tot de
hypothese dat het ongeloofwaardig is dat verzoekster
het slachtoffer zou geweest zijn van een gedwongen
huwelijk op die leeftijd. Buiten de gemaakte reserves omtrent dit rapport, oordeelt de Raad dat deze statistiek,
hoewel deze gewag maakt van een klein aandeel alleenstaande vrouwen in de leeftijdsklasse van jonge dertigers,
de mogelijkheid van een huwelijk op deze leeftijd niet
volledig uitsluit. »)86
84. CCE, arrest nr. 95.840 van 25.01.2013. Het ging in casu om een
NBMV van 17 jaar, van Peulse etnische origine, wiens vader – na de
dood van haar moeder – haar huwelijk had georganiseerd met één van
zijn vrienden. Verzoekster was gevlucht bij haar vriend en had haar land
verlaten vooraleer het huwelijk gevierd had kunnen worden. Het CGVS
oordeelde dat de vrees omtrent het gedwongen huwelijk ongeloofwaardig
was en baseerde zich daarbij enkel op de SRB « huwelijk» . In deze zin :
CCE, arrest nr. 93.353 van 12.12.2012.
85. CCE, arrest nr. 102 270 van 02.05.2013 ; CCE, arrest nr. 95 842
van 25.01.2013 .
86. CCE, arrest nr. 95 851 van 25.01.2013

•• Te theoretische en te weinig genuanceerde
analyse en nood aan een invidivueel onderzoek
Bovendien heeft de CCE geoordeeld dat het
CGVS, dat zich exclusief baseerde op de SRB
« Huwelijk » om te oordelen dat de situatie van
verzoekster op verschillende punten niet overeenkwam, een te theoretische en te weinig genuanceerde analyse had gemaakt :
« Le Conseil, bien qu’il constate que les explications de la
partie requérante ne sont pas étayées, juge que l’analyse
ainsi effectuée par la partie défenderesse qui consiste
à contrôler la conformité de la situation de la requérante aux informations contenues dans son rapport qui
aborde la question générale du mariage en Guinée, et
notamment du mariage forcé, reste trop théorique et
trop peu nuancée. Le Conseil relève en particulier que
la décision entreprise est emprunte d’ambiguïté sur plusieurs points, notamment quant à la distinction qu’elle
opère entre mariage « forcé » et « arrangé » ; quant au
caractère marginal du mariage forcé en milieu urbain
alors qu’elle reproche en même temps à la requérante
de n’avoir manifesté aucune curiosité concernant le mariage « qui devait en tout état de cause [la] concerner
dans les proches années à venir » ; quant au fait que seuls
un « caractère inéluctable » et une « absolue nécessité »
seraient susceptibles de conférer à un projet de mariage,
contre la volonté de la fille qu’il concerne, la qualification
de persécution ; quant aux démarches susceptibles d’être
entreprises et de porter fruits pour échapper à un tel
projet de mariage.
5.5. Le Conseil observe, par ailleurs, que ce rapport se
fonde pour l’essentiel sur des entretiens, non joints, avec
deux interlocuteurs pour lesquels aucune information
n’est fournie et que l’instruction est insuffisante quant
à ce.
5.6. Les éléments qui précèdent conduisent le Conseil
à s’interroger sur la subsistance des mariages forcés en
Guinée, y compris dans les régions les plus urbanisées
du pays, et sur la possibilité pour les femmes qui en sont
victimes de rompre cette union non désirée et d’obtenir
une protection des autorités ».
(Vrij vertaald : « Hoewel de Raad vaststelt dat de verklaringen van verzoekende partij niet gestaafd zijn, oordeelt
hij dat de analyse uitgevoerd door verwerende partij, die
bestaat uit het controleren van de conformiteit van de
situatie van verzoekster met de informatie vervat in het
rapport dat de algemene problematiek van het huwelijk in Guinee betreft, en meer bepaald het gedwongen
huwelijk, te theoretisch blijft en te weinig genuanceerd.
De Raad merkt in het bijzonder op dat de bestreden
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beslissing op verschillende punten dubbelzinnig is, onder
meer met betrekking tot het onderscheid tussen het
« gedwongen » en het « gearrangeerd » huwelijk en
met betrekking tot het marginaal karakter van het gedwongen huwelijk in stedelijke omgevingen. Dit terwijl ze
tegelijkertijd aan verzoekster verwijt dat ze geen enkele
nieuwsgierigheid vertoonde betreffende het huwelijk
« dat haar in elk geval zou betreffen de komende jaren » ;
met betrekking tot het feit dat enkel « een onontkoombaar karakter » en een « absolute noodzakelijkheid »
mogelijk de kwalificatie van « vervolging » zou kunnen
geven aan een huwelijksproject dat in strijd is met de
wil van het betrokken meisje ; met betrekking tot de
mogelijke stappen die zouden kunnen worden ondernomen en die resultaat zouden kunnen opleveren om te
ontsnappen aan dergelijk huwelijksproject.
5.5. De Raad merkt bovendien op dat dit rapport zich
voornamelijk baseert op gesprekken, die niet toegevoegd zijn, met twee gesprekspartners, over wie geen
enkele informatie is overgemaakt, en dat het onderzoek
hierover onvoldoende is.
5.6. Omwille van de aangehaalde elementen stelt de
Raad zich vragen over het voortbestaan van gedwongen
huwelijken in Guinee, met ingebrip in de meest verstedelijkte gebieden van het land, en over de mogelijkheid voor
de vrouwen die er het slachtoffer van zijn om te breken
met deze ongewenste verbintenis en om bescherming te
bekomen van de autoriteiten. »)87
« Le Conseil, bien qu’il constate que les explications de la
partie requérante ne sont pas étayées, s’interroge à l’instar
de celle-ci sur les conclusions de la partie défenderesse,
lesquelles sont fondées sur des informations générales
de son service de documentation, le «CEDOCA», dans
un rapport intitulé « Subject related briefing : Guinée : le
mariage ; avril 2012 » et dans un extrait du code civil
guinéen relatif au mariage. Le Conseil juge que cette
analyse reste trop théorique et trop peu nuancée, en
ce qu’elle conclut à une systématicité de la procédure
légale des mariages en Guinée sans en fournir la confirmation concrète et sans tenir compte des pratiques
administratives du terrain. Le Conseil estime nécessaire
d’obtenir un examen sérieux et concret de l’effectivité
des articles du code civil cités par la partie défenderesse
et des procédures relatives au mariage en Guinée ».
(Vrij vertaald : « Hoewel de Raad vaststelt dat de verklaringen van verzoekster niet gestaafd zijn, stelt hij zich vragen over de besluiten van verwerende partij, die steunen
op algemene informatie van haar documentatiecentrum,
het « CEDOCA », in een rapport genaamd « Subject
Related Briefing : Guinee : het huwelijk ; april 2013 »
en in een uittreksel van het Guinees burgerlijk wetboek
omtrent het huwelijk. De Raad oordeelt dat deze analyse
te theoretisch en te weinig genuanceerd blijft, vermits
ze besluit tot een systematiek van de wettelijke huwe34

lijksprocedure in Guinee, zonder er concrete informatie
over te geven en zonder rekening te houden met de
praktijk op het terrein. De Raad meent dat het nodig is
om een ernstig en concreet onderzoek te bekomen over
de effectiviteit van de artikels van het burgerlijk wetboek
geciteerd door verwerende partij en van de procedures
met betrekking tot het huwelijk in Guinee. »)88.

In andere zaken vernietigt de CCE de beslissing
en vraagt aan het CGVS bijkomende informatie te verzamelen om op individuele wijze de
geloofwaardigheid van het relaas van verzoekster
te beoordelen. Dit vermits het CGVS enkel gemotiveerd had op basis van het feit dat de familiale situatie van verzoekster niet strookte met de
SRB.89 De CCE benadrukt dat het CGVS geval
per geval het geheel van de elementen van elke
vraag moet analyseren bij het evalueren van de
geloofwaardigheid van het ingeroepen relaas. De
context waarin een jonge vrouw is opgegroeid, is
zeker een element waarmee rekening moet worden gehouden en kan, in bepaalde dossiers, een rol
spelen in het bevestigen van twijfels omtrent de
geloofwaardigheid van een relaas dat als gebrekkig werd beschouwd. Het is echter niet voldoende
om uit dit enige feit te besluiten dat het relaas ongeloofwaardig is.90
87. CCE, arrest nr. 99 154 van 19.03.2013. In casu ging het om een
Soussou-vrouw die in Conakry had gewoond en die een vrees gerelateerd
aan een gedwongen huwelijk inriep, ondanks de tussenkomst van haar
tante langs vaderszijde. Het CGVS had zich uitsluitend gebaseerd op de
SRB « Huwelijk » om te besluiten dat de verklaringen van verzoekster
ongeloofwaardig waren, onder meer met betrekking tot het feit dat het
huwelijk nagenoeg onbestaand zou zijn in een stedelijke omgeving, dat de
meest verspreide praktijk de gearrangeerde huwelijken zijn en dat het
mogelijk was voor verzoekster om een einde te stellen aan haar huwelijk door de echtscheiding aan te vragen. Verzoekster had een certificaat
van een religieus huwelijk neergelegd, foto’s van het huwelijk, evenals een
getuigschrift van besnijdenis. Verzoekster was Soussou, had in Conakry
gewoond en was geschoold.

88. CCE, arrest nr. 93.233 van 11.12.2012.
89. CCE, arrest nr. 96.759 van 08.02.2013
90. CCE, arrest nr. 96.947 van 13.02.2013 ; CCE, arrest nr. 97.177 van
14.02.2013; CCE, arrest nr. 92.770 van 30.11.2012

•• Analyse van een bron vermeld in de SRB
De CCE heeft zich eveneens specifiek uitgesproken over één van de documenten waarop de SRB
zich baseert :
« Par ailleurs, les sources s’appuient également sur un
rapport du centre Norvégien d’information sur les
pays d’origine « Guinée : le mariage forcé » (v. note 83 p12
Subject Related Briefing Guinée le mariage ». Il est dès lors
intéressant de constater que ce rapport soutient qu’ « Il
n’a pas été entrepris d’études importantes sur le mariage
forcé en Guinée. Aussi l’ampleur du phénomène, tel qu’il se
présente aujourd’hui, n’est-elle pas connue. Son existence
ne fait néanmoins aucun doute » (v. rapport précité du
centre Norvégien, p 2).
(Vrij vertaald : « Bovendien baseren de bronnen zich
eveneens op een rapport van het Noors informatiecentrum over de herkomstlanden « Guinee : het gedwongen
huwelijk » (zie nota 83, pag. 12, Subject Related Briefing
Guinee : Het huwelijk »). Het is bijgevolg interessant vast
te stellen dat dit rapport voorhoudt dat « er geen belangrijke studies zijn gevoerd over het gedwongen huwelijk
in Guinee. Ook de omvang van het fenomeen, zoals het
zich voordoet vandaag, is niet gekend. Nochtans is er
geen twijfel over haar bestaan. » (zie voornoemd rapport
van het Noors centrum, pag. 2). »
Bien que ce rapport considère que le mariage forcé se
retrouve principalement dans les familles où les jeunes
filles sont mineures d’âge et issues de familles attachées
aux traditions, il n’en demeure pas moins que cette
information tend à relativiser l’affirmation selon laquelle le mariage forcé est marginal dans la mesure où
l’ampleur du phénomène n’est pas connue bien que
le rapport du centre norvégien reconnaisse que « Les
personnes contactées par Landinfo au cours du voyage
d’information des 20 à 25 mars 2011 ont en outre indiqué que les femmes mariées de force étaient de moins
en moins nombreuses, et de moins en moins bien considérées ». Le Conseil remarque également que le rapport
norvégien, cité comme source par la partie défenderesse
soutient que certaines ONG s’occupent des problèmes
des femmes en Guinée et notamment du mariage forcé
(v. rapport du centre norvégien p 5).
Or, le Conseil constate qu’aucune de ces ONG n’a
été contactée par la partie défenderesse et qu’aucune
source ne figure dans le rapport du centre de recherche
de la partie défenderesse à cet égard. Dès lors, le Conseil
estime qu’il y a lieu de relativiser les informations figurant dans le document intitulé « Subject Related Briefing
– Guinée. Le mariage » daté du mois d’avril 2012 produit
par le centre de recherche de la partie défenderesse (le
« Cedoca »). Il ne peut être considéré qu’il y ait des

données précises établissant que le mariage forcé serait devenu marginal en Guinée et les sources consultées semblent de prime abord trop limitées ».
(Vrij vertaald : « hoewel dit rapport meent dat het gedwongen huwelijk voornamelijk plaatsvindt in families
waar de meisjes minderjarig zijn en uit traditionele families komen, relativeert deze informatie de stelling volgens
dewelke het gedwongen huwelijk marginaal is in de mate
dat de omvang van het fenomeen niet gekend is, hoewel
het rapport van het Noors centrum erkent dat « de
personen gecontacteerd door Landinfo in de loop van
de informatiereis van 20 tot 25 maart 2011 aangegeven
hebben dat de vrouwen die gedwongen uitgehuwelijkt
waren afnamen. » De Raad merkt ook op dat het Noors
rapport, geciteerd als bron door verwerende partij, stelt
dat bepaalde NGO’s zich bezighouden met vrouwenproblemen in Guinee en onder meer met het gedwongen huwelijk (zie rapport van het Noors Centrum, pag.
5). De Raad stelt echter vast dat geen enkele van deze
NGO’s gecontacteerd werd door verwerende partij en
dat geen enkele bron zich in het rapport van het onderzoekscentrum van verwerende partij bevindt. Bijgevolg
meent de Raad dat de informatie in het document genaamd « Subject Related Briefing – Guinee. Het Huwelijk »
van april 2012, opgesteld door het onderzoekscentrum
van verwerende partij (het « Cedoca »), gerelativeerd
dienen te worden. Er kan niet beschouwd worden dat er
precieze gegevens zijn die vaststellen dat het gedwongen
huwelijk marginaal zou geworden zijn in Guinee en de
geraadpleegde bronnen zijn schijnbaar te beperkt. »)91
91. CCE, arrest nr. 101.875 van 26.04.2013. In deze zin: CCE, arrest
nr. 94.457 van 27.12.2012 waarin de CCE de beslissing van het CGVS
heeft bevestigd, door zich te baseren op de gebrekkige en tegenstrijdige verklaringen van verzoekster.
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• Afwezigheid van specifieke kritiek
Soms laat de CCE de SRB buiten beschouwing,
zonder zich uit te spreken over haar inhoud, en
stelt hij niet kan besluiten dat verzoekster niet
onderworpen zou zijn geweest aan een gedwongen
huwelijk.
« En tout état de cause, la correspondance, ou non, d’un
profil personnel et familial aux informations déposées
par la partie défenderesse selon lesquelles, notamment,
le mariage forcé est un « phénomène devenu marginal »
n’entraîne pas, ou n’empêche pas, en soi, l’existence d’un
mariage forcé ».
(Vrij vertaald : « In elk geval, of het persoonlijk en familiaal
profiel van verzoekster al dan niet overeenstemt met de
informatie overgemaakt door verwerende partij, volgens
dewelke ondermeer het gedwongen huwelijk « een marginaal geworden fenomeen » is, impliceert of verhindert dit
niet het bestaan van een gedwongen huwelijk op zich. ») 92
92. CCE, arrest nr. 98 739 van 13.03.2013. In deze zin: CCE, arrest nr.
99 966 van 28.03.2013 ; CCE, arrest nr. 100 486 van 04.04.2013. In
deze zin : CCE, arrest nr. 101 373 van 22.04.2013

• Artikel 26 van het koninklijk besluit van
11.07.2003 tot regeling van de werking en de
rechtspleging voor het CGVS
In enkele arresten heeft de CCE uitdrukkelijk verwezen naar artikel 26 van het koninklijk
besluit van 11.07.2003 tot regeling van de werking en de rechtspleging voor het CGVS en naar
de rechtspraak van de Raad van State om de afwezigheid van het verslag van de interviews in de
loop van het onderzoek te betwisten.
Hij oordeelde dat er in het dossier noodzakelijke
informatie ontbrak om de toepasselijkheid en objectiviteit van de bronnen en informatie waarop
het CGVS zich gebaseerd had bij het nemen van
de beslissing te kunnen evalueren :
« Le Conseil constate donc qu’il manque au dossier administratif les informations nécessaires pour évaluer de la
pertinence et l’objectivité des sources des informations
sur lesquelles la partie défenderesse s’est basée pour
prendre sa décision.
36

Il relève à cet égard que l’article 26 de l’arrêté royal
du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que
son fonctionnement précise « Le Commissaire général
ou un de ses adjoints peut, dans sa décision, s’appuyer
sur des informations obtenues d’une personne ou d’une
institution par téléphone ou courrier électronique. (…)
Le dossier administratif doit alors préciser les raisons
pour lesquelles cette personne ou cette institution a
été contactée ainsi que les raisons qui permettent de
présumer de leur fiabilité. (…) L’information obtenue
par téléphone doit faire l’objet d’un compte rendu écrit
mentionnant le nom de la personne contactée par téléphone, une description sommaire de ses activités ou de
sa fonction, son numéro de téléphone, la date à laquelle
a eu lieu la conversation téléphonique, ainsi qu’un aperçu
des questions posées pendant la conversation téléphonique et les réponses données par la personne contactée ». Il ressort en outre de la jurisprudence du Conseil
d’Etat que la partie requérante doit être effectivement
en mesure de prendre connaissance des informations
sur lesquelles la partie défenderesse base sa décision
et qu’elle doit disposer d’un délai raisonnable pour les
discuter utilement (C.E. arrêt n° 178.960 du 25 janvier
2008) »
(Vrij vertaald : « De Raad stelt vast dat er in het administratief dossier noodzakelijke informatie ontbreekt om de
toepasselijkheid en de objectiviteit te evalueren van de
informatiebronnen waarop verwerende partij zich heeft
gebaseerd om haar beslissing te nemen. In dit opzicht
merkt hij op dat artikel 26 van het koninklijk besluit van
11.07.2003 tot regeling van de werking en de rechtspleging voor het CGVS bepaalt: “De Commissaris-generaal of één van zijn adjuncten kan zich, in zijn beslissing,
steunen op inlichtingen die werden verkregen van een
persoon of een instelling via telefoon of e-mail. In het administratief dossier moet er gepreciseerd worden waarom deze persoon of deze instelling gecontacteerd werd
evenals de redenen die toelaten hun betrouwbaarheid
aan te nemen. De informatie die via de telefoon werd
verkregen, moet schriftelijk worden samengevat. Deze
samenvatting dient de naam van de persoon die per
telefoon werd gecontacteerd te vermelden, een korte
beschrijving van zijn activiteiten of van zijn functie te
geven, zijn telefoonnummer en datum waarop het telefoongesprek heeft plaatsgehad te vermelden, alsook een
kort overzicht van de vragen die tijdens het telefoongesprek werden gesteld en de antwoorden die door de
gecontacteerde persoon werden gegeven. » Verder kan
worden afgeleid uit rechtspraak van de Raad van State
dat verzoekende partij effectief in staat moet zijn om
kennis te nemen van de informatie waarop verwerende
partij haar beslissing steunt en dat zij dient te beschikken
over een redelijke termijn om deze zinvol te bespreken
(R.v.St., arrest nr. 178.960 van 25 januari 2008) ».).93

93. CCE, arrest nr. 97 264 van 15.02.2013.
In casu ging het om een Soussou-vrouw die
beweerde op 17-jarige leeftijd te zijn gedwongen uitgehuwelijkt door haar vader en besneden te zijn net voor het huwelijk. Ze zou het
slachtoffer zijn geweest van echtelijk geweld,
onder meer omdat ze geen maagd meer was.
Ze heeft getracht steun te vinden bij haar tante
en de gendarmerie, maar zonder succes. Ze is
dan met haar vriend het land ontvlucht. Het
CGVS betwistte het huwelijk niet, waarvoor
verzoekster trouwens een religieus huwelijksattest had neergelegd, maar wel het gedwongen karakter ervan. Het CGVS baseerde zich
daarbij voornamelijk op de SRB « huwelijk ». In
deze zin eveneens : CCE, arrest nr. 93 352 van
12.12.2012. In deze zaak had de Raad gevraagd
de verslagen van de gesprekken die dienden
tot het opstellen van de SRB neer te leggen,
evenals een rechtvaardiging voor de keuze van
de bronnen en in de mate van het mogelijke,
bijkomende informatie met betrekking tot de
praktijk van het gedwongen huwelijk in Guinee
van mensenrechtenorganisaties ; CCE, arrest
nr. 93 353 van 12.12.2012 ; CCE, arrest nr. 97
222 van 14.02.2013 ; CCE, arrest nr. 97 793
van 25.02.2013
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1.4. Arresten die zich niet uitspreken
over de SRB
In bepaalde dossiers waarbij het CGVS haar beslissing gedeeltelijk baseerde op het SRB, heeft de
CCE er helemaal niet naar verwezen. Dit hetzij om
een internationale bescherming94 toe te kennen,
hetzij om de beslissing te vernietigen, waarbij de
CCE oordeelde dat het CGVS geen nauwkeurig
onderzoek had gevoerd naar de verklaringen van
verzoekster, die een vrees gerelateerd aan een
gedwongen huwelijk inriep. 95
Soms verwijst de CCE naar de SRB voor het onderzoek van bepaalde punten – zoals de effectieve
bescherming door de autoriteiten of het bestaan
van een binnenlands vluchtalternatief – maar
wordt er geen woord gezegd over de passages ingeroepen door het CGVS, omtrent het gebrek aan
geloofwaardigheid van het gedwongen huwelijk.96
De CCE heeft eveneens beslissingen van het
CGVS die zich gedeeltelijk baseerden op de SRB
« huwelijk » bevestigd, zonder er echter naar te
verwijzen. De Raad beperkte zich tot het vaststellen dat de verklaringen van verzoekster niet geloofwaardig waren.97
Buiten de weinig overtuigende verklaringen van
verzoekster, werd ook haar bijzonder profiel onder
de loep genomen om te oordelen dat haar vrees
voor een gedwongen huwelijk niet geloofwaardig
was.98
Soms steunt het CGVS niet op haar eigen SRB om
de asielaanvraag van verzoekster te verwerpen,
maar enkel op de gebrekkige verklaringen van verzoekster. In deze dossiers heeft de CCE zich dus
helemaal niet uitgesproken over de SRB.99

vermoeden van een ernstige aanwijzing voor een
vrees voor vervolging in de toekomst instelt.
De Raad heeft in arrest nr. 101.870 van 26.04.2013
toepassing gemaakt van deze wettelijke bepaling.
Er werd niet betwist dat verzoekster gedwongen
uitgehuwelijkt was op 15-jarige leeftijd. Na 3 jaar
huwelijk is ze gevlucht van haar man en werd ze
door hem verstoten. Verzoekster riep een vrees in,
verbonden aan een tweede gedwongen huwelijk,
dat betwist door het CGVS. Het CGVS baseerde
zich op de SRB « huwelijk » evenals op de SRB
« eremisdaden », om haar aanvraag te verwerpen.
De CCE stelde vast dat niet in vraag werd gesteld
dat verzoekster reeds vervolgd was geweest en
dat het CGVS niet aantoonde dat er gegronde
redenen zouden bestaan om te geloven dat deze
vervolgingen zich niet zouden herhalen. De motieven die de realititeit van het tweede gedwongen
huwelijk aanvochten waren aldus niet pertinent.100
Deze wettelijke bepaling heeft eveneens geleid tot
de vernietiging van een beslissing van het CGVS,
die niet de realiteit van het gewelddadig karakter
van de echtgenoot van verzoekster in vraag stelde,
maar wel het gedwongen karakter van het huwelijk. Terecht merkte de CCE op dat het debat niet
sloeg op het al dan niet gedwongen karakter van
het huwelijk – dat niet haar vlucht veroorzaakte
– maar op het echtelijk geweld ondergaan door
verzoekster in de loop van de samenleving met
haar man. In de mate dat het CGVS niet formeel
het huwelijk en het geweld van de echtgenoot had
betwist, diende er toepassing te worden gemaakt
van artikel 57/7 bis van de wet van 15.12.1980, wat
het CGVS had nagelaten te doen. De CCE vernietigde de beslissing opdat informatie zou worden
overgemaakt over de situatie van echtelijk geweld
ondergaan door vrouwen in Guinee en over de
mogelijkheid voor hen om toegang te hebben tot
effectieve bescherming door de autoriteiten.101

94. CCE, arrest nr. 90 452 van 25.10.2012 dat de vluchtelingenstatus
toekent aan verzoekster die een gedwongen huwelijk en echtelijk geweld
inriep. Het CGVS had zich gebaseerd op de SRB « huwelijk », onder meer
met betrekking tot het feit dat verzoekster vanaf haar 9 jaar in Conakry
leefde en universitaire studies had aangevangen. De Raad spreekt zich niet
uit over het rapport, maar oordeelt dat de verklaringen van verzoekster
het mogelijk maken te besluiten dat het gedwongen huwelijk en het ondergaan echtelijk geweld reëel waren.
95. CCE, arrest nr. 93.539 van 13.12.2012. Het CGVS had opgemerkt
dat verzoekster geboren was in Conakry, er steeds had gewoond, dat zij
23 jaar oud was op het moment van de feiten en van Soussou etnische
origine was.
96. CCE, arrest nr. 94 315 van 21.12.2012 : « Le Conseil constate par
ailleurs que, bien que la requérante ait été scolarisée jusqu’à l’âge de 16 ans
grâce à son oncle et qu’elle vivait à Conakry, elle est mineure, que son père
est maître coranique, de sorte que le caractère religieux et traditionnel de sa
famille est établi à suffisance, que la requérante a subi une mutilation génitale
féminine de type I à l’âge de 7 ans (…) que sa soeur a également été mariée
de force à l’âge de 13 ans, que la mère de la requérante a été chassée du
domicile familial suite à sa fuite et que la requérante est d’origine peuhle (…)
Il constate en outre que la requérante ne dispose d’aucune indépendance
économique, qu’elle a été déscolarisée en vue de son mariage et qu’au vu
des éléments qui précèdent, son contexte familial se caractérise comme un
contexte de contrainte, qui pratique le mariage forcé » (Vrij vertaald : « De
Raad stelt bovendien vast dat, hoewel verzoekster geschoold is tot 16-jarige
leeftijd dankzij haar oom en dat zij in Conakry woonde en zij minderjarig was,
haar vader leraar was van de koran. Hierdoor staat het religieus en traditioneel karakter van haar familie voldoende vast. Verzoekster onderging een
VGV van type I op 7-jarige leeftijd (…) haar zus werd eveneens gedwongen
uitgehuwelijkt op 13-jarige leeftijd, de moeder van verzoekster werd verjaagd
uit de familiale woonst na haar vlucht en verzoekster is van Peulse origine (…)
Overigens stelt hij vast dat verzoekster economisch niet onafhankelijk is, dat
zij geschoold is met het oog op haar huwelijk en gezien de vorige elementen,
wordt haar familiale context gekenmerkt door een context van dwang, die de
praktijk van het gedwongen huwelijk toepast. »

97. In deze zin: CCE, arrest nr. 104 127 van 31.05.2013 ; CCE, arrest nr.
102 207 van 30.04.2013 ; CCE, arrest nr. 101 363 van CCE, arrest nr. 95
204 van 16.01.2013 ; CCE, arrest nr. 94 608 van 08.01.2013 ; CCE, arrest
nr. 94 448 van 27.12.2012 ; CCE, arrest nr. 94 375 van 21.12.2012 ; CCE,
arrest nr. 92 554 van 30.11.2012 ; CCE, arrest nr. 90 733 van 30.10.2012
98. Cf supra : CCE, arrest nr. 94 448 van 27.12.2012. In deze zaak baseerde
het CGVS zich in grote mate op de SRB « Huwelijk » om te besluiten tot
de ongeloofwaardigheid van het relaas. De CCE bekritiseert niet expliciet
het rapport maar baseert zich op de verklaringen van verzoekster, evenals op haar profiel (ze had kunnen genieten van een zekere autonomie,
werd aanvaard en getolereerd door haar familie, wat helemaal niet getuigt
van het traditioneel karakter van deze; ze was financieel onafhankelijk, lid
van een vereniging van onderlinge hulp voor vrouwen en had het beeld
geschept dat zij een persoon was die zich niet liet doen, door het geweld
van haar man te trotseren en hem tegen te spreken) om de beslissing
van het CGVS te bevestigen. In deze zin: CCE, arrest nr. 91 686 van
19.11.2012 ; CCE, arrest nr. 103 712 van 28.05.2013 waarin de CCE
een beslissing van het CGVS heeft bevestigd, die voornamelijk steunde
op de SRB « Huwelijk ». De CCE stelde dat hij de beslissing van het
CGVS volgde, dat de onwaarschijnlijkheid van het gedwongen huwelijk
benadrukte waarvan verzoekster beweerde het slachtoffer te zijn, gezien
haar profiel en vooral gezien haar leeftijd, het niveau van haar opvoeding
en de stedelijke omveging waarin ze leefde.
99. CCE, arrest nr. 103 827 van 30.05.2013 ; CCE, arrest nr. 102 144 van
30.04.2013 ; CCE, arrest nr. 101 996 van 29.04.2013 ; CCE, arrest nr. 100
284 van 29.03.2013 ; CCE, arrest nr. 99 809 van 26.03.2013 ; CCE, arrest
nr. 98 054 van 28.02.2013 ; CCE, arrest nr. 97 833 van 25.02.2013 ; CCE, arrest
nr. 95 961 van 28.01.2013 ; CCE, arrest nr. 94 769 van 10.01.2013 ; CCE,
arrest nr. 90 126 van 22.10.2012 ; CCE, arrest nr. 89 870 van 16.10.2012
100. In deze zin, CCE arrest nr. 98 969 van 15.03.2013
101. CCE, arrest nr. 91 866 van 22.11.2012. In casu ging het om een
Peulse vrouw, die beweerde gedwongen uitgehuwelijkt te zijn en verschillende jaren bij haar man te hebben geleefd. Ze ontvluchtte het
echtelijk gedweld, waarvan zij onderworpen was. Het CGVS betwistte het
gedwongen karakter van het huwelijk.

Ten slotte, wanneer een gedwongen huwelijk niet
wordt betwist door het CGVS, maar een internationale bescherming niet wordt toegekend om
andere motieven, past de CCE het artikel 57/7bis
van de wet van 15.12.1980 toe, dat – ingeval van
schijnbare vervolgingen in het verleden – een
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Sectie 2. Het sororaat en het leviraat
Het documentatiecentrum van het CGVS heeft
een rapport gewijd aan de praktijken van het leviraat en het sororaat, die regelmatig ingeroepen
worden door Guinese vrouwen.
Deze SRB is opgesteld op basis van onderzoek
gevoerd door drie Guinese sociologen, gespecialiseerd in familiesociologie.
Het sororaat en het leviraat laten in feite toe om
de wettelijke regels omtrent het erfrecht in Guinee
te omzeilen. Hun objectief is niet alleen het verzekeren van een bescherming aan de kinderen, maar
ook te vermijden dat de goederen van een familie
overgemaakt worden aan andere families.
Het leviraat is de gewoonte volgens dewelke een
weduwe een broer van haar overleden echtgenoot dient te huwen, terwijl het sororaat het
huwelijk is tussen een weduwnaar en de zus van
zijn overleden echtgenote.
Het rapport verduidelijkt dat de wetteksten die
de erfenissen regelen in het algemeen billijk zijn
ten aanzien van de vrouw, maar dat wordt vastgesteld dat ze in de praktijk verwaarloosd worden
ten voordele van de gewoontes en de godsdienst.
Er zijn geen statistieken over de prevalentiegraad
van deze gewoontes, maar het leviraat zou nog
erg verspreid zijn in Guinee, terwijl het sororaat
zeldzamer zou zijn en slechts toegepast zou worden indien er sprake is van jonge kinderen en ingeval van economisch welslagen van de echtgenoot.
De SRB bepaalt bovendien dat de vrouw verplicht
is om het sororaat te aanvaarden, op het gevaar
af te worden verstoten door haar eigen familie en
gestigmatiseerd te worden door de gemeenschap
als een familiale schande. Indien ze weigert, kunnen
al haar goederen en haar kinderen haar ontnomen
worden.

Bij lezing van de onderzochte beslissingen, hebben we kunnen vaststellen dat de praktijk van het
leviraat inderdaad nog erg aanwezig is in Guinee.
In verschillende zaken, werd de moeder van verzoekster gedwongen om te trouwen met de broer
van haar overleden echtgenoot, die dan het huwelijk van zijn nicht had georganiseerd.
Slechts enkele van de geanalyseerde beslissingen
richten zich specifiek op gevallen van een gedwongen sororaat of leviraat, maar vermelden
deze ondergaan door een familielid om zo de
hechting van de familie aan tradities aan te tonen,
die de vrouwenrechten niet respecteren.
Nochtans betreffen een aantal arresten vrouwen
die het slachtoffer zijn van één van deze praktijken,
ingeroepen als grond voor de vrees.
•• Verwijzing naar de SRB « De praktijken van het
sororaat en het leviraat »
In een aantal beslissingen heeft het CGVS verwezen naar de SRB « De praktijken van het leviraat
en het sororaat » om te besluiten dat de verklaringen van verzoekster in strijd waren met de objectieve informatie waarover zij beschikte.
Aldus, in een zaak betreffende een geval van gedwongen leviraat, had het CGVS zich gebaseerd
op de SRB om ondermeer te oordelen dat het
leviraat niet geloofwaardig was, omdat verzoekster
steriel was en dus geen kinderen kon krijgen. Echter, de SRB bepaalt dat het doel van deze praktijk
het beschermen van de kinderen is, na de dood
van hun vader. De CCE heeft niet formeel het
rapport bekritiseerd, maar heeft geoordeeld dat,
op basis van de verklaringen van verzoekster en
de informatie neergelegd door het CGVS, bijkomende onderzoekshandelingen moesten worden
verricht.102
102. CCE, arrest nr. 100 490 van 04.04.2013

Het CGVS heeft ook reeds verweten aan een kandidate dat ze geen stappen ondernomen had om
zich te verzetten tegen het leviraat, hoewel ze betrokken was geweest bij de onderhandelingen met
het oog op haar eerste huwelijk. De CCE heeft
het bestuur niet gevolgd, maar heeft integendeel
geoordeeld dat dit element niet voldoende toeliet
om de geloofwaardigheid van haar relaas in vraag
te stellen, vermits de twee instellingen duidelijk
verschillen:
« Ainsi, il ressort des informations versées au dossier administratif que, bien qu’il soit offert, dans certaines situations, à une femme soumise à un lévirat de s’y opposer,
les conséquences résultant d’un tel refus sont potentiellement graves puisqu’elle s’exposerait de la sorte au
risque de perdre la garde de ses enfants et de perdre
tous les droits sur ses biens (Dossier administratif, pièce
21, farde bleue « Information des pays », SRB – « Guinée, les pratiques du lévirat et du sororat », p. 10). Le
Conseil estime par conséquent qu’il échet de se montrer
particulièrement prudent dans l’examen d’une telle demande et qu’il convient en l’espèce d’analyser les possibilités de recours offertes à la requérante et, en particulier,
d’examiner la possibilité qui lui est offerte d’obtenir la
protection de ses autorités. Or, le Conseil constate que
la partie défenderesse n’examine nullement la présente
cause sous l’angle des questions précitées et n’aperçoit,
dans les documents versés au dossier administratif, aucune information lui permettant de se forger une opinion
quant à ce ».
(Vrij vertaald : « Aldus blijkt uit de informatie gevoegd
aan het administratief dossier dat, hoewel in bepaalde
situaties een vrouw zich kan verzeten tegen haar leviraat, de gevolgen die voortvloeien uit dergelijke weigering potentieel erg zijn, vermits ze de hoede over haar
kinderen en de rechten over haar goederen dreigt te
verliezen (administratief dossier, stuk 21, blauwe farde
“landeninformatie”, “SRB – Guinee, de praktijken van het
leviraat en het sororaat”, pag. 10). De Raad meent bijgevolg dat men bijgevolg bijzonder voorzicht dient te zijn
tijdens het onderzoek van dergelijke aanvraag en dat het
in casu past om de mogelijke rechtsmiddelen waarover
verzoekster beschikt te onderzoeken, en in het bijzonder
de mogelijkheid die haar geboden wordt om bescherming van haar autoriteiten te bekomen. De Raad stelt
echter vast in de documenten toegevoegd aan het administratief dossier dat verwerende partij voorliggende
zaak niet onderzocht heeft in functie van voornoemde
vragen, die haar zouden toelaten een mening erover te
vormen.») 103
103. CCE, arrest nr. 102 831 van 14.05.2013

40

•• Verwijzing naar de SRB « Het huwelijk »
Tot onze verbazing hebben we bovendien vaststgesteld dat bepaalde beslissingen zich helemaal
niet hebben verwezen naar het rapport omtrent
het sororaat en het leviraat, maar naar deze omtrent het huwelijk alhoewel dat de situaties duidelijk verschillend zijn.104
104. CCE, arrest nr. 94 457 van 27.12.2012. In casu ging het om een
gedwongen sororaat. Noch het CGVS, noch de CCE hebben zich verwezen naar de SRB omtrent deze specifieke praktijk, maar naar de SRB
huwelijk, wat de CCE uitvoerig bekritiseerd heeft. Hij heeft echter de
beslissing van het CGVS bevestigd door te oordelen van de verklaringen van verzoekster niet geloofwaardig waren

De CCE heeft trouwens het gebruik van de SRB
« Huwelijk » in gevallen van sororaat of leviraat
gesanctioneerd en aldus bevestigd dat de situaties
niet vergelijkbaar waren.
In een arrest nr. 101 717 van 25.04.2013, werd
verzoekster gedwongen om te aanvaarden dat zij
uitgehuwelijkt zou worden aan de man van haar
overleden zus om te vermijden dat haar moeder
verstoten zou worden door haar vader. Ze is gevlucht omwille van het geweld ondergaan tijdens
het huwelijk. Het CGVS heeft zich ondermeer gesteund op de SRB “huwelijk” om te besluiten dat
het sororaat een marginaal geworden fenomeen
is, dat het als het ware onbestaand is in een stedelijke omgeving in Guinee en dat het voornamelijk
de meisjes treft, die op het platteland wonen en
die afkomstig zijn uit families gehecht aan tradities,
waarvan de scholingsgraad zwak is. Volgens de
Raad:
« En outre, le Conseil ne peut se rallier au motif de la
décision attaquée selon lequel « le sororat (…) est un
phénomène devenu marginal et quasiment inexistant en
milieu urbain en Guinée » dans la mesure où la partie
défenderesse s’empare des informations figurant dans le
Subject related briefing –« Guinée » « Le mariage » avril
2012 », rapport du centre de documentation de la
partie défenderesse par ailleurs critiqué par une jurisprudence constante du Conseil en raison des sources à
l’origine de ce dernier, afin de l’appliquer par analogie au
sororat sans aucune explication. »
(Vrije vertaling : « Bovendien kan de Raad zich niet scharen achter het motief van de bestreden beslissing volgens

41

dewelke « het sororaat (…) een marginaal geworden
fenomeen is en als het ware onbestaand in een stedelijke
omgeving in Guinee » in de mate dat verwerende partij
gebruik maakt van informatie van de “Subject Related
Briefing – “Guinee” “Het Huwelijk” april 2012”, rapport
van het documentatiecentrum van verwerende partij, dat
trouwens bekritiseerd wrodt door vaste rechtspraak van
de Raad omwille van de bronnen waarop deze zich gebaseerd heeft, en het analogisch toegepast heeft op het
sororaat zonder enige uitleg.”)

De CCE heeft eveneens verweten aan het CGVS
om de verklaringen van verzoekster weinig geloofwaardig te beschouwen, door zich te baseren
op de SRB « Huwelijk », dat beslist dat het huwelijk
voorafgegaan wordt door een fase van onderhandelingen tussen de familie van de man en van de
vrouw :
« Or, le Conseil, outre les importantes réserves exprimées à l’encontre du SRB « Le mariage » par une jurisprudence abondante du Conseil lui-même, observe qu’il
ne ressort nullement du document intitulé « Subject
Related Briefing –Guinée – Les pratiques du lévirat et
du sororat » que le mariage de type « sororat » soit
précédé d’une période de négociation de sorte que le
Conseil ne peut, au vu des pièces du dossier, s’associer
à l’argumentation développée par la partie défenderesse
quant à ce ».
(Vrij vertaald: « Echter, merkt de Raad op, buiten de belangrijke reserves geuit ten opzicht van de SRB « Het
huwelijk » door overvloedige rechtspraak van de Raad
zelf, dat uit het document genaamd « Subject Related Brief – Guinee – De praktijken van het leviraat en
het sororaat » niet blijkt dat het huwelijk van het type
« sororaat » voorafgegaan wordt door een onderhandelingsperiode waardoor de Raad, gezien de stukken van
het dossier, zich niet kan scharen achter de argumenten
ontwikkeld door verwerende partij.») 105
105. CCE, arrest nr. 99 206 van 19.03.2013

• Afwezigheid van objectieve informatie
Tenslotte heeft het CGVS zich enkel gebaseerd op
de verklaringen van verzoekster om te oordelen
dat haar vrees voor een gedwongen leviraat niet
gegrond was, zonder zich te steunen op enige objectieve informatie, wat niet gesanctioneerd werd
door de CCE die vaststelde dat verzoekster niet
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aantoonde dat zij vervolgd zou worden wegens
het weigeren van het huwen met haar schoonbroer.106
Het is verbazinwekkend dat de CCE niet de neerlegging van objectieve informatie omtrent deze
specifieke praktijk heeft vereist teneinde de verklaringen van verzoekster in het licht van deze informatie te onderzoeken.
Langs Nederlandstalige kant, heeft de RvV zich een
aantal keren moeten uitspreken over verzoeken
tot bescherming op grond van dergelijke praktijken en heeft deze verzoekschriften verworpen
wegens gebrek aan geloofwaardigheid zonder
nochtans te verwijzen naar de SRB « sororaat en
leviraat », noch naar de SRB « huwelijk ».107
106. CCE, arrest nr. 91 091 van 07.11.2012
107. RvV, arrest nr 94 644 van 08.01.2013 ;
RvV, arrest nr. 94 638 van 08.01.2013 ,

•• Inoverwegingname van de culturele situatie
In een arrest betreffende de praktijk van het sororaat, heeft de CCE het CGVS, dat zich baseerde op
het profiel van verzoekster om te oordelen dat zij
zich had kunnen verzetten tegen het gedwongen
sororaat, verweten dat het geen rekening had gehouden met de culturele situatie, die in een moslimfamilie heerst in Guinee:
« Le Conseil considère également que la partie défenderesse n’a pas pris en compte la situation culturelle qui
prévaut en Guinée dans une famille musulmane et que
c’est à tort qu’elle s’attendait à ce que la requérante
puisse épouser son petit ami, non musulman, à la place
du mari de sa sœur décédée. Quant au fait que « vous
n’avez pas été mariée civilement mais uniquement coutumièrement. Par conséquent au regard de la loi guinéenne, vous n’êtes
pas considérée comme ayant le statut de mariée », le Conseil
relève que la partie défenderesse n’étaye pas cette
affirmation, qu’elle ne tire aucune conclusion de cette
affirmation péremptoire et qu’elle n’indique aucunement
l’importance statistique actuelle des mariages coutumiers
ou religieux dans la société guinéenne et la perception
de ce type de mariage par ladite société ».

(Vrij vertaald : « De Raad meent eveneens dat verwerende partij geen rekening heeft gehouden met de culturele situatie die in een moslimfamilie in Guinee heerst
en dat zij dus ten onrechte verwachtte dat verzoekster
zou kunnen huwen met haar vriend, die geen moslim
was, in de plaats van de echtgenoot van haar overleden
zus. Voor wat betreft het feit « u werd niet burgerlijk
uitgehuwelijkt maar enkel volgens de gewoonte. Bijgevolg volgens de Guinese wet, wordt u niet beschouwd
als hebbende de staat van gehuwde”, merkt de Raad op
dat verwerende partij deze stelling niet staafde, dat zij
geen enkele conclusie trekt uit deze onverbiddelijke stelling en dat zij allesbehalve het actueel statistisch belang
van gewoonte- of religieuze huwelijken in de Guinese
samenleving weergeeft, evenals de perceptie van dit type
huwelijk door voornoemde maatschappij.”) 108
108. CCE, arrest nr. 101 717 van 25.04.2013

•• Toepassing van het oude artikel 57/7bis van
de wet van 15.12.1980
Indien het leviraat niet in vraag werd gesteld door
het CGVS, heeft de CCE terecht opgemerkt dat
toepassing diende te worden gemaakt van artikel
57/7bis van de wet van 15.12.1980, dat een omkering van de bewijslast invoert.
In een zaak betreffende een Peulse moeder, die
het slachtoffer was van een gedwongen leviraat
na de dood van haar echtgenoot, wiens leviraat
betwist werd door het CGVS, die daarentegen
een binnenlands vluchtalternatief inriep, heeft de
CCE toepassing gemaakt van het artikel 57/7 bis
van de wet van 15.12.1980, en meende dat het
CGVS het vermoeden niet trachtte om te keren,
zoals bepaald door de wettelijke bepaling. De CCE
oordeelde dus dat het leviraat waarvan verzoekster het slachtoffer was :
« est de nature à alimenter dans son chef de sérieuses
craintes d’être soumise à d’autres formes renouvelées de persécutions liées à cette même condition de
femme, en cas de retour dans son pays ».
(vrij vertaald : “van die aard was om een ernstige vrees
te voeden om te worden onderworpen aan andere hernieuwde vormen van vervolging verbonden aan dezelfde
hoedanigheid van vrouw-zijn.») 109

109. CCE, arrest nr. 102 265 van
30.04.2013. In deze zin eveneens:
CCE, arrest nr. 92 770 van 30.11.2012
dat een Soussou vrouw betrof, die het
slachtoffer was van een gedwongen
huwelijk en van zwaar echtelijk geweld,
wat geattesteerd werd door medische
en psychologische getuigschriften. De
CCE oordeelde dat het gedwongen
huwelijk en het geweld vaststonden en
maakte toepassing van artikel 57/7 bis.
Hij oordeelde dat verzoekster vervold
was geweest omwille van haar vrouwzijn en dat de reeds beleefde vrees van
die aard waren om een vrees te voeden
om opnieuw te worden onderworpen
aan vervolging verbonden aan deze
hoedanigheid in geval van terugkeer
naar haar land. CCE, arrest nr. 91 242
van 09.11.2012
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Sectie 3. De vrouweli jke genitale
verminking
De SRB over de « Vrouwelijke genitale verminkingen (VGV) » van mei 2012110 bepaalt dat deze
praktijk wijdverspreid is in Guinee. Het rapport
heeft als doel het beter begrijpen van dit fenomeen
dat verankerd is in de Guinese maatschappij en
waarvan de prevalentiegraad erg belangrijk blijft,
zelfs indien bepaalde personen een lichte daling
waarnemen.
110. De laatste actualisatie die ons bekend is, dateert van april 2013.

Sinds 2010 kunnen de Guinese autoriteiten de daders van besnijdenissen vervolgen. Sensibiliseringsen preventiecampagnes worden gevoerd door de
autoriteiten die tegen deze praktijk willen strijden,
samen met NGO’s.
De besnijdenis wordt door vele Guinese onderdanen nog beschouwd als een belangrijke fase in het
leven van een vrouw, zelfs indien meer en meer
ouders, voornamelijk onder de intellectuelen die
in een stedelijke omgeving leven, zouden weigeren
om hun dochters te laten besnijden en hen tot
hun meerderjarigheid zouden beschermen.
De slachtoffers van een besnijdenis zouden van
een medische opvolging kunnen genieten in ziekenhuizen, maar de psychologische opvolging is
nagenoeg onbestaand.
Ten slotte zou de herbesnijdenis slechts plaatsvinden in twee gevallen : na een medische besnijdenis
en wanneer de besnijdenis toegepast wordt door
een « besnijdster in opleiding ».
Na het indienen van dit rapport, hebben de
asielinstanties zich moeten uitspreken over verschillende problemen in verband met de VGV.
Op grond van de SRB, heeft het CGVS geoordeeld
dat het voortaan mogelijk was voor een vrouw
om haar kind te beschermen tegen besnijdenis
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in geval van terugkeer naar Guinee en heeft zo
geweigerd om de vluchtelingenstatus toe te kennen aan moeders van ongedeerde meisjes, die zich
in België bevonden.
De Raad heeft zich aldus moeten uitspreken over
het objectief risico voor een niet-besneden meisje
om besneden te worden in geval van terugkeer
naar Guinee (3.1).
Bovendien, hebben verschillende kandidates – die
ontzettend geleden hadden aan de besnijdenis
en die aan aanzienlijke fysische en psychologische
gevolgen leden – verwezen naar het blijvend en
continue karakter van de besnijdenis. In een aantal
beslissingen heeft de Raad dit bijzonder punt van
de vrees onderzocht in het licht van artikel 57/7bis
van de vreemdelingenwet (3.2).
Overigens is de problematiek van de herbesnijdenis terugkomend en regelmatig ingeroepen door
verzoeksters in gevallen die niet geviseerd worden
door het rapport over VGV. De Raad heeft zich
bijgevolg dienen te positioneren ten opzichte van
de SRB, maar ook ten opzichte van artikel 57/7bis
van de wet van 15.12.1980 (3.3).
Ten slotte hebben in verschillende dossiers
vrouwen gesproken over een vrees voor besnijdenis voor hun dochter achtergebleven in het land
(3.4).
We zullen de verschillende benaderingen, die we
kunnen hebben afleiden tijdens de lezing van de
arresten van de Raad, trachten uiteen te zetten.

3.1. Het objectief risico op besni jdenis
Sinds het opstellen van de SRB « VGV », heeft het
CGVS geen systematische bescherming meer gegeven aan moeders van onbesneden meisjes die
zich op Belgisch grondgebied bevinden. Het heeft,
integendeel, vastsgesteld dat het in bepaalde omstandigheden mogelijk was voor een vrouw om
haar dochter te beschermen tegen deze praktijk in
geval van terugkeer naar Guinee.
De motivering van het CGVS steunt voornamelijk
op de volgende vaststellingen :
• een daling van de prevalentiegraad ;
• mentaliteitswijziging ;
• het gebrek aan lichamelijke en openlijke bedreigingen,
aan systematische discriminatie en aan vervolging
door de autoriteiten van de ouders die de keuze
gemaakt hebben om hun dochter te beschermen
tegen de besnijdenis;
• in geval van bedreiging, de mogelijkheid tot
bescherming door de autoriteiten, die zich
bewust zijn van het schadelijk karakter van de
praktijk van de besnijdenis en die zowel preventief
als repressief optreden (zie infra).
•• Standpunt van de CCE
We hebben geen arresten van de CCE gelezen
waarin deze zich expliciet uitgesproken heeft over
het objectief besnijdenisrisico voor een onbesneden
meisje of jonge vrouw.
Indien deze vrees niet werd onderzocht door het
CGVS, oordeelde de CCE van het CGVS dat het
zich zou uitspreken over deze kwestie en annuleerde de bestreden beslissing.111
De CCE heeft eveneens beslissingen van het
CGVS vernietigd wanneer bleek dat verzoekster
zwanger was van een meisje en zij binnenkort
moest bevallen, opdat de vrees verbonden aan
de besnijdenis van het kind in geval van terugkeer
naar Guinee zou worden onderzocht.112

Dezelfde analyse werd gedaan wanneer het kind,
achtergebleven in Guinee, intussen aangekomen
was in België.113
In bepaalde arresten, wanneer andere vormen van
vervolgingsvrees die de toekenning van een internationale bescherming rechtvaardigden vastgesteld
waren (gedwongen huwelijk, echtelijk geweld, …),
heeft de CCE het onderzoek van de vrees voor
een besnijdenis ontweken. Zo oordeelde hij bijvoorbeeld dat het gedwongen huwelijk vaststond
en dat de vormen van vrees voor vervolging verbonden aan dit huwelijk, evenals aan het echtelijk geweld de toekenning van een internationale
bescherming rechtvaardigden, zonder zich uit te
spreken over de andere elementen van de vrees.
In een zaak betreffende een vrouw die eveneens
de vrees voor besnijdenis van haar dochter ingeval
van terugkeer naar Guinee had ingeroepen, had
het CGVS verwezen naar de SRB “VGV” om te
besluiten dat verzoekster haar kon beschermen
in geval van terugkeer naar haar land. De CCE
spreekt zich niet uit over deze specifieke vrees,
maar kent de vluchtelingenstatus toe op basis van
haar gedwongen huwelijk.114
111. CCE, arrest nr. 97 263 van 15.02.2013. In casu ging het om een
katholieke Guerzé-vrouw, die haar land had ontvlucht omdat ze weigerde
besnijdster te worden. Ze had een dochter achtergelaten in haar land en
vreesde dat deze besneden zou worden door de familie van haar vader
of haar eigen familie. In België was ze eveneens bevallen van een dochter,
wiens vader vluchteling was. Het CGVS heeft zich niet uitgesproken over
de vrees voor besnijdenis van de jongste dochter, maar enkel over deze van
de oudste, die zich nog steeds in Guinee bevond en oordeelde dat geen
enkele bescherming kon worden gegeven aan het kind dat zich niet op het
grondgebied bevond. De CCE heeft vernietigd opdat de vrees voor besnijdenis van de dochter geboren in België zou worden onderzocht.
112. CCE, arrest nr. 96.951 van 13.02.2013
113. CCE, arrest nr. 95 995 van 28.01.2013. In deze zin eveneens: CCE,
arrest nr. 93 253 van 11.12.2012.Verzoekster was in verwachting tijdens haar
gehoor op het CGVS. Het CGVS had geoordeeld in de onmogelijkheid te
zijn om de hypothetische vrees verbonden aan de besnijdenis van haar toekomstige baby te onderzoeken, vermits deze nog niet geboren was en geen
enkel document attesteerde dat de foetus van het vrouwelijk geslacht was.
Ter zitting legt verzoekster de geboorteakte van haar dochter neer.
114. CCE, arrest nr. 93 832 van 18.12.2012
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Daarentegen, zonder zich uit te spreken over het
objectief besnijdenisrisico, heeft de CCE toch de
vluchtelingenstatus toegekend aan een jong meisje,
dat het CGVS als ongedeerd beschouwde, maar
die in werkelijkheid symbolisch was besneden
(VGV van type 4).
Verzoekster had inderdaad een medisch getuigschrift neergelegd dat vermelde dat de clitoris, de
grote en kleine schaamlippen aanwezig waren,
evenals een gezwel rond de opening van haar urineleider. Het CGVS had eruit afgeleid dat zij niet
besneden was, gezien, volgens de definite van de
WHO, een besnijdenis het gedeeltelijk of volledig
wegnemen van de vrouwelijke genitale organen
vergt. Het CGVS had haar vrees om te worden
verminkt ingeval van terugkeer naar Guinee verworpen, gezien haar gedwongen huwelijk niet
geloofwaardig was, waardoor de omstandigheden waarin zij blootgesteld zou worden aan een
VGV ingeval van terugkeer, het evenmin waren.
Tenslotte stelde het CGVS dat zij niet riskeerde
te worden vervolgd omwille van haar behoren tot
een sociale groep vrouwen die weigerden zich te
laten besnijden.115
De CCE heeft echter geoordeeld dat het neergelegde medisch getuigschrift een begin van bewijs
vormde, dat de verklaringen van verzoekster omtrent het feit dat haar man meende dat zij niet
correct besneden was, bevestigde:
« Le Conseil ne peut faire sien le raisonnement « en
chaîne » de la décision entreprise en ce que la chute
d’un élément entraine ipso facto la chute des autres. En
l’espèce, la décision attaquée conclut que les déclarations
de la requérante sur son mariage ne sont pas crédibles
pour estimer ipso facto que sa crainte d’excision n’est
pas crédible, le certificat médical produit (…) laissant
supposer que la requérante puisse encore être victime d’une excision nonobstant même le contexte de
« mariage forcé ». (…)
La question des sources est de même au coeur du « SRB »
relatif aux mutilations génitales féminines également
versé au dossier. La partie requérante estime à juste titre
devoir émettre la plus grande réserve quant à l’objectivité et la réalité du contenu de ce rapport, les sources
n’étant ni jointes, ni consultables, ni vérifiables. (…)
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Le Conseil constate qu’il ressort des informations générales produites par les deux parties et versées aux
dossiers administratif et de la procédure qu’il n’est pas
possible d’attendre des autorités guinéennes qu’elles protègent effectivement la requérante. En effet, les sources
s’accordent à tout le moins sur le très fort pourcentage
de femmes excisées en Guinée et sur l’aspect très délicat de plaintes introduites dans le cadre intrafamilial. En
conséquence, il ne peut être considéré, à défaut de faits
concrets étayés, qu’existe actuellement une possibilité
de protection effective pour la requérante auprès des
autorités guinéennes ».
(Vrij vertaald : « De Raad kan zich de « kettingredenering »
van de bestreden beslissing, volgens dewelke de val van
één element ipso facto de val van de andere elementen
meebrengt, niet eigen maken. In case, concludeerde de
bestreden beslissing dat de verklaringen van verzoekster
over haar huwelijk niet geloofwaardig waren om ipso
facto te oordelen dat haar vrees voor een besnijdenis
ongeloofwaardig was. Het neergelegde medisch getuigschrift (…) liet toe te veronderstellen dat verzoekster
nog het slachtoffer kon zijn van een besnijdenis, ongeacht
de context zelf van het “gedwongen huwelijk”. (…)” De
vraag omtrent de bronnen raakt de kern van de “SRB”
omtrent VGV, die eveneens toegevoegd is aan het dossier. Verzoekende partij meent terecht de grootste reserve aan de dag te moeten brengen voor wat betreft de
objectiviteit en de realiteit van de inhoud van dit rapport,
vermits de bronnen er niet bijgevoegd zijn, noch raadpleegbaar, noch controleerbaar zijn.(…) De Raad stelt
vast dat uit de algemene informatie, overgemaakt door
de twee partijen en toegevoegd aan het administratief
en het proceduredossier, blijkt dat niet kan worden verwacht van de Guinese autoriteiten dat zij verzoekster effectief beschermen. De bronnen stemmen overeen voor
wat betreft het hoge percentage besneden vrouwen in
Guinee en het zeer delicaat punt om klacht in te dienen in een intrafamiliaal kader. Bijgevolg kan niet worden beschouwd worden, ten gevolge van een gebrek
aan concrete feiten, dat er nu een mogelijke effectieve
bescherming bestaat voor verzoekster door de Guinese
autoriteiten.»)116
115. Zie supra, pag.18, punt 3.1 dat de gewoonlijke motivering van het
CGVS omtrent dit onderwerp herneemt.
116. CCE, arrest nr. 93 493 van 13.12.2012

Daarentegen heeft de CCE geweigerd internationale bescherming toe te kennen aan jonge
vrouwen die beweerden in België te hebben ontdekt dat ze niet besneden waren, terwijl ze ter
ondersteuning van hun aanvraag een vrees voor
besnijdenis hadden ingeroepen.

In een eerste zaak ging het om een 27-jarige vrouw,
die een vrees voor besnijdenis inriep in het kader
van haar tweede asielaanvraag.117 Deze vrouw
legde uit dat zij in België had ontdekt dat zij niet
besneden was, alhoewel ze zich herinnerde naar
een ziekenhuis te zijn gebracht toen zij ongeveer
10 jaar oud was door haar tante aan moederszijde
en dat zij gebloed had. Haar broer zou vernomen
hebben dat zij intact was en zou haar besnijdenis eisen. Het CGVS heeft zich gesteund op de
SRB “VGV”, evenals op de vage verklaringen van
verzoekster omtrent de gewaarwording van haar
familie van haar staat om te oordelen dat de vrees
voor besnijdenis ongeloofwaardig was. De CCE
had zich beperkt tot het verwijzen naar het gebrek aan samenhang van de verklaringen van verzoekster omtrent de besnijdenis, die zij beweerde te hebben ondergaan, en naar het gebrek aan
overtuigende verklaringen omtrent het feit dat zij
duidelijk niet besneden was.
De CCE heeft zich dus niet uitgesproken over
het objectief besnijdenisrisico, hoewel niet betwist
werd dat deze vrouw niet besneden was. Hij heeft
zich echter niet geschaard achter de motivering
van het CGVS, die zich baseerde op de SRB om te
besluiten dat, rekening houdend met haar profiel
en met de objectieve informatie in zijn bezit, er
geen reden was om te denken dat zij zich niet zou
kunnen onttrekken aan de wil van haar broer, noch
dat zij zou worden blootgesteld aan een sterke sociale druk ten gevolge van haar weigering om een
VGV te ondergaan.
Een ander geval ging om een 22-jarige vrouw, van
Guerzé etnische origine, die door haar vader werd
meegenomen naar Guinee Forrestière om er deel
te nemen aan het ritueel van de “Do”.118 Verzoekster diende besneden te worden, wat ze aanvaard
had om te kunnen huwen met haar vriend. Wanneer ze vernam dat ze in werkelijkheid geofferd
diende te worden, nam ze de vlucht. De CCE
heeft de eerste beslissing van het CGVS vernietigd, opdat hij informatie over VGV zou kunnen
neerleggen. Een tweede beslissing werd dus genomen. Er bleek dat verzoekster in werkelijkheid niet

besneden was. Bijgevolg betwistte het CGVS de
authenticiteit van de vrees voor een herbesnijdenis,
maar heeft toch het besnijdenisrisico in hoofde
van verzoekster onderzocht. Zodoende baseerde het CGVS zich op de SRB “VGV” om te oordelen dat het risico niet vaststond. De CCE heeft
de beslissing van het CGVS bevestigd, door te oordelen dat verzoekster er niet in geslaagd was de
Raad te overtuigen van de werkelijkheid van de
ingeroepen feiten en leidde eruit af dat de bedreiding voor een besnijdenis niet vaststond. De CCE
spreekt zich echter niet uit over de SRB “VGV” en
onderzoekt eigenlijk niet het objectief besnijdenisrisico, hoewel niet betwist werd dat verzoekster
intact was.
Deze beslissingen betreffen een bijzonder situatie
vermits het gaat om jonge vrouwen van een bepaalde leeftijd wiens verklaringen niet overtuigend
waren. Het zou nochtans interessant geweest zijn
dat de CCE zich uitdrukkelijk zou uitspreken over
het objectief besnijdenisrisico, evenals over de inhoud van de informatie van de SRB.
Deze rechtspraak lijkt echter geïsoleerd. We hebben inderdaad geen enkel arrest van de CCE
tegengekomen dat zich gebaseerd heeft op de
SRB “VGV” om internationale bescherming te
weigeren aan een intact meisje. De CCE zal zich
waarschijnlijk binnenkort een standpunt moeten
innemen over deze problematiek.
117. CCE, arrest nr. 97 445 van 19.02.2013
118. CCE, arrest nr. 93 535 van 13.12.12012

•• Standpunt van de RvV
In tegenstelling tot de Franstalige kamers van de
Raad, heeft de RvV zich reeds verschillende keren moeten uitspreken over het besnijdenisrisico
van een intact meisje. Geen enkele van de onderzochte arresten besluit echter dat de aanvraag
om internationale bescherming gegrond was. Verschillende redenen worden naar voor geschoven
voor dit standpunt:
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•De overtuigingen van verzoekster
De RvV Stelt soms dat verzoekster niet overtuigend is omtrent haar weerstand tegen de praktijk
van de besnijdenis.
Wanneer een vrouw een vrees inroept voor verminking van haar dochter, met wie ze samen Guinee is ontvlucht, wordt zij vaak ondervraagd over
de organisaties die strijden tegen VGV in Guinee,
of het gaat om praktijken verboden door de wet,
de sancties die voorzien zijn, de houding van de
autoriteiten, …
Indien haar antwoorden op deze vragen niet voldoende precies en uitgewerkt zijn, stelt het CGVS
regelmatig haar overtuigingen in vraag, vermits, indien zij gedurende jaren effectief gekant is tegen de
besnijdenis, ze zich meer geïnformeerd zou hebben over dit onderwerp. Bijgevolg zou het niet geloofwaardig zijn dat zij haar land ontvlucht zou zijn
om deze reden of dat zij momenteel zou vrezen
om terug te keren na in België bevallen te zijn van
een meisje. Wanneer verzoekster getuigschriften
van GAMS neerlegt en wanneer ze afkomstig is uit
Conakry, verwijt het CGVS haar soms nog meer
geen enkele actieve vereniging te kennen in haar
herkomstland, gezien ze in staat was er te raadplegen
in België.119
119. In deze zin : RvV, arrest nr. 103 148 van 21.05.2013
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Ten slotte houdt het CGVS allesbehalve rekening met de erg verschillende culturele en sociale
context in Guinee. Het is redelijk te denken dat
het niet gemakkelijk is zich aan te bieden bij een
vereniging omtrent een onderwerp dat zo gevoelig
is als de besnijdenis.
De RvV heeft deze redenering reeds bevestigd,120
alhoewel hij hem soms nuanceert.121 Hij onderstreept eveneens dat het neerleggen van
documenten van GAMS aantoont dat verzoekster
contacten heeft met deze organisatie, maar geen
afdoende bewijs is dat verzoekster persoonlijk gekant is tegen de praktijk van de besnijdenis.
120. RvV, arrest nr. 103 200 van 22.05.2013 ; RvV, arrest nr. 91 833
van 20.11.2012
121. Aldus heeft de RVV reeds erkend dat van verzoekster niet kan
worden verwacht dat zij precies weet welke sancties voorzien zijn door
de wet ingeval van overtreding (RvV, arrest nr. 103 148 van 21.05.2013).

Aldus onderzoekt de RvV niet het objectief risico
dat het kind van verzoekster onderworpen wordt
aan VGV in geval van terugkeer.
Echter, deze vraag dringt zich vooral op wanneer
er twijfel bestaat omtrent de overtuigingen van de
moeder, gezien het kind in dit geval nog een groter
risico loopt om te worden verminkt.

Deze motivatie is weinig relevant in de mate dat
asielzoeksters genieten van een nauwe sociale
opvolging in België en dat de sociale assistenten nu
de reflex hebben om verzoeksters afkomstig van
landen met een hoge prevalentiegraad van schadelijke traditionale praktijken te informeren van het
bestaan van bepaalde verenigingen en om ze zelfs
te begeleiden in het verwerken van bepaalde vragen en moeilijkheden.

In een zaak n°91 833 van 20.11.2012, heeft de
RvV opgemerkt dat verzoekster een onbesneden
dochter had achtergelaten in Guinee en dat niet
bleek dat zij aangedrongen had of andere stappen
had ondernomen om haar met zich mee te nemen,
hoewel zij zich bewust was van het gevaar waaraan ze was blootgesteld.Verzoekster had uitgelegd
dat zij vernomen had dat haar kind uiteindelijk
besneden was en dat zij vreesde dat de dochter
van wie ze bevallen was in België hetzelfde lot zou
ondergaan.

Bovendien is het uiteraard perfect mogelijk dat een
vrouw erg gekant is tegen de praktijk van de besnijdenis en overtuigd van de schadelijke gevolgen,
zonder dat zij kennis heeft van de juridische en/of
associatieve context rond deze praktijken.

De RvV oordeelde dat het niet vaststond dat het
kind dat achtergebleven was in het land effectief
deze traditionele schadelijke praktijk zou ondergaan hebben gezien de incoherente en tegenstrijdige verklaringen van verzoekster daaromtrent.

Daarentegen stelt het vast dat uit het rapport van
het Ministerie van buitenlandse zaken van Nederland van september 2011122 blijkt dat volgens alle
geraadpleegde bronnen, de prevalentiegraad van
VGV hoger dan 95% zou zijn in Guinee en dat er
geen tendens tot daling of stijging waar te nemen is.
Dit document bepaalt eveneneens dat de vrouwen
bijna nooit klacht indienen tegen hun familie, dat
dergelijke verklaringen in elk geval niet serieus worden genomen door de politie en dat de slachtoffers
geen enkele garantie hebben dat zij hun rechten
kunnen doen gelden. Terecht leidt de RvV hieruit af
dat deze informatie de bescherming geboden door
de autoriteiten in deze situaties sterk relativeren.
De RvV gaat echter verder en stelt dat de persoonlijke situatie van verzoekster dient onderzocht
te worden. Gezien het niet geloofwaardig is dat zij
afkomstig is uit een traditionele moslimfamilie en
dat zij de asielinstanties niet overtuigd heeft van
haar weerstand tegen de praktijk van de besnijdenis en van de familiale uitsluiting waarvan ze daardoor het slachtoffer zou zijn, bevestigt de RvV de
beslissing van het CGVS.
Opnieuw behandelt de RvV de vrees van het
meisje geboren in België om te worden besneden
niet in geval van terugkeer naar Guinee. De rechter preciseert enkel dat de vraag zich opdringt of
verzoekster de hoedanigheid van vluchteling “sur
place” heeft verworven door de geboorte van een
meisje in België en de eventuele vervolgingsvrees
van deze laatste. Hij verwijst naar de nota van het
UNHCR aangaande VGV123 van mei 2009 volgens
dewelke, wanneer een familie asiel aanvraagt op
basis van een vrees voor verminking van een kind,
dit kind in principe de voornaamste verzoeker is,
wat niet uitsluit dat de ouders een persoonlijke
vrees kunnen hebben om getuige te zijn van het
lijden van hun kind of om vervolgd te worden omwille van hun weerstand aan deze praktijk. De RvV
meent dat een dergelijke vrees niet geloofwaardig
is in hoofde van verzoekster en de Raad spreekt
zich niet uit over de vervolgingsvrees van het kind,
uitgedrukt via de stem van de moeder.

In een arrest nr. 103 148 van 21.05.2013, verduidelijkt de RvV omtrent dit onderwerp dat het CGVS
geen beslissing heeft genomen omtrent het kind en
dat deze geen partij is in de zaak, waardoor de RvV
zich in beroep zich niet zou kunnen uitspreken over
de erkenning van de vluchtelingenstatus in hoofde
van het kind.
In deze twee arresten, onderzoekt de RvV aldus
enkel de persoonlijke vrees van de moeder wegens het besnijdenisrisico van haar kind.Volgens zijn
redenering, zou het kind dus een asielaanvraag in
eigen naam moeten indienen.
• Evolutie van de Guinese wetgeving
In andere zaken, roept de RvV de recente evolutie
van wetgeving in Guinee in. Uit de SRB blijkt dat
een wet van 2000, waarvan de uitvoeringsteksten
getekend werden in 2010, VGV be-straft en dat
zowel de autoriteiten als verenigingen en NGO’s
actief optreden tegen deze praktijken en preventie-en sensiliseringscampagnes voeren. In dergelijke
juridische context en vermits zowel verzoekster
als de vader van het kind weigeren hun kind te
laten besnijden, is een vrees voor de familie niet
gegrond.124
122. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederland, Algemeen
Abtsbericht Guinee, 09.09.2011,
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2011/09/09/
guinee---2011-09-09.html
123. UNHCR, Note d’orientation sur les demandes d’asile relatives aux
mutilations génitales féminines, mei 2009
124. RvV, arrest nr. 103 190 van 22.05.2013
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• Evolutie van de mentaliteit en het profiel van
verzoekster
Soms verwijst de RvV bovendien naar andere
passages van de SRB, meer bepaald naar deze die
aangeven dat in steden en intellectuele milieus,
de ouders zich meer en meer verzetten tegen de
besnijdenis van hun dochter en de noodzakelijke
maatregelen nemen om haar te beschermen tot
aan haar meerderjarigheid. Er zou geen sprake
zijn van lichamelijke bedreiging, van discriminatie
op professioneel vlak of van vervolging door de
autoriteiten omwille van het niet besneden zijn.
Samen met deze informatie, heeft de RvV reeds
opgemerkt dat verzoekster slechts op het einde
van het gehoor de bedreiging van een besnijdenis
van haar dochter vermeld heeft, waardoor de aangevoerde vrees niet concreet gefundeerd is. 125 In
deze zelfde zaak, heeft de RvV geoordeeld dat, zelfs
indien deze toekomstige vervolging geloofwaardig
zou zijn, verzoekster niet aantoont dat zij zich er
niet tegen zou kunnen verzetten, des te meer daar
zij een oom en twee tantes heeft in Labé en dat
een bruidschat van 300 000 Guinese Frank haar
werd overgemaakt, wat haar toeliet zich te hervestigen. De RvV voegt toe dat verzoekster niet kon
voorhouden dat zij als moeder, niet betrokken zou
zijn bij dit soort van beslissingen.
125.RvV, arrest nr. 103 670 van 28.05.2013

In bepaalde gevallen stelt de RvV dat het niet geloofwaardig is dat een geschoolde vrouw, die zin
voor initiatief heeft en een zekere onafhankelijkheid,
zich niet kan verzetten tegen de wil van haar
schoonfamilie om haar dochters te besnijden.126
126.RvV, arrest nr. 103 199 van 22.05.2013

In een arrest nr. 102 472 van 06.05.2013, merkt de
RvV op, na te hebben verwezen naar incoherente
en tegenstrijdige verklaringen, dat verzoekster, van
Peulse etnie, geschoold was tot in het achtste jaar,
dat haar kinderen naar een privé-school gingen, dat
zij steeds gewoond heeft in Conakry en dat zij zelfs
haar reis naar Europa gefinancierd heeft. Bijgevolg
zou zij deel uitmaken van een sociale welgestelde,
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stedelijke klasse, waardoor de besluiten van het
rapport, volgens dewelke meer en meer stedelijke
en intellectuele families zich succesvol verzetten
tegen de besnijdenis van hun dochter, van toepassing zouden zijn op haar geval. Het feit dat er een
belangrijk aantal besnijdenissen plaatsvond in de
zomer van 2011, zou geen afbreuk doen aan deze
vaststelling vermits de dochters van verzoekster
juist gespaard waren gebleven voor een VGV.
• Effectieve bescherming door de autoriteiten
In een tweede hoofdstuk van deze studie, zullen
we bovendien vaststellen dat de RvV in bepaalde
arresten oordeelt dat uit de SRB voortvloeit dat
de meisjes en vrouwen vandaag effectieve bescherming genieten tegen VGV in de zin van artikel
48/5 van de wet.127
127.Zie infra

Soms laat de RvV na een volledig onderzoek te
doen van het risico dat het kind loopt in geval van
terugkeer in Guinee.
In een arrest nr. 103 192 van 22 mei 2013, riep verzoekster in dat zij gedwongen uitgehuwelijkt was
en dat zij vreesde dat haar echtgenoot hun dochtertje zou infibuleren. Kandidate werd verkracht
op 14-jarige leeftijd en haar man meende dat, om
de maagdelijkheid van zijn dochter de vrijwaren tot
haar huwelijk, en om te vermijden dat zij op haar
beurt zou verkracht worden, diende zij te worden
geïnfibuleerd. Volgens de RvV, was verzoekster niet
overtuigend omtrent haar gedwongen huwelijk.
De infibulatie wordt slechts zelden toegepast in
Guinee, behalve in extremistische moslimmilieus,
waar verzoekster en haar echtgenoot geen deel
van uitmaken. Bovendien zou het niet geloofwaardig zijn dat haar echtgenoot haar slechts problemen zou hebben veroorzaakt zeven maanden
nadat zij de echtelijke woonst had verlaten. De
bedreiging voor een besnijdenis zou dus niet geloofwaardig zijn. Aldus beperkt de RvV zich tot het
onderzoeken van het zeer bijzonder besnijdenisrisico, zonder de ruimere vraag aan te snijden van

het risico dat het kind een andere verminking zou
ondergaan, en dit terwijl een medisch getuigschrift
was neergelegd dat een VGV type II in hoofde van
de moeder attesteerde en dat vaststelde dat het
kind intact was.128
Het gebeurt eveneens dat de RvV zich beperkt tot
het stellen dat verzoekster niet eerder in de procedure een vrees verbonden aan het besnijdenisrisico voor haar dochter waarvan ze zwanger heeft
ingeroepen en dat, hoe dan ook, verzoekster haar
nationaliteit of deze van de vader van haar kind
moet aantonen. Gezien het niet geloofwaardig is
dat de vader een Wahhabiet van Guinee is, komt
ze tekort in haar medewerkingsplicht.129 De RvV
gaat niet verder in zijn redenering, hoewel het niet
betwist wordt dat een VGV een ontzettend zware
vorm van vervolging is en dat de prevalentiegraad
zeer hoog blijft in Guinee.
Ten slotte heeft de RvV reeds geoordeeld dat,
gezien de bedreiging van het gedwongen huwelijk
niet geloofwaardig is en dat verzoekster niet besneden is, terwijl uit de SRB blijkt dat de meisjes in
principe besneden zijn voor hun puberteid, er weinig geloof kan worden gehecht aan het besnijdenisrisico in geval van terugkeer. De ver-schillende
rapporten toegevoegd door verzoekster bij
haar verzoekschrift kunnen niet overtuigen van
het tegendeel, gezien de vrees voor verminking
rechtstreeks verbonden is met het gedwongen
huwelijk, dat niet vaststaat. 130
129.RvV, arrest nr. 93 323 van 11.12.2012
130.RvV, arrest nr. 103 204 van 22.05.2013

•• Kritiek op de SRB
Zelfs indien de SRB « VGV » niet betwistbaar zou
zijn op methodologisch vlak, quod non, zijn de besluiten van het CGVS afgeleid uit dit rapport om
te oordelen dat het nu mogelijk zou zijn voor een
vrouw om haar dochter te beschermen tegen een
besnijdenis in geval van terugkeer naar Guinee ons
inziens ongegrond.
• Prevalentiegraad
Zich baserend op de SRB « VGV », meent het
CGVS dat de prevalentiegraad van de besnijdenis
licht gedaald zou zijn de voorbije jaren, wat een
vrouw zou toelaten om haar dochter hieraan te
onttrekken.
Het rapport toont echter geen enkele werkelijke
daling van de praktijk van de besnijdenis in Guinee
aan. Integendeel, uit zorgvuldige lezing van dit rapport blijkt dat dit gebruik bijna alle Guinese meisjes
nog zou treffen, ongeacht hun etnie of godsdienst
(pag. 8 van de SRB).
1.
Volgens een demografische en gezondheidsenquête uitgevoerd in 2005, was de prevalentiegraad
van besnijdenis 96% in Guinee (pag. 8 van de SRB).
Sindsdien werd geen enkele nieuwe enquête uitgevoerd, waardoor de prevalentiegraad van 2005
actueel blijft :
« Il n’y a pas eu de nouvelle enquête démographique
depuis lors, les chiffres de 2005 sont donc toujours la
référence » (p.8 du SRB)
(vrij vertaald : « Sindsdien is er geen nieuwe demografische enquête uitgevoerd, de cijfers van 2005 zijn
dus nog steeds de referentie. »)
Hoewel de SRB inderdaad preciseert dat « verschillende van de professionelen uit de gezondheidssector, ondervraagd tijdens de missie van
de asielinstanties in 2011 over het onderwerp,
hebben echter bevestigd een daling van de
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prevalentiegraad te hebben vastgesteld de laatste
jaren », dient deze informatie ernstig gerelativeerd
te worden.
Inderdaad, deze professionelen zouden dit verklaard
hebben 131
• Tijdens een gesprek met de materniteitsafdeling
van het ziekenhuis van Donka ;
• Tijdens een gesprek met de directeur van de
polykliniek van Conakry.
131.pag. 8 van SRB, voetnoot 19

In afwezigheid van referentie naar de exacte identiteit van de ondervraagde personen, evenals naar
de precieze inhoud van de gestelde vragen en de
gegeven antwoorden, dient er te worden opgemerkt dat het allesbehalve gediversifieerde bronnen betreft.
Men kan zich afvragen waarom het rapport het
standpunt van de andere gesprekspartners ontmoet tijdens deze missie, zoals de WGO of verenigingen voor de bescherming van vrouwen en
meisjes, zoals de CPTAFE, over dit onderwerp niet
vermeldt !
Bovendien wordt de besnijdenis (normaliter) niet
toegepast in het ziekenhuis. Het is bijgevolg verbazingwekkend dat enkel leden van ziekenhuisinstellingen beweren dat de praktijk verminderd zou zijn
de laatste jaren.
Overigens, in tegenstelling tot wat het CGVS stelt
in haar beslissingen, vermeldt het rapport niet dat
alle ontmoete gesprekspartners beweren dat de
besnijdenis daalde, maar verscheidene gesprekspartners (in dit geval twee), wat uiteraard ontzettend verschillend is (pag. 8 van de SRB) !
De verklaringen waarop het rapport zich steunt
zijn slechts persoonlijke overwegingen van een
aantal praktijkmensen en kunnen in geen enkel
geval beschouwd worden als een geldige wetenschappelijke bron.
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2.
Voor wat betreft het onderzoek verricht door
het project ESPOIR, zou deze aangetoond hebben dat de meerderheid van de Guineeërs kiest
voor de handhaving van deze praktijk (pag. 8 van
de SRB). Bovendien gaat het om een onderzoek
verricht op een groep van meer dan 4000 mensen
op een totaal bevolkingsaantal van 10 miljoen inwoners, waarvan meer dan de helft zich bevindt
in de leeftijdsgroep tussen de 15 en 64 jaar.132 Dit
onderzoek is dus niet representatief en kan niet
gebruikt worden als betrouwbare bron om te besluiten dat de prevalentiegraad van de besnijdenis
licht gedaald zou zijn in Guinee.
132. http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e

Daarnaast steunt dit onderzoek zich niet op een lichameljk onderzoek van de meisjes, maar enkel op
het standpunt uitgedrukt door de ouders. En uiteraard kan er een verschil zijn tussen de uitgedrukte
wil en de realiteit. De sociale druk kan dermate
sterk zijn dat de ouders uiteindelijk beslissen om
hun dochter aan deze ouderwetse praktijk te onderwerpen, zelfs indien ze zich bewust zijn van de
schadelijke gevolgen voor het meisje en indien ze
beweren gekant te zijn tegen de besnijdenis.Verder
kan de besnijdenis eveneens worden toegepast
buiten weten van de ouder die zich ertegen verzet,
op vraag van een ander familielid bijvoorbeeld. Dit
onderzoek laat dus niet toe om het exact aantal
Guinese meisjes te kennen die nu onderworpen
worden aan de praktijk van de besnijdenis.
Ten slotte, zoals het rapport preciseert, « les
femmes et les hommes soumis à cette enquête ont
déclaré en juin 2011 que plus de la moitié de leurs
filles n’est pas encore excisée » (vrij vertaald : « de
vrouwen en mannen onderworpen aan dit onderzoek
hebben verklaard in juni 2011 dat meer dan de helft
van hun dochters nog niet besneden is »), het naar
voren gebrachte cijfer is bijgevolg niet betrouwbaar.

3.
Het rapport verwijst eveneens naar een persmededeling waarin UNICEF en de UNFPA verklaarden
dat de prevalentiegraad verminderd is in de meeste
landen waar VGV wordt toegepast. Een mededeling
van het “Centre d’Actualités” van de VN toont eveneens aan dat vooruitgang is geboekt in de wereld.
Dit is ook wat Dr Kouyaté heeft verklaard op RFI,
op 18 feburari 2013. Deze preciseerde, zich steunend op de cijfers van UNICEF en de UNFPA, dat
de prevalentiegraad van VGV aanzienlijk verminderd
was (pag. 9 van de SRB).
Echter, het rapport van UNICEF over de praktijk
van de besnijdenis in de wereld, gepubliceerd in
juli 2013 vermeldt nog steeds 96% als prevalentiegraad in dit land, waardoor het dus een land is
met een van de hoogste prevalentiegraden, juist
na Somalië.133
In een samenvatting van dit rapport134, werd benadrukt dat:
« Si les MGF/E sont une pratique quasi universelle
à Djibouti, en Égypte, en Guinée et en Somalie, elles
affectent seulement 1 % des filles et des femmes au
Cameroun et en Ouganda. (…)
On observe également une baisse dans certains pays
à forte prévalence. Au Burkina Faso et en Éthiopie,
ces pratiques ont reculé d’environ 19 à 31 points chez
les filles de 15 à 19 ans par rapport aux femmes de
45 à 49 ans. L’Égypte, l’Érythrée, la Guinée, la Mauritanie et la Sierra Leone ont enregistré des diminutions
moins prononcées. (…)
Les mutilations génitales sont souvent considérées
comme l’expression d’un contrôle patriarcal sur les
femmes, sous-entendant ainsi que les hommes en
seraient d’ardents défenseurs. En réalité, les femmes
et les hommes manifestent une volonté équivalente
de mettre un terme à ces pratiques. En Guinée, en
Sierra Leone et au Tchad, bien plus d’hommes que de
femmes souhaitent l’arrêt des mutilations génitales
féminines et de l’excision. (…)
Il existe toutefois des exceptions : la proportion de
filles et de femmes indiquant souhaiter que les MGF
perdurent est restée stable en Guinée, en Guinée-Bissau, en République-Unie de Tanzanie et au Sénégal ».

(Vrij vertaald : « Hoewel VGV/K als het ware een
universele praktijk zijn in Djibouti, Egypte, Guinee en
Somalië, betreffen zij slechts 1% van de meisjes en
vrouwen in Kameroen en Oeganda (…) Men kan
eveneens een daling waarnemen in bepaalde landen
met een hoge prevalentie. In Burkina Faso en Ethiopië, zijn deze praktijken opgeschoven van ongeveer
19 naar 31 punten bij de meisjes van 15 tot 19
jaar ten opzichte van de vrouwen van 45 tot 49 jaar.
Egypte, Erithrea, Guinee, Mauritanië en Sierra Leone
hebben minder uitgesproken dalingen geregistreerd.
(…) De genitale verminkingen worden vaak beschouwd als een uitdrukking van een patriarchale
controle over de vrouwen, met als toespeling dus dat
de mannen er hevige voorstanders van zouden zijn.
In de realiteit geven de vrouwen en mannen de gelijkaardige wil weer om een einde te stellen aan deze
praktijken. In Guinee, Sierra Leone en Tsjaad, wensen
meer mannen dan vrouwen dat de VGV en de besnijdenis wordt afgeschaft. (…) Er zijn echter uitzonderingen: het aantal meisjes en vrouwen die aangeven
te wensen dat VGV blijft bestaan is stabiel gebleven
in Guinee, Guinee-Bissau, de Verenigde Republiek van
Tanzanië en Senegal.»)
Bijgevolg menen wij dat niet blijkt uit de SRB
“VGV” dat de prevalentiegraad van de besnijdenis
iets zou verminderd zijn de laatste jaren, wat de
RVV ook bevestigd schijnt te hebben in een aantal
arresten, door te stellen dat het gaat om een nog
wijdverspreide praktijk.135
133. Female Genital Mutilation / cutting:a statistical overview and exploration of the dynamics of change”, juli 2013 http://www.unicef.org/
french/protection/57929_69881.html
134. http://www.unicef.org/french/protection/files/FGM_Report_Summary_French__16July2013.pdf
135. Zie ondermeer RvV, arrest nr. 100 631 van 09.04.2013

4.
Verschillende artikelen hebben gewezen op het
erg langzame proces van de daling van de praktijk
van VGV.136
136.http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20120209171228/).
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Bovendien geeft het rapport zelf aan :
« Au cours de l’été 2011, de nombreuses excisions
ont été pratiquées, suite à une rumeur selon laquelle
les petites filles non excisées tombaient malades.
Même Conakry n’a pas échappé à cette résurgence
ponctuelle et inquiétante de la pratique de l’excision.
Les forces de l’ordre sont intervenues dans les quartiers de Conakry, mais en ont été chassées par la population. A titre d’exemple, dans le quartier Yimbaya
de Conakry, des incidents ont éclaté entre les forces
de l’ordre et les femmes du quartier, ces dernières
entendaient protester pour avoir été empêchées de
perpétuer la tradition. »
(vrij vertaald : « In de loop van de zomer van 2011,
werden talrijke besnijdenissen uitgevoerd, na een
gerucht volgens dewelke jonge onbesneden meisjes
ziek zouden worden. Zelfs Conakry ontsnapte niet
aan deze punctuele en verontrustende stijging van de
praktijk van de besnijdenis. In de wijk van Yimbaya, te
Conakry, bijvoorbeeld, liepen incidenten uit de hand
tussen de ordehandhavers en de vrouwen van de wijk.
Deze laatsten wilden protesteren omdat zij verhinderd waren in de instandhouding van de traditie.»)
Het rapport erkent dus dat de praktijk van de
besnijdenis nog steeds ontzettend belangrijk is in
Guinee en in het bijzonder verankerd is in de traditie. De golf besnijdenissen die plaatsvond in de
loop van de zomer van 2011 en de gewelddadige
reacties van de bevolking ten aanzien van diegenen
die zich ertegen trachtten te verzetten, vormt er
het bewijs van.
In elk geval, zelfs indien zou blijken dat de besnijdenisgraad licht gedaald zou zijn de laatste 7 jaar,
wat in elk geval niet wetenschappelijk is bewezen,
dan nog blijft de prevalentiegraad van de besnijdenis ontzettend belangrijk en raakt deze praktijk
de overgrote meerderheid van de Guinese meisjes
en vrouwen.
• Mentaliteitswijziging
Het CGVS meent dat de mentaliteiten evolueren
en dat de ouders, die beslissen om hun kind te
beschermen tegen een besnijdenis, niet het slacht54

offer zijn van openlijke en lichamelijke bedreigingen, noch van systematische discriminatie of onderdrukking door de autoriteiten.
Echter, de bronnen waarop tegenpartij zich baseert
om deze vaststelling te doen, zijn niet betrouwbaar
en respecteren de toepasselijke regels niet voor
wat betreft het gebruik van de « Country of origin
information, (COI).»137

de bevolking als een verplichte stap voor een
meisje en als een oude gewoonte die overgedragen moet worden van generatie op generatie, kan
het verzet tegen de besnijdenis van zijn/haar dochter leiden tot de verbanning uit de maatschappij
en aldus een vervolging uitmaken op basis van het
criterium van de politieke overtuiging of de godsdienst.138

137. BCHV, juni 2011, « La crainte est-elle fondée ? Utilisation et application de l’information sur les pays dans la procédure d’asile », http://
www.cbar-bchv.be.

Bijgevolg menen wij dat momenteel terecht kan
gesteld worden dat er een objectief risico op
besnijdenis bestaat voor onbesneden Guinese
meisjes.

Bijgevolg, zelfs indien er een mentaliteitsverandering zou plaatsvinden binnen enkele intellectuele
families, betekent dit allesbehalve dat een meisje
een “normaal” leven zou kunnen leiden in Guinee
en niet verworpen zou worden door de hele bevolking, die nog steeds meent dat het gaat om een
verplichte praktijk.

138. Zie de leidinggevende principes van de UNHCR over internationale
bescherming : « la persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1A
(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au
Statut des réfugiés »,HCR/GIP/02/01 Rev.1, 8 juli 2008 ; Oriëntatienota
van het UNHCR over asielaanvragen aangaande VGV van mei 2009; CCE,
arrest nr. 29 110 van 25 juni 2009

Daarnaast is er in het rapport geen enkele objectieve betrouwbare informatie over de mogelijkheid
voor een onbesneden meisje om te trouwen en
te leven zoals om het even welke andere Guinese
vrouw. Integendeel, deze stelt dat de voornaamste
reden ter rechtvaardiging van de besnijdenis de
sociale erkenning is (pag. 9 van de SRB) en dat de
bedreiging die zou kunnen wegen op de personen
die zich verzetten tegen de besnijdenis de woede
van de maatschappij is omdat zij beschouwd worden als ordeverstoorders (pag. 18 van de SRB).
Tegenpartij toont dus op basis van de SRB helemaal niet dat een meisje in Guinee er een « normaal » leven zou kunnen leiden en niet verstoten zou worden omwille van het feit dat zij niet
besneden is en dat een moeder zich openlijk zou
kunnen vereztten tegen deze praktijk, zonder zelf
verstoten te worden of het slachtoffer te worden
van discriminatie en geweld, die schijnbaar een
vorm van vervolging zouden uitmaken in de zin
van de Conventie van Genève.
In een maatschappij waarin de besnijdenis beschouwd word door als het ware het geheel van

3.2. Het continue karakter van de vervolging
In het merendeel van de dossiers, legt verzoekster
een getuigschrift van besnijdenis neer ter ondersteuning van haar aanvraag. Het CGVS beschouwt
als het ware op systematische wijze dat dit getuigschrift enkel bewijst dat verzoekster reeds
een verminking heeft ondergaan. Het zou echter
geen vrees voor een herbesnijdenis aantonen (zie
infra).139
139. In deze zin: CCE, arrest nr. 91 655 van 19.11.2012

Nochtans kan de besnijdenis in bepaalde gevallen
beschouwd worden als een permanente en continue vervolging en de toekenning van internationale
bescherming rechtvaardigen, zelfs in geval van afwezigheid van een vrees voor herbesnijdenis.
Het oude artikel 57/7bis van de wet van
15.12.1980 voorzag trouwens dat:

« De Commissaris-generaal beschouwt het feit dat een
asielzoeker reeds werd vervolgd, reeds ernstige schade
heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met
dergelijke vervolging of met dergelijke schade, als een
duidelijke aanwijzing dat de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op ernstige schade reëel is, tenzij er
goede redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging
of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen en
dat ze niet op zich een gegronde vrees voor vervolging
uitmaken.».

Indien een vrouw aantoont dat zij reeds vervolgd
is geweest, onder meer door het indienen van een
medisch getuigschrift dat een verminking attesteert,
komt het vervolgens toe aan de asielinstanties om
aan te tonen dat er goede redenen bestaan om
aan te nemen dat deze vervolging niet op zich een
gegronde vrees voor vervolging zou uitmaken.
Sinds 1 september 2013, is artikel 57/7 bis vervangen door artikel 48/7 van de wet die voortaan
bepaalt :

« Het feit dat een asielzoeker in het verleden reeds werd
vervolgd, of reeds ernstige schade heeft ondergaan, of
reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke vervolging
of met dergelijke schade, is een duidelijke aanwijzing dat
de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op erns-
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tige schade reëel is, tenzij er goede redenen zijn om aan
te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet
opnieuw zal voordoen ».

Deze nieuwe bepaling voorziet dus niet meer dat
de asielinstanties moeten aantonen dat de geleden vervolging op zich een gegronde vrees zou
uitmaken.
Nochtans dringt de UNHCR expliciet aan in zijn
oriëntatienota over de asielaanvragen omtrent
VGV van mei 2009 op het permanent en continue karakter van een verminking, die, zelfs indien
ze wordt beschouwd als een unieke ervaring, die
zich heeft voorgedaan in het verleden, nochtans
de vluchtelingenstatus zou moeten toekennen aan
een vrouw, onder meer wanneer men meent dat
de geleden vervolging dermate wreed is en wanneer de vrouw lijdt aan blijvende psychologische
trauma’s, waardoor een terugkeer naar het land
van herkomst niet kan overwogen worden.
•• Het standpunt van de RvV
Geen enkele van de onderzochte Nederlandstalige
beslissingen onderzoekt de vrees uitgedrukt door verzoekster vanuit de invalshoek van de continuïteit van
de geleden vervolging.Vermits we geen toegang hebben gehad tot de administratieve dossiers, de stukken
en de verzoekschriften, weten we echter niet of het
continue en blijvende karakter van de geleden schade
naar voor werd gebracht door verzoekster en haar
advocaat.
Hoewel de RvV regelmatig toepassing maakt van het
oude artikel 57/7 bis door te stellen dat er goede
redenen bestaan om aan te nemen dat de geleden
schade zich niet opnieuw zou voordoen, motiveert hij
echter nooit zijn arresten voor wat betreft de eventuele goede redenen om aan te nemen dat de geleden schade op zich een gegronde reden kan vormen
voor de vrees.
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•• Het standpunt van de CCE
De CCE daarentegen heeft zich in verschillende arresten uitgesproken over het permanent en continue karakter van de vervolging in het licht van artikel
57/7 bis van de wet van 15.12.1980.
Uit arresten vloeit blijkt dat een besnijdenis in het
verleden expliciet werd aangevoerd door verzoekster als motief voor de de erkenning van de vluchtelingenstatus.
Aldus heeft de CCE opgemerkt dat het CGVS dit
onderdeel van de vrees niet had onderzocht en
bijgevolg bijkomende onderzoeksmaatregelen bevolen.140
140. In bepaalde dossiers heeft het CGVS nochtans duidelijk het permanent karakter van de vervolging onderzocht en besloot dat verzoekster
niet aangetoond had dat deze vervolging voldoende ernstige fysische en
psyhologische letsels had veroorzaakt om haar een bescherming op deze
grond toe te kennen. In deze zin: CCE, arrest nr. 92 554 van 30.11.2012
; CCE, arrest nr. 92 337 van 28.11.2012

Bijvoorbeeld, in een zaak betreffende een besneden
vrouw van het type II, die een vrees voor gedwongen leviraat inriep, evenals een herbesnijdenisrisico
gerelateerd aan haar onvruchtbaarheid, vorderde
de CCE bijkomende informatie omtrent de verschillende soorten besnijdenis, evenals de letstels
die eraan verbonden zijn, terwijl het CGVS reeds
een SRB over de VGV had neergelegd::

« Par ailleurs, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté
en l’espèce que la requérante a fait l’objet d’une excision
dite de type II. La partie requérante soutient que l’excision
doit être considérée comme une persécution au sens de
la Convention de Genève, et ce, même lorsque l’excision
a déjà eu lieu et que la mutilation génitale précitée n’est
pas une persécution instantanée mais doit être considérée
continue. Le Conseil considère que la partie défenderesse
doit procéder à une évaluation spécifique de la crainte
ainsi invoquée et que des informations actualisées doivent
être fournies sur le point de savoir si l’excision doit être
considérée en l’espèce comme une persécution continue
au sens des dispositions relatives à la protection internationale ».
(Vrij vertaald : « Bovendien stelt de Raad vast dat in casu
niet betwist wordt dat verzoekster het voorwerp uitmaakte
van een besnijdenis van het zogenaamde type II. Verzoekende partij houdt voor dat de besnijdenis beschouwd dient
te worden alse en vervolging in de zin van de Conventie

van Genève en dit zelfs wanneer de besnijdenis reeds heeft
plaatsgevonden en hoger vermelde genitale verminking
geen onmiddellijke vervolging is, maar beschouwd dient te
worden als voortdurend. De Raad meent dat verwerende
partij dient over te gaan tot een specifieke evaluatie van
de aldus ingeroepen vrees en dat geactualiseerde informatie
dient overgemaakt te worden om uit te maken of de besnijdenis in voorliggend geval dient beschouwd te worden als
een voortdurende vervolging in de zin van de bepalingen
omtrent internationale bescherming ».) 141
141. CCE, arrest nr. 100 490 van 04.04.2013.
In deze zin : CCE, arrest nr. 94 469 van 28.12.2012. In deze zaak had
het CGVS niet de SRB « VGV » overgemaakt. De CCE had aangedrongen op het feit dat verzoekster haar argument omtrent haar besnijdenis
gedetailleerd had ontwikkeld zodat er volledig rekening mee diende
te worden gehouden voor de erkenning van de vluchtelingenstatus.
Gezien het gebrek aan inforamtie over dit onderwerp in het administratief dossier, heeft de CCE de beslissing geanuleerd en gevraagd
aan het CGVS om een « geactualiseerde nota specifiek omtrent de
verschillende praktijken van besnijdenis in Guinee, de letsels en psychologische en fysieke gevolgen verbonden aan elk type besnijdenis
evenals omtrent de effectieve bescherming vanwege de Guinese autoriteiten tegen private actoren » voor te leggen. CCE, arrest nr. 95
842 van 25.01.2013 ; CCE, arrest nr. 100 489 van 04.04.2013 ; CCE,
arrest nr. 102 270 van 02.05.2013

In een andere zaak betreffende een vrouw die
beweerde besneden te zijn juist voor het huwelijk,
oordeelde de CCE dat het CGVS niet onderzocht
had of de besnijdenis in voorliggend geval een
voortdurende vervolging kon uitmaken. Bijgevolg
vernietigde hij de beslissing en vorderde hij een
nieuw gehoor van verzoekster opdat de precieze
omstandigheden waarin zij besneden was konden
worden vastgesteld en opdat medische getuigschriften of documenten, die de continue vervolging staven, konden worden neergelegd :
« Le Conseil constate, enfin, que la requérante déclare
également avoir subi une excision de type II dans le
cadre de ce mariage forcé (dossier administratif, pièce
7, rapport d’audition du 15 décembre 2012, page 14 et
requête, pièce 6, Certificat médical). S’agissant des persécutions invoquées par la requérante du fait de son excision, le Conseil constate qu’au vu du dossier administratif
en l’état il ne détient pas assez d’informations pour lui
permettre de se prononcer sur le sujet.
Le Conseil constate en effet que la partie requérante
invoque avoir été excisée en 2001 ou en 2002 par sa
tante à la demande de son mari (dossier administratif,
pièce 4, rapport d’audition du 28 mars 2012, page 17).
Elle dépose à l’appui de ses déclarations un certificat médical établissant une excision de type II ainsi que sa carte

de membre du Groupe pour l’Abolition des Mutilations
Sexuelles (ci- après dénommé « GAMS »). Le Conseil
relève également que la partie requérante invoque à de
nombreuses reprises des problèmes de mémoire liés à la
violence de cet acte (Ibidem, page 14 et 15 ; audience du
4 mars 2013).
Le Conseil constate que malgré les déclarations préoccupantes de la requérante et son apparente fragilité (v.
dossier administratif, pièce 7, rapport d’audition du 15
mars 2012, pages 16 et 19 et audience du 4 mars 2013),
la partie défenderesse n’a pas approfondi l’audition de la
requérante concernant les circonstances de cette excision. Le Conseil relève que la partie défenderesse s’est limitée à interroger la requérante à ce sujet en des termes
généraux et vagues « vous avez dit que vous aviez aussi
une crainte par rapport à votre excision : c’est quoi votre
crainte par rapport à cela » (dossier administratif, pièce
4, rapport d’audition du 28 mars 2012, page 17) alors
qu’il ressort clairement de l’ensemble des déclarations
contenue dans les deux rapports d’audition que celle-ci
a besoin de questions claires et fermées pour arriver à
exprimer ses idées.
Le Conseil relève enfin que la partie requérante plaide
dans sa requête l’assimilation de l’excision de la requérante
à une « persécution continue », et cite à l’appui de ses affirmations une note d’orientation du Haut-Commissaire
des Nations Unies pour les Réfugiés. Elle reste cependant
en défaut d’expliquer de manière détaillée, concrète et
étayée en quoi consiste ces persécutions ». ».(Vrij vertaald : « Ten slotte stelt de Raad vast dat verzoekster ook
verklaart een besnijdenis van het type II te hebben ondergaan in het kader van dit gedwongen huwelijk (administratief dossier, stuk 7, gehoorverslag van 15 december
2012, pagina 14 en verzoekschrift, stuk 6, medisch getuigschrift). Voor wat betreft de vervolgingen ingeroepen
door verzoekster ten gevolge van haar besnijdenis, stelt
de Raad vast dat gezien het administratief dossier niet in
staat is, hij niet over voldoende informatie beschikt om
zich te kunnen uitspreken over dit onderwerp. De Raad
stelt inderdaad vast dat verzoekende partij inroept te zijn
besneden in 2001 of 2002 door haar tante op vraag van
haar echtgenoot (administratief dossier, stuk 4, gehoorverslag van 28 maart 2012, pag. 17). Ter ondersteuning
van haar verklaringen legt ze een medisch getuigschrift
neer, die een besnijdenis van het type II aantoont, evenals
haar lidkaart van de Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles (hierna « GAMS » genoemd). De Raad
merkt eveneens op dat verzoekende partij verschillende
keren geheugenproblemen aanhaalt, gerelateerd aan het
geweld van deze daad (ibidem, pagina 14 en 15 ; zitting
van 4 maart 2013). De Raad stelt vast dat, ondanks de
verontrustende verklaringen van verzoekster en haar
schijnbare kwetsbaarheid (administratief dossier, stuk 7,
gehoorverslag van 15 maart 2012, pag. 16 en 19 en zitting van 4 maart 2013), verwerende partij het gehoor
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van verzoekster niet heeft uitgediept met betrekking tot
de omstandigheden van deze besnijdenis. De Raad merkt
op dat verwerende partij zich beperkt heeft tot het ondervragen van verzoekster in algemene en vage termen
omtrent dit onderwerp « u heeft gezegd dat u ook een
vrees heeft omtrent uw besnijdenis : wat is uw vrees daaromtrent » (administratief dossier, stuk 4, gehoorverslag
van 28 maart 2012, pagina 17), terwijl duidelijk uit het
geheel van de verklaringen vervat in de twee rapporten
blijkt dat ze nood heeft aan duidelijke en gesloten vragen
om haar ideeën uit te drukken. De Raad merkt tenslotte
op dat verzoekende partij in haar verzoekschrift pleit
voor de gelijkstelling van de besnijdenis van verzoekster
met een « continuë vervolging », en dat zij ter ondersteuning van deze stelling een oriëntatienota van de UNHCR citeert. Ze blijft echter in gebreke op omstandige,
concrete en onderbouwde wijze uit te leggen waaruit
deze vervolgingen bestaan.») 142

Deze problematiek werd eveneens aangesneden
in een zaak betreffende een meisje dat beweerde
te zijn besneden op 17-jarige leeftijd, juist voor
haar huwelijk en dat in het begin van het gehoor
een getuigschrift van besnijdenis had neergelegd.
Het CGVS heeft niet de vrees verbonden aan het
permanent en continue karakter van de besnijdenis onderzocht, maar enkel de situatie vanuit de
invalshoek van een herbesnijdenis, wat bekritiseerd
werd door de CCE:
« S’agissant enfin de la problématique de l’excision, le
Conseil observe qu’aucune question n’a été posée à la requérante lors de son audition à propos des séquelles de
cette opération et ce, bien qu’un certificat médical ait été
déposé en début d’audition, et que la requérante ait relaté
avoir subi cette mutilation alors qu’elle était âgée de dixsept ans et dans un cadre particulièrement violent et traumatisant. Le Conseil note également que le conseil de la
requérante est intervenu en fin d’audition afin de faire part
de cette problématique et de la place prépondérante qu’elle
occupe dans la demande de protection de la requérante. A
cet égard, le Conseil constate également que, malgré le
dépôt de cette pièce et de cette intervention, la partie
défenderesse se contente d’écarter cette question dans
la décision attaquée en envisageant la problématique
sous le seul angle de la ré-excision. De plus, la partie
requérante a ensuite, par le biais de son recours devant
le Conseil, développé de manière détaillée son argumentation relative à la prise en compte de l’excision comme
étant un motif à part entière de reconnaissance de la
qualité de réfugié, ce à quoi, la partie défenderesse s’est
abstenue de répondre par le dépôt d’une note d’observations. Le Conseil regrette cette carence de réponse
aux questions soulevées dans la requête introductive
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d’instance relatives au caractère permanent et continu
de l’excision et à l’invocation par cette dernière de l’application de l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre
1980 ».
(Vrij vertaald : « Voor wat betreft uiteindelijk de problematiek van de besnijdenis, stelt de Raad vast dat geen
enkele vraag werd gesteld aan verzoekster tijdens haar
gehoor over de nasleep van deze mutilatie en dit terwijl
een medisch getuigschrift was neergelegd in het begin
van het gehoor en verzoekster verteld heeft deze besnijdenis te hebben ondergaan op 17-jarige leeftijd in een
ontzettend gewelddadig en traumatiserend kader. De
Raad noteert eveneens dat de advocaat van verzoekster op het einde van het gehoor is tussengekomen om
melding te maken van deze problematiek en van de
voor-aanstaande plaats dat deze inneemt in het verzoek
om bescherming door verzoekster. In dit opzicht, neemt
de Raad ook waar dat, ondanks het neerleggen van
dit stuk en deze tussenkomst, verwerende partij deze
kwestie opzij schuift in de bestreden beslissing door de
problematiek enkel in het licht van een herbesnijdenis
te onderzoeken. Bovendien heeft verzoekende partij
vervolgens, door middel van haar beroep bij de Raad,
uitvoerig haar argumenten omtrent de besnijdenis als
een volwaardig motief voor de erkenning van de vluchtelingenstatus uiteen gezet. Verwerende partij heeft echter
nagelaten hierop te antwoorden in haar observatienota.
De Raad betreurt dit gebrekkig antwoord op de aangehaalde kwestie in het gedinginleidend verzoekschrift
omtrent het permanent en continu karakter van de
besnijdenis en omtrent de inroeping door deze laatste
van de toepassing van artikel 57/7 bis van de wet van 15
december 1980. »)143
142. CCE, arrest nr. 100 110 van 28.03.2013. . In casu ging het om
een Peulse vrouw die een vrees inriep ten opzichte van de autoriteiten omwille van haar politieke overtuigingen, evenals een vrees ten
opzichte van haar Wahhabite-familie, die een gedwongen huwelijk
had georganiseerd, dat zij ontvlucht was om met haar vriend te leven.
Verzoekster beweerde te zijn besneden juist voor het huwelijk. Het
CGVS had zich niet gebaseerd op de SRB huwelijk om te besluiten
dat de vrees ten opzichte van haar familie ongegrond was, maar enkel
op de verklaringen van verzoekster. De Raad heeft de verschillende
vormen van vrees ingeroepen door verzoekster verworpen, maar
heeft vernietigd opdat het permanent en continue karakter van de
vervolging verbonden aan de besnijdenis zou onderzocht worden
door het CGVS.
143. CCE, arrest nr. 97 264 van 15.02.2013. In deze zin : CCE, arrest
nr. 96 952 van 13.02.2013

Ten slotte heeft de CCE bevolen dat een psychologische expertise zou worden uitgevoerd om
duidelijkheid te scheppen omtrent het werkelijk
bestaan en, in voorkomend geval, de aard evenals

de omvang van de psychologische problemen die
verzoekster beweert te hebben sinds de besnijdenis die ze ondergaan heeft, en om informatie te
krijgen over de psychologische zorgen waarvan zij
eventueel dient te genieten. Hij vordert eveneens
informatie over de lichamelijke gevolgen verbonden aan een besnijdenis:
« 5.5. En outre, concernant la problématique de l’excision,
le Conseil observe qu’aucune question n’a été posée à la
requérante lors de son audition et ce, bien qu’un certificat médical ait été déposé en début d’audition et que
la requérante ait précisé à son sujet qu’elle en souffrait
depuis toute petite (rapport d’audition, p.6). Le Conseil
constate que la partie défenderesse écarte cette question
dans la décision attaquée en envisageant la problématique
sous le seul angle de la ré-excision. Par ailleurs, le Conseil
relève que le certificat médical daté du 15 février 2012
déposé au dossier administratif pour attester de l’excision
de type II subie par la requérante dresse également l’inventaire des nombreuses conséquences que la requérante
subit de cette excision (Dossier administratif,
pièce 21/5). Parmi celles-ci, elle relève notamment
l’existence de troubles psychologiques (angoisse, dépression, troubles du comportement). Le dossier administratif
comporte également une attestation du service médical
du centre Fedasil de Bovigny attestant du fait que la requérante a consulté le service à plusieurs reprises du fait
de saignements vaginaux importants, de douleurs abdominales, de troubles du sommeil et de céphalées (Dossier
administratif, pièce 21/4). Enfin, la partie requérante a
déposé en annexe de son recours l’attestation d’une psychothérapeute qui témoigne de la mise en place d’un suivi
psychologique en faveur de la requérante qui souffre des
suites, notamment, de l’excision qu’elle a subie très jeune.
De plus, par le biais de son recours devant
le Conseil, la partie requérante fait expressément état du fait qu’elle conserve d’importantes
séquelles des persécutions qu’elle a déjà subies en Guinée au premier rang desquelles elle cite l’excision subie
(requête, p. 4).
5.6. Aussi, le Conseil observe à la lecture du rapport relatif à
la pratique des mutilations génitales féminines en Guinée déposé par la partie défenderesse (Dossier administratif, pièce
22/2, Subject Related Briefing - « Guinée – Les Mutilations
Génitales Féminines (MGF) ») que le suivi psychologique des
victimes de mutilations génitales féminines en Guinée est tantôt décrit comme « informel, car il n’y a pas de formation spécifique en la matière » (page 16) tantôt comme totalement
« inexistant » (Ibid.). Dès lors que les documents médicaux
et psychologiques énumérés et décrits ci-avant peuvent être
considérés comme un commencement de preuve des séquelles notamment psychologiques que la requérante expose

conserver des suites de son excision mais qu’ils demeurent
toutefois insuffisants pour attester de l’ampleur desdites séquelles ainsi que de la nature et de l’étendue du traitement
qui doit, le cas échéant, être mis en place, le Conseil estime
qu’il est nécessaire de soumettre la requérante à une expertise psychologique avancée dont les conclusions doivent
permettre d’apporter au Conseil un éclairage sur ces questions déterminantes, eu égard aux informations précitées ».
(Vrij vertaald : « Bovendien, voor wat betreft de problematiek van de besnijdenis, merkt de Raad op dat geen
enkele vraag werd gesteld aan verzoekster tijdens haar
gehoor en dit, terwijl een medisch getuigschrift werd
neergelegd in het begin van het gehoor en terwijl verzoekster verduidelijkt heeft dat ze er van jongs af aan
van afzag (gehoorverslag pag. 6). De Raad stelt vast dat
verwerende partij deze kwestie opzij schuift in de bestreden beslissing door de problematiek vanuit de invalshoek
van de herbesnijdenis te benaderen. Bovendien, merkt
de Raad op dat het medisch getuigschrift, gedateerd
van 15 feburari 2012, neergelegd in het administratief
dossier om de besnijdenis van het type II geleden door
verzoekster te attesteren, eveneens een inventaris
opstelt van de talrijke gevolgen die verzoekster overhoudt aan deze besnijdenis (administratief dossier, stuk
21/5). Onder deze gevolgen, vermeldt zij onder meer het
bestaan van psychologische problemen (angst, depressie,
gedragsstoornissen). Het administratief dossier bevat
eveneens een getuigschrift van de medische dienst van
het centrum van Fedasil van Bovigny dat attesteert dat
verzoekster de dienst verschillende keren geraadpleegd
heeft omwille van belangrijke vaginale bloedingen, pijn in
de buikstreek, slaapstoornissen en migraines (administratief dossier, stuk 21/4).Ten slotte heeft verzoekende partij
in bijlage bij haar beroep een getuigschrift van een psychotherapeut neergelegd, dat getuigt van de psychologische opvolging ten gunste van verzoekster, die lijdt aan
de gevolgen van onder meer de besnijdenis, die ze op
erg jong leeftijd heeft ondergaan. Bovendien, door middel
van haar beroep voor de Raad, maakt verzoekende partij
expliciet melding van het feit dat zij belangrijke gevolgen
overhoudt van de vervolgingen, vooral van de besnijdenis, die ze reeds heeft ondergaan in Guinee (verzoekschrift pag. 4). 5.6. Tevens stelt de Raad vast bij lezing van
het rapport omtrent de praktijk van de VGV in Guinee,
neergelegd door verwerende partij (administratief dossier, stuk 22/2, « Subject Related Briefing – Guinee – de
VGV (VGV) ») dat de psychologische opvolging van de
slachtoffers van VGV in Guinee nu eens omschreven
wordt als « informeel », omdat er geen specifieke vorming is in deze materie (pag. 16) dan weer als volledig
« onbestaand » (ibid.). Gezien de medische en psychologische documenten hierboven opgesomd en beschreven
kunnen beschouwd worden als een begin van bewijs
van de gevolgen, onder meer de psychologische, die verzoekster beweert over te houden na haar besnijdenis,
59

maar die echter onvoldoende zijn om te kunnen attesteren over hun omvang evenals over de behandeling die
desgevallend moet opgestart worden, meent de Raad
dat het noodzakelijk is om verzoekster een grondige psychologische expertise te laten ondergaan, waarvan de
besluiten de Raad duidelijkheid zouden moeten bieden
omtrent deze determinerende vragen, gezien bovenvermelde informatie.»)144

De CCE heeft bovendien opgemerkt dat de SRB
« VGV » geen informatie bevat omtrent de specifieke vraag van de besnijdenis en het permanent
karakter van de gevolgen die zij veroorzaakt en
vernietigt de beslissing van het CGVS, aan wie hij
vraagt een geactualiseerde nota neer te leggen die
specifiek betrekking heeft op de verschillende besnijdenispraktijken in Guinee, de psychologische en
lichamelijke letsels verbonden aan elk type besnijdenis evenals op het bestaan en de toegangsmogelijkheden, zowel in België als in het herkomstland, tot medische en psychologische zorgen die
voornoemde letsels zouden kunnen verminderen
of verhelpen.

« Ainsi, concernant la problématique de l’excision, le
Conseil observe qu’aucune question n’a été posée à la
requérante lors de son audition et ce, bien que cette problématique y ait déjà été invoquée. Le Conseil constate
que la partie défenderesse écarte cette question dans
la décision attaquée en envisageant la problématique
sous le seul angle de la ré-excision. (…)
De plus, la partie requérante a ensuite, par le biais de
son recours devant le Conseil, développé de manière détaillée son argumentation relative à la prise en compte
de l’excision comme étant un motif à part entière de
reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à tout le
moins, d’octroi de la protection subsidiaire, en ce qu’elle
estime que les séquelles d’ordres physique et psychologique résultant de l’excision subie, du fait de leur nature grave et permanente, constituent en soi des persécutions constantes bien qu’elles ne revêtent pas une
forme identique à la persécution préalablement subie, ce
à quoi, la partie défenderesse s’est abstenue de répondre
par le dépôt d’une note d’observations. ». (vrij vertaald :
« Aldus, voor wat betreft de problematiek van de besnijdenis, merkt de Raad op dat geen enkele vraag werd
gesteld aan verzoekster tijdens haar gehoor, en dit, terwijl
deze problematiek reeds werd ingeroepen. De Raad stelt
vast dat verwerende partij deze kwestie opzij schuift in
de bestreden beslissing door de problematiek vanuit de
invalshoek van de herbesnijdenis te beschouwen. (…)
Bovendien, heeft verzoekster vervolgens, door middel
van het beroep bij de Raad, uitvoerig haar argumen60

ten omtrent de inoverwegingname van de besnijdenis
als een volwaardig motief voor de erkenning van de
vluchtelingenstatus, of op zijn minst voor de toekenning
van de subsidiaire bescherming, uiteen gezet, vermits ze
meent dat de lichamelijke en psychologische gevolgen, die
voortvloeien uit de geleden besnijdenis, omwille van hun
ernstige en permanente aard, op zich blijvende vervolgingen uitmaken, hoewel ze niet dezelfde vorm aannemen als
de eerst geleden vervolging. Verwerende partij heeft nagelaten hierop te antwoorden in haar observatienota. »).145

De CCE heeft dus geen bescherming toegekend
op basis van het permanent en continue karakter
van de vervolging, maar heeft het dossier systematisch teruggestuurd naar het CGVS.
Bijgevolg lijkt het ons van cruciaal belang, om in de
mate van het mogelijke, een omstandig psychologisch attest neer te leggen omtrent de lichamelijke
en psychologische letsels verbonden aan de besnijdenis indien uit het gesprek met de kandidate
voortvloeit dat de besnijdenis werd uitgevoerd op
latere leeftijd en/of in een bijzonder traumatiserende context. Zoniet, zou de CCE het verzoek
om bescherming vanuit deze invalshoek kunnen
verwerpen. Zo werd trouwens geoordeeld in een
zaak waarin verzoekster een getuigschrift van besnijdenis type II had neergelegd en enkel had ingeroepen dat zij met deze besnijdenis moest leven
tot het einde van haar leven.146
In bepaalde dossiers is de CCE bovendien restrictiever geweest omtrent deze problematiek
en heeft geoordeeld dat, indien verzoekster niet
spontaan de besnijdenis had ingeroepen als basis
van haar verzoek om bescherming, of het nu in
haar vrije verklaring was of indien haar gevraagd
werd haar angsten uit te drukken in geval van terugkeer naar Guinee, het niet de taak was van het
CGVS om deze vrees te onderzoeken.147
144. CCE, arrest nr. 97 793 van 25.02.2013
145. CCE, arrest nr. 96 992 van 13.02.2013
146. CCE, arrest nr. 102 144 van 30.04.2013. In deze zin : CCE, arrest
nr. 95 204 van 16.01.2013. De CCE stelt vast dat het getuigschrift een
mogelijke, onzekere band vaststelt tussen de pijn en de besnijdenis, en
dat verzoekster zelf verklaard heeft geen vrees te hebben in verband
met haar besnijdenis.
147. In deze zin: CCE, arrest nr. 96.951 van 13.02.2013

3.3. De problematiek van de herbesni jdenis
•• Verwijzing naar de SRB
Zoals hierboven aangehaald, bepaalt de SRB
« VGV » dat de herbesnijdenis zich slechts in twee
gevallen voordoet : bij erg jonge meisjes, die niet in
staat zijn om zich ertegen te verzetten en die geen
besnijdenis type I of II hebben ondergaan.
Dit rapport werd bekrvtiseerd omwille van haar
methodologie, onder meer door het BCHV.148
Nochtans heeft de RVV reeds het standpunt van
het CGVS, volgens dewelke de praktijk van de
herbesnijdenis slechts in twee precieze gevallen
gebeurt, bekrachtigd.149
De CCE heeft hetzelfde standpunt aangenomen in
een aantal dossiers.
Aldus, in een zaak betreffende een Peulse vrouw
die ter ondersteuning van haar vraag een vrees
inriep verbonden aan een gedwongen sororaat,
evenals een vrees voor herbesnijdenis, oordeelde
het CGVS, dat zich enerzijds baseerde op de ongeloofwaardigheid van het gedwongen huwelijk en
anderzijds op de SRB, dat de vrees voor herbesnijdenis niet vaststond. De SRB zou inderdaad bepalen dat de herbesnijdenis zich slechts in twee
precieze gevallen zou voordoen en slechts zeer
jonge meisjes zou betreffen (vóór de pubertijd),
die nog niet in staat zouden zijn om hun wil te
laten gelden. De CCE schaarde zich achter de
beslissing van het CGVS omtrent het gebrek aan
geloofwaardigheid van het gedwongen huwelijk,
maar ook omwille van het profiel van verzoekster,
in het bijzonder haar leeftijd ten opzichte van haar
vrees voor een herbesnijdenis.150
Bovendien heeft de CCE eveneens verwezen naar
de SRB, meer bepaald met betrekking tot het feit
dat de herbesnijdenis zich slechts in twee gevallen
zou voordoen, terwijl hij verzoekster verweet dat
ze geen bewijs had neergelegd dat de objectieve

informatie van het CGVS weerlegt.151
Ten slotte heeft de RvV zich ook gesteund op de
SRB om vast te stellen dat er geen sprake is van
herbesnijdenis van een vrouw die het slachtoffer is
geweest van een VGV type II, waardoor er goede
redenen bestaan om aan te nemen dat vervolging
zich niet opnieuw zou voordoen.152
148. Zie supra
149. RvV, arrest nr. 94 639 van 08.01.2013
150.CCE, arrest nr. 102 144 van 30.04.2013
151. CCE, arrest nr. 90 733 van 30.10.2012
152. RvV, arrest nr. 91 833 van 20.11.2012

•• Objectieve informatie voorgelegd door
verzoekster
Bepaalde rechtspraak heeft echter geoordeeld dat
de documenten neergelegd door verzoekster ter
ondersteuning van haar verzoekschrift om aan te
tonen dat de herbesnijdenis toegepast wordt in
Guinee, met inbegrip als sanctie, een nieuw onderzoek van het dossier vergden door het CGVS. De
CCE schaarde zich dus niet achter de beslissing
van het bestuur gebaseerd op de SRB “VGV”, die
slechts twee gevallen van herbesnijdenis viseert.153
153. CCE, arrest nr. 101 452 van 23.04.2013

Evenzo heeft de CCE reeds geoordeeld:

« Or, il ressort des informations objectives versées
au dossier administratif par la partie requérante que
« même à l’âge adulte, la femme peut être soumise à des
réexcisions, que ce soit à titre de sanction ou pour tout autre
motif (suite au décès d’un membre de la famille, suite à
des mauvaises récoltes, en raison de l’apparition d’un kyste,
pour guérir la femme d’une maladie, à l’approche d’un mariage ou pour camoufler une perte de virginité ». En outre,
il y a lieu de relever que, certes l’époux de la requérante
n’a pas une connaissance particulière de l’anatomie de
la femme, cependant, étant polygame, il n’est pas invraisemblable qu’il ait senti une différence lorsqu’il l’a tâtée
comme l’indique la requérante lors de son audition qui
par ailleurs a aussi expliqué que la femme qui l’a excisée
« n’a pas tout coupé, elle a juste coupé un peu ». Ainsi,
il n’est pas invraisemblable que l’époux de la requérante
bien qu’il ne soit pas un expert en anatomie féminine ait
été en mesure de faire une telle différence ». (Vrij ver61

taald : « Welnu, blijkt uit de objectieve informatie gevoegd
aan het administratief dossier door verzoekende partij
dat « zelfs op volwassen leeftijd een vrouw onderworpen kan worden aan herbesnijdenissen, of het nu als straf
is of om een ander motief (na de dood van een familielid, na een slechte oogst, ten gevolge van de verschijning
van een cyste, om de vrouw te doen genezen van een
ziekte, bij de nadering van een huwelijk of om het verlies
van maagdelijkheid te verbergen ». Bovendien dient er
te worden opgemerkt dat, hoewel de echtgenoot van
verzoekster geen bijzondere kennis heeft van de anatomie van een vrouw, het niet onwaarschijnlijk is dat hij
een verschil heeft gevoeld wanneer hij haar betast heeft,
zoals verzoekster vermeld heeft tijdens haar gehoor. Bovendien heeft ze ook uitgelegd dat de vrouw die haar
besneden heeft « niet alles heeft weggesneden, ze heeft
slechts een beetje gesneden ». Aldus is het niet ongeloofwaardig dat de echtgenoot van verzoekster, hoewel
hij geen expert is in vrouwelijke anatomie, toch in staat
was om een dergelijk verschil te merken. »).154

•• Afwezigheid van een onderzoek naar de vrees
voor herbesnijdenis
Het CGVS, gevolgd door de CCE, heeft regelmatig beschouwd dat de vrees voor een herbesnijdenis niet geloofwaardig was vermits het kaderde in
een context van een gedwongen huwelijk, dat niet
vaststond. In dit geval hebben de rechters niet verwezen naar de SRB, maar hebben ze zich beperkt
tot het aanhalen van het gebrek aan geloofwaardigheid van de context waarin de herbesnijdenis
zich zou hebben voorgedaan.155
De CCE heeft soms helemaal niet deze bijzondere
vrees onderzocht, omdat hij meende dat deze
gerelateerd aan het gedwongen huwelijk gegrond
was156 of deze omwille van de politieke overtuiging
die haar aangerekend werd ten gevolge van de
activiteiten van haar oom vaststonden.157
•• Het getuigschrift van besnijdenis en het oude
artikel 57/7bis van de wet van 15.12.1980
De vraag van de herbesnijdenis wordt regelmatig
aangesneden door de Raad wanneer een vrouw
een medisch getuigschrift dat haar besnijdenis at62

testeert neerlegt.
Het CGVS oordeelt vaak dat, in de mate dat verzoekster reeds een genitale verminking heeft ondergaan, ze geen internationale bescherming meer
kan bekomen omwille van dit feit.
De RvV houdt zich soms aan deze redenering158
terwijl hij in andere dossiers – in navolging van de
CCE – onderzoekt conform artikel 57/7 bis van
de wet of er goede redenen bestaan om aan te
nemen dat deze verminking zich niet opnieuw
voordoet.
Voor wat dit betreft, dient te worden opgemerkt
dat, volgens de RvV, artikel 57/7bis zodanig
geïnterpreteerd dient te worden dat de omkering
van de bewijslast enkel gaat om de reeds geleden vervolgingen en niet om andere vormen van
vervolging159. Indien een verzoekster dus een medisch getuigschrift dat een verminking attesteert
neerlegt, dienen de asielinstanties aan te tonen
dat een verminking zich niet opnieuw zal voordoen. Dit medisch document vormt echter geen
ernstige aanwijzing van de gegronde vrees om
bijvoorbeeld een gedwongen huwelijk te ondergaan, vervolgingen omwille van de geboorte van
een buitenechtelijk kind, of om een kind een VGV
te zien ondergaan.160 De RvV bevestigt expliciet
in een arrest nr. 100 631 van 09.04.2013 dat de
bewijslast van de andere aangevoerde feiten blijft
rusten op verzoeker.
154. CCE, arrest nr. 102 812 van 14.05.2013
155. CCE, arrest nr. 102557 van 07.05.2013. In deze zin : CCE, arrest
nr. 98.914 van 15.03.2013; CCE, arrest nr. 96.442 van 31.01.2013 ;
CCE, arrest nr. 92.554 van 30.11.2012 ; CCE, arrest nr. 92.337 van
28.11.2012 ; CCE, arrest nr. 89 870 van 16.10.2012
156. CCE, arrest nr. 102 558 van 07.05.2012
157. CCE, arrest nr. 92 163 van 26.11.2012
158. RvV, arrest nr. 90 221 van 24 oktober 2013
159. In deze zin : RvV, arrest nr. 91 794 van 20.11.2012; RvV, arrest
nr. 100 631 van 09.04.2013 ; RvV, arrest nr. 100 634 van 09.04.2013.
In bepaalde arresten, nuanceert de RVV eveneens dat de asielinstanties in
werkelijkheid niet moeten bewijzen dat de vervolging zich niet opnieuw
zal voordoen, maar dat ze goede redenen moeten hebben om aan te
nemen dat deze vervolging zich niet opnieuw zal voordoen. In deze zin:
RvV, arrest nr. 100 631 van 09.04.2013 ; RvV, arrest nr. 100 634 van
09.04.2013
160. In deze zin: RvV, arrest nr. 103 148 van 21.05.2013

De RvV heeft artikel 57/7bis161 toegepast en
oordeelde dat het CGVS goede redenen had ingeroepen om aan te nemen dat een herbesnijdenis
zich niet zou voordoen in geval van terugkeer naar
Guinee omdat :
• verzoekster reeds onderworpen is geweest aan
de traditionele praktijk en zij geen internationale
bescherming meer kan krijgen omwille van dit
feit;162
• verzoekster geen specifieke omstandigheid heeft
ingeroepen die vrees zou kunnen opwekken bij
haar omwille van de geleden verminking, terwijl
ze uitdrukkelijk uitgenodigd werd door het
CGVS om elke andere vorm van vrees die zij zou
hebben ingeval van terugkeer te vertellen;
• uit de SRB « VGV » blijkt dat de praktijk van de
herbesnijdenis zich slechts in twee precieze
gevallen tijdens de genezingsperiode na de
eerste verminking voordoet verzoekster niet
voorgehouden heeft zich te bevinden in een
van deze gevallen.
In voorliggend geval, had verzoekster de methodologie aangenomen door het CGVS tijdens het
opstellen van de SRB bekritiseerd.163 Ze had eveneens uitgelegd, om de conclusies van de SRB te
relativeren, dat uit een rapport van het Ministerie
van buitenlandse zaken van Nederland van september 2011164 blijkt dat geen enkele informatie
omtrent het fenomeen van de herbesnijdenis
kon bekomen worden. Het was bijgevolg verbazingwekkend dat slechts enkele maanden later,
de SRB kon bevestigen dat de herbesnijdenissen
slechts in twee gevallen worden toegepast. Bijgevolg nodigde ze de RvV uit om de informatie van
de SRB met de grootste voorzichtigheid te lezen.
De RvV antwoordde op deze argumentatie dat, in
tegenstelling tot wat verzoekster stelt, de SRB niet
steunt op de ondervraging van besneden vrouwen.
Daarentegen werden verschillende experten, organisaties en officiële instanties geconsulteerd en
niet enkel een moederhuis en een directeur van
de polykliniek te Conakry. Voor wat betreft het
rapport van de Nederlandse autoriteiten, stelt de
RvV vast dat deze vermeldt dat geen enkele infor-

matie werd bekomen omtrent de VGV van type 4
en de herbesnijdenissen voor de periode die het
voorwerp uitmaakt van het rapport en niet dat
geen enkele informatie kon worden bekomen, wat
volgens de RvV een belangrijke nuance is. Verder
stelt de RvV dat verzoekster zich beperkt tot het
betwisten van het motief van de beslissing omtrent
de twee gevallen van herbesnijdenis, zonder het
op concrete wijze te weerleggen. Hij meent dat de
bron van deze informatie een autoriteit is, omdat
het gaat om Mr. Kouyate, secretaris-generaal bij
het CPTAFE165, een apolitieke NGO, en operationeel directeur van het CI-AF166. Het argument van
verzoekster volgens dewelke deze informatie met
uiterste voorzichtigheid dient gebruikt te worden
omwille van het feit dat de echte slachtoffers zich
vaak niet durven uit te drukken uit schaamte of
vrees voor hun echtgenoot of familie, overtuigt in
voorliggend geval niet.
Daarentegen, de enige twee vernietigingsarresten
gevonden onder de Nederlandstalige beslissingen
hadden juist betrekking op situaties waarin het
CGVS de zaak niet adequaat had onderzocht voor
wat betreft het herbesnijdenisrisico rekening houdend met de omkering van de bewijslast.
161. RvV, arrest nr. 100 631 van 09.04.2013
162. Bepaalde Nederlandstalige arresten bepalen dat het simpele feit dat
verzoekster reeds een VGV heeft ondergaan, niet op zich inhoudt dat zij
geen bescherming meer kan bekomen op basis van deze grond. In recentere beslissingen, gaat het CGVS nog verder in haar motivering door
bovendien te bepalen dat uit de SRB over VGV blijkt dat de besnijdenissen slechts toegepast worden in twee gevallen, die niet van toepassing
zijn op verzoekster. De RVV meent dat met deze motivering, het CGVS
goede redenen naar voren brengt om aan te nemen dat de vervolging
zich niet opnieuw zal voordoen. In deze zin, RvV, arrest nr. 103 148 van
21.05.2013; R vV, arrest nr. 103 149 van 21.05.2013
163. Ondervraging van een beperkt aantal vrouwen, waardoor men geen
geldige conclusies kan trekken uit hun verklaringen, die trouwens niet neergeschreven zijn, de beweringen van het CGVS zijn enkel gebaseerd op
een gesprek met een moederhuis en een directeur van de polikliniek te
Conakry ; weinig vrouwen durven zich uit te drukken omtrent dit onderwerp uit angst en schaamte ; gebrek aan om informatie omtrent de
vrouwen die werkelijk geholpen zijn door verenigingen of omtrent het
aantal vrouwen die klacht hebben ingediend …
164. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederland, Algemeen Ambtsbericht Guinee, 09.09.2011, http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2011/09/09/guinee---2011-09-09.html
165. Coördinatiecel omtrent de schadelijke traditionele praktijken
die de gezondheid van vrouwen en kinderen aantasten
166. Comité Inter-Africain
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Aldus heeft de RvV een beslissing van het CGVS
geannuleerd dat zich beperkte tot het stellen dat,
gezien verzoekster reeds verminkt was, zij geen
internationale bescherming omwille van dit feit
kon bekomen. Deze eenvoudige bewering werd
als onvoldoende beschouwd in het licht van de
omkering van de bewijslast op grond van artikel
57/7 bis, vermits het administratief dossier geen
enkele informatie bevatte omtrent het herbesnijdenisrisico.167
Evenzo heeft de RvV reeds geoordeeld dat wanneer een medisch getuigschrift, dat een besnijdenis
attesteert wordt neergelegd en er een vrees voor
herbesnijdenis wordt ingeroepen, het CGVS niet
aantoont dat er goede redenen bestaan om aan
te nemen dat verminking zich niet opnieuw zal
voordoen door zich te beperken tot het verwijzen naar het gebrek aan geloofwaardigheid van het
gedwongen huwelijk van verzoekster. In een arret
nr. 91 796 van 20.11.2012168, meende het CGVS
dat het gedwongen huwelijk van verzoekster, en
bijgevolg haar vrees voor herbesnijdenis op initiatief van haar oom of echtgenoot, niet vaststonden.
De RvV heeft de beslissing vernietigd en stelde dat,
rekening houdend met de omkering van de bewijslast, het CGVS allesbehalve de mogelijkheid van
een herinfibulatie had weerlegd. Hij benadrukte
het feit dat het administratief dossier geen enkele
informatie bevatte over de effectieve toepassing
van de wettelijke maatregelen en de bescherming
door de autoriteiten, over de verschillende vormen van VGV in het land, de mogelijkheden om
zich eraan te onttrekken en de specifieke problematiek van de herbesnijdenissen, meer bepaald na
desinfibulatie.169
167.RvV, arrest nr. 91 794 van 20.11.2012
168.Dit arrest, hoewel interessant, is niet gepubliceerd op de website
van de CCE.
169.Het dossier bevatte slechts een kort antwoorddocument van
juni 2012 betreffende de initiatieven van de staten omtrent VGV. Het
CGVS wilde ter zitting de SRB over VGV neerleggen, maar deze werd
niet in overweging genomen door de Raad, vermits het CGVS niet
uitlegde waarom deze niet eerder kon worden neergelegd en vermits
verzoekster dit nieuw element niet kon beantwoorden ter zitting.
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Het standpunt van de CCE omtrent de omkering
van de bewijslast is daarentegen niet duidelijk.
Verschillende keren oordeelde hij, in navolging van
de RvV, dat wanneer een vrouw een getuigschrift
van besnijdenis neerlegt, het de vrees voor een
nieuwe verminking is die onderzocht dient te worden door het CGVS overeenkomstig artikel 57/7
bis van de wet van 15.12.1980. 170
In andere arresten, lijkt de CCE te beschouwen dat
ruimer onderzocht dient te worden of er ernstige
redenen bestaan om te denken dat verzoekster
blootgesteld dreigt te worden aan nieuwe gendergerelateerde vervolgingen.171
170. CCE, arrest nr. 96 951 van 13.02.2013. In deze zin eveneens:
CCE, arrest nr. 103 712 van 28.05.2013 ; CCE, arrest nr. 102 557 van
07.05.2013 ; CCE, arrest nr. 102 207 van 30.04.2013.
171. CCE, arrest nr. 90452 van 25.10.2012. Het gaat om een Peulse
vrouw die een vrees inriep voor een gedwongen huwelijk en die
afkomstig was uit een Wahhabitische familie. De CCE kende het
voordeel van de twijfel toe en oordeelde dat het gedwongen huwelijk
en het geweld dat ze ondergaan had door haar man vaststonden. Vervolgens paste hij artikel 57/7bis van de wet van 15.12.1980 toe. CCE,
arrest nr. 101.086 van 18.04.2013.

•• Het risico op een herinfibulatie
In een arrest nr. 100 634 van 9 april 2013, heeft
de RVV zich uitgesproken over het risico voor herinfibulatie ingeroepen door een jonge vrouw, die
geïnfibuleerd was in Guinee en die een desinfibulatie-ingreep had ondergaan in België.
Verzoekster had uiteengezet dat ze vreesde te
moeten terugkeren naar haar echtgenoot aan wie
ze gedwongen was uitgehuwelijkt, dat ze vreesde
mishandeld te worden omwille van haar vlucht en
omwille van haar wens om een Christelijke man
te huwen, en dat ze vreesde opnieuw te worden
verminkt na haar hersteloperatie in België.
De RvV meende dat het CGVS goede redenen
had ingeroepen om aan te nemen dat de jonge
vrouw niet opnieuw zou verminkt worden in geval
van terugkeer naar haar herkomstland.

Hij verwijst zich meer bepaald naar de volgende
twee motieven :
• Verzoekster, die intussen een volwassen vrouw
is geworden, maakte enkel melding van een vrees
voor herinfibulatie door haar oom of echtgenoot. Echter, haar gedwongen huwelijk zou niet
geloofwaardig zijn. De omstandigheden waarin
zij opnieuw zou verminkt worden zouden aldus
evenmin geloofwaardig zijn. Of zij het slachtoffer
is van een herinfibulatie ter gelegenheid van een
(nieuw) eventueel huwelijk – al dan niet gedwongen – zou erg speculatief lijken. Bovendien, heeft
het CGVS moeite om te geloven dat verzoekster,
gezien haar profiel, een man zou wensen te huwen
die van haar zou eisen dat ze zich tegen haar wil
zou laten infibuleren.
• Het is niet geloofwaardig dat een vrouw van 30
jaar, geschoold (ze is verpleegster) en onafhankelijk (ze woonde alleen tijdens haar studies) het
slachtoffer zou zijn van een herinfibulatie tegen
haar wil. Overigens wordt infibulatie slechts zeer
zelden bewust toegepast172 in Guinee en zou het
slechts gaan om 7,4% van de besneden vrouwen.
Omtrent dit onderwerp, had de advocaat van
verzoekster tevergeefs benadrukt dat het niet
pertinent was om te verwijzen naar de prevalentiegraad van de infibulaties in 2005 (7,4 %), maar
dat er diende te worden gekeken naar deze van
de jaren ’80, vermits het de personen zijn die haar
geïnfibuleerd hadden destijds in de eerste plaats
het risico vormen voor de herbesnijdenis van de
jonge vrouw. Volgens de bron geraadpleegd door
het CGVS, zouden er geen gevallen van herinfibulatie bekend zijn, zoals die zich daarentegen
systematisch voordoen in Soedan of Somalië. De
RvV voegt daaraan toe dat de twee gevallen van
herbesnijdenis, vermeld in de SRB “VGV” helemaal
niet verzoekster betreffen en dat haar verklaringen
volgens dewelke haar familie conservatief is niet
kunnen overtuigen.
172. Volgens de informatie ter beschikking van het CGVS, zijn infibulaties in Guinee vaak onvrijwillig in de zin dat zij voortvloeien uit
een slechte genezing van de wonden na een VGV van het type I of II.

In dit arrest is het verbazingwekkend dat de RvV
zich niet uitspreekt over de hersteloperatie die de
jonge vrouw ondergaan had in België en die haar
op zijn minst in een zeer bijzondere en kwetsbare
situatie plaatst. Er werd hieraan voorbij gegaan,
hoewel het nochtans essentieel lijkt, zelfs determinerend, in de mate dat het vaststaat dat verzoekster onderworpen werd in het verleden aan een
zeer ernstige verminking – waarvan het niet-intentioneel karakter allesbehalve geobjectiveerd is - en
hoewel het eveneens vaststaat dat zij vervolgens
een hersteloperatie heeft ondergaan.
De Franstalige kamers van de Raad hebben zich
ook uitgesproken over het risico op herinfibulatie
voor een jonge vrouw die reeds gedesinfibuleerd
was.
In een zaak nr. 89 927 van 17 oktober 2012,
oordeelt de CCE, na verzoekster te hebben ondervraagd ter zitting, dat zij op zeer overtuigende
wijze haar blijvend trauma ten gevolge van haar
verminking beschrijft en haar vrees voor een herinfibulatie, indien men in Guinee zou vernemen
dat zij gedeeltelijk gedesinfibuleerd is.
De CCE erkent haar als vluchteling en stelt:

« En l’espèce, au vu du profil particulier de la requérante
qui a subi une excision très grave (de type III) avant de
subir une désinfibulation partielle dont personne n’est au
courant en Guinée et au vu de l’éventualité d’un mariage
en cas de retour en Guinée ainsi que des conséquences
qui en découleraient en cas de grossesse, il existe une
probabilité importante que la requérante fasse l’objet
d’une nouvelle mutilation génitale féminine, notamment
sous la forme d’une ré-infibulation. (…)
Or, en cas de retour dans son pays, la requérante risque
de se voir contrainte de retourner dans un milieu familial qui la rejette et le Conseil ne peut écarter que
la requérante au vu de son profil173 ne puisse espérer
trouver une protection adéquate auprès de ses autorités
nationales. Au vu de ce qui précède, elle peut avec raison
craindre de se voir exposée en Guinée à des actes ou
des contraintes qui, compte tenu de son profil, constituent des persécutions ».
(vrij vertaald : « In voorliggend geval, gezien het bijzonder
profiel van verzoekster, die een zeer zware besnijdenis
heeft ondergaan (van het type III) vooraleer een gedeeltelijke desinfibulatie te ondergaan, waarvan niemand op
de hoogte is in Guinee, en gezien de waarschijnlijkheid
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van een huwelijk in geval van terugkeer naar Guinee, evenals de gevolgen die eruit zouden voortvloeien in geval
van zwangerschap, bestaat er een belangrijk risico dat
verzoekster het slachtoffer zou worden van een nieuwe
VGV, ondermeer in de vorm van een herinfibulatie. (…)
Welnu, in geval van terugkeer naar haar land, bestaat het
risico dat verzoekster geen andere keuze heeft dan terug
te keren naar een familiaal milieu, dat haar verstoot, en de
Raad kan niet buiten beschouwing laten dat verzoekster,
gezien haar profiel, niet kan rekenen op effectieve bescherming door haar nationale autoriteiten. Hieruit vloeit
voort, dat zij een gegronde vrees heeft om in Guinee
te worden blootgesteld aan daden of dwangmiddelen
die – rekening houdend met haar profiel – daden van
vervolging uitmaken. »)

3.4. Het geval van de meisjes
achtergebleven in Guinee
Op vrij constante wijze, meent de raad dat de
vrees verbonden aan de besnijdenis van een
meisje, dat in het land is achtergebleven, niet kan
leiden tot het toekennen van internationale bescherming, gezien deze niet kan beschermd worden
door de Belgische autoriteiten.
Soms onderzoekt de CCE de vrees van verzoekster niet in het licht van het criterium van politieke
overtuiging of godsdienst.174
174. CCE, arrest nr. 96 952 van 13.02.2013: in dit dossier had verzoekster een vrees voor vervolging ingeroepen omwille van haar politieke
overtuiging en haar godsdienst, omdat zij zich openlijk had verzet tegen
de besnijdenis van haar dochter. De CCE oordeelde dat het CGVS
deze vrees niet kon onderzoeken, noch bescherming kon toekennen
vermits de dochter van verzoekster zich niet op Belgisch grondgebied
bevond. In deze zin: CCE, arrest nr. 100 284 van 29.03.2013, CCE, arrest nr. 97 833 van 25.02.2013; RvV, arrest nr. 94 543 van 03.01.2013;
CCE, arrest nr. 101 996 van 29.04.2013. In deze zaak, heeft de CCE
zich eveneens beperkt tot het vaststellen dat het kind zich bevond
in Guinee, terwjil het CGVS zich in de motivering van haar beslissing
had gebaseerd op de SRB « VGV » om te oordelen dat het kind in
Guinee beschermd kon worden tegen een besnijdenis.Verzoekster had
een geboorteakte van haar dochter, die achtergebleven was in Guinee,
neergelegd, evenals een medisch getuigschrift dat attesteerde dat zij
onbesneden was. De CCE heeft zich dus terecht niet uitgesproken
over het besnijdenisrisico van het kind in Guinee, omdat het in elk geval
niet kon beschermd worden door de Belgische autoriteiten, maar hij
had echter de persoonlijke vrees van verzoekster, verbonden aan haar
weigering om haar dochter te laten besnijden, dienen te onderzoeken.
CCE, arrest nr. 98 914 van 15.03.2013;
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In andere arresten heeft de CCE zich integendeel
uitgesproken over de persoonlijk vrees van de
asielzoekster omwille van haar verzet tegen te
praktijk van de besnijdenis:

« Par ailleurs, la partie requérante ne conteste pas davantage le motif de la décision selon lequel la Belgique
ne peut lui accorder aucune protection internationale
fondée sur sa crainte que sa fille, restée en Guinée, ne
se fasse exciser dès lors que cette enfant ne se trouve
pas sur le territoire belge. A cet égard, le Conseil souligne
d’emblée que la requérante se contredit concernant
la personne qui a la garde de sa fille restée au pays et
qu’elle ne fournit dans sa requête aucun éclaircissement
à ce propos.
En tout état de cause, le Conseil se rallie en l’espèce
à la décision qui considère que l’octroi d’une protection internationale à la requérante ne permettra pas de
protéger sa fille contre le risque d’excision qu’elle encourt dans la mesure où celle-ci est restée en Guinée.
Par ailleurs, le Conseil souligne que la requérante n’exprime pas de crainte personnelle de persécution en cas
de retour en Guinée du fait de ses opinions politiques,
à savoir sa désapprobation de la pratique coutumière
très largement répandue en Guinée que constitue l’excision. Quoi qu’il en soit, le Conseil estime que la circonstance que la requérante a laissé sa fille en Guinée, sans
établir qu’elle n’aurait pas pu raisonnablement l’emmener
avec elle en Belgique et sans avoir, depuis lors, entrepris
la moindre démarche pour tenter de lui faire quitter ce
pays, ne démontre pas dans son chef l’existence d’une
crainte fondée de persécution liée à son opposition à la
pratique de l’excision en Guinée ».175
(Vrij vertaald : « Bovendien betwiste verzoekende partij
het motief van de beslissing niet volgens dewelke België
haar geen enkele internationale bescherming zou kunnen bieden voor haar vrees dat haar dochter, achtergebleven in Guinee besneden zou worden, gezien dit kind
zich niet op Belgisch grondgebied bevindt. In dit opzicht
benadrukt de Raad meteen dat verzoekster zichzelf tegenspreekt omtrent de persoon die de hoede heeft over
haar dochter achtergebleven in het land en dat ze in haar
verzoekschrift geen verduidelijking brengt daaromtrent. In
elk geval, schaart de Raad in voorliggend geval zich achter
de beslissing, die meent dat de toekenning van een internationale bescherming aan verzoekster haar dochter niet
zou beschermen tegen het besnijdenisrisico, vermits deze
in Guinee is gebleven. Overigens, onderstreept de Raad
dat verzoekster ingeval van terugkeer naar Guinee geen
persoonlijke vervolgingsvrees op basis van haar politieke
overtuiging – met name haar afwijzing van de besnijdenis,
die een wijdverspreide gewoontepraktijk is in Guinee –
heeft uitgedrukt. Hoe dan ook, de Raad oordeelt dat het
feit dat verzoekster haar dochter achtergelaten heeft in
Guinee, zonder aan te tonen dat zij haar niet met zich

kon meenemen naar België en sindsdien niet de kleinste
inspanning heeft gedaan om haar het land te doen verlaten, aantoont dat ze geen gegronde vrees voor vervolging heeft op basis van haar verzet tegen de praktijk van
de besnijdenis in Guinee. ») 175
175. CCE, arrest nr. 90 126 van 22.10.2012. In deze zin: CCE, arrest
nr. 95 961 van 28.01.2013 waarin de CCE bepaalde dat verzoekster geen enkel element had doen gelden dat toeliet een vrees voor
vervolging of een reëel risico voor ernstige schade vast te stellen in
haar hoofde, ten gevolge van haar verzet tegen de gewoonte van de
besnijdenis, in geval van terugkeer naar Guinee. CCE, arrest nr 95 961
van 28.01.2013; CCE, arrest nr. 94 608 van 08.01.2013; CCE, arrest
nr. 91 686 van 19.11.2012;

Uit deze motivering vloeit voort dat de CCE terecht geoordeeld heeft dat het zich verzetten
tegen een besnijdenis van een kind, zelfs al blijft
deze in Guinee, een grond kan zijn voor een persoonlijke vrees voor vervolging in hoofde van de
moeder omwille van haar politieke overtuiging.
Het verzet van een vrouw tegen de besnijdenis
van haar kind, achtergebleven in het land, werd
beschouwd als een grond voor haar vrees in een
arrest nr. 101 278 van 19.04.2013. In voorliggend
geval, riep verzoekster onder meer een vrees in
voor sociale uitsluiting en meer bepaald de verstoting door haar echtgenoot volgend op de
mishandelingen en verkrachtingen waarvan zij het
slachtoffer was geweest. De CCE heeft inderdaad
geoordeeld dat:

« Le Conseil constate en effet que la crainte d’excision
de la fille de la requérante ne constitue pas un motif
de la demande de protection internationale de la requérante mais qu’il constitue un élément constitutif de sa
crainte et que le refus de faire exciser sa fille a conduit à
accentuer l’exclusion par la famille du mari de la requérante de cette dernière ».
(vrij vertaald : « De Raad stelt inderdaad vast dat de
vrees van verzoekster dat haar dochter zou besneden
worden geen grond is voor het verzoek tot internationale bescherming maar een constitutief bestanddeel van
haar vrees en dat de weigering om haar dochter te laten
besnijden geleid heeft tot de versterking van de uitsluiting
van verzoekster door de familie van haar echtgenoot. »)

In een zaak nr. 94 541 van 03.01.2013, oordeelde
de RvV dat verzoekster niet hard maakte dat zij
vervolgd zou geweest zijn omwille van haar verzet tegen de besnijdenis van haar kind en verwees
daarbij naar documenten gevoegd door het CGVS.
Deze informatie zouden melding maken van het
feit dat er geen sprake zou zijn van lichamelijke
bedreiging, discriminatie op professioneel vlak of
vervolgingen door de autoriteiten omwille van
verzet tegen VGV en dat zowel de autoriteiten
als NGO’s en verenigingen actief optreden tegen
deze praktijken.176
176. RvV, arrest nr 94 541 van 03.01.2013 ;

Sectie 4. Alleenstaande moeders /
buitenechteli jke kinderen
Een rapport betreffende de situatie van alleenstaande moeders en buitenechtelijke kinderen
werd opgesteld door het documentatiecentrum van het CGVS, vermits dit onderwerp
vaak voorkomt in dossiers betreffende Guinese
asielzoeksters.
Een Guinese vrouw kan inderdaad gedwongen
worden haar land te verlaten omwille van een vervolgingsvrees verbonden aan de geboorte van een
buitenechtelijk kind.
Deze vrees kan eveneens ontstaan wanneer de
kandidate haar land reeds verlaten heeft en bevalt
van een kind in België.
De SRB besluit dat het fenomeen van alleenstaande moeders zeer verschillende reacties uitlokt : nu eens wordt het getolereerd, dan weer
wordt het beschouwd als een schande voor de
familie, maar deze situatie is nooit gewenst.
De zwangerschap van een jong alleenstaand meisje
zal verschillend opgevat worden in de families, naargelang de graad van openheid naar de moderne
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levenswijze, naargelang de etnieën en naargelang
men zich in de stad of het platteland bevindt.
De Guinese maatschappij zou nu toleranter en
soepeler zijn ten aanzien van deze vrouwen, voor
wie het uitsluitingsrisico slechts een deel onder
hen zou treffen.
Het huwelijk van het meisje zal beschouwd worden als een oplossing om de schijn te redden.
Daarentegen, zal het onwettig kind minder goed
aanvaard worden als de anderen en zal het uitgesloten worden, voornamelijk bij de Peulse bevolkingsgroep.

De CCE heeft zich eveneens gesteund op de SRB
en verduidelijkte bovendien dat verzoekster geen
enkel bewijs aanbracht dat de objectieve informatie van verwerende partij weerlegde.
De CCE heeft dus de beslissing van het CGVS,
gebaseerd op de SRB, bevestigd. Deze oordeelde dat de vrees verbonden aan de geboorte van
een buitenechtelijk kind niet geloofwaardig was.
De CCE merkte op dat verzoekster geen enkel
bewijs voorlag dat de objectieve informatie van
verwerende partij tegensprak, volgens dewelke
jonge Guinese meisjes die buitenechtelijke kinderen baren evenals de kinderen geboren uit deze
relaties in een stedelijke omgeving in het algemeen
aanvaard worden, zowel door de gemeenschap als
door de ouders van de jonge moeder.178

•• Verwijzing naar de SRB
In het grootste deel van de dossiers waarin verzoekster een vrees inriep verbonden aan de geboorte van een onwettig kind, heeft het CGVS de
SRB « alleenstaande moeders en buitenechtelijke
kinderen » neergelegd.
De CCE heeft ernaar verwezen hetzij om te oordelen dat de vrees van verzoekster niet vaststond, hetzij daarentegen om de vrees gegrond te verklaren,
vermits de SRB in werkelijkheid genuanceerd was.
Aldus, in een zaak heeft de rechter van de CCE
bepaald dat het rapport steunde op een algemene
situatie, die moeilijk was voor jonge alleenstaande
moeders, die wisselde naargelang de visie, tolerant
of repressief, en die afhing van verschillende factoren gebonden aan het etnische toebehoren, aan de
herkomstregio en aan de religieuze praktijken van
de familie. Aldus heeft hij een meer genuanceerde
houding aangenomen dan het CGVS.177
In tegenstelling tot de SRB « huwelijk » en « VGV »
(zie supra), werd dit rapport dus niet bekritiseerd,
noch op methodologisch, noch op inhoudelijk vlak.
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In een ander geval heeft de CCE een rapport van
de UNHCR van 2004, neergelegd door verzoekster, buiten beschouwing gelaten, vermits deze
ouder was dan de SRB. Hij heeft zich dus enkel
gebaseerd op dit rapport van juni 2012 om uiteindeljk internationale bescherming toe te kennen
aan de vrouw.179

177. In deze zin: CCE, arrest nr. 96 951 van
13.02.2013. De CCE oordeelde: « Par conséquent, le Conseil estime qu’il ressort de ces
informations que si la situation des enfants nés
hors mariage est difficile, elle n’est pas constitutive d’une crainte de persécution ou d’atteintes graves dans le chef de la requérante et
de son fils qui n’est, en tout état de cause, pas
demandeur d’asile » (vrij vertaald : « Bijgevolg
meent de Raad dat uit deze informatie blijkt
dat indien de situatie van kinderen geboren
buiten het huwelijk moeilijk is, zij geen grond
is voor een vrees voor vervolging of ernstige
schade in hoofde van verzoekster en haar
zoon, die in elk geval, geen asielaanvrager is”).
178. CCE, arrest nr. 98 054 van 28.02.2013
179. CCE, arrest nr. 91 655 van 19.11.2012

•• Afwezigheid van objectieve informatie
De CCE heeft het CGVS gesanctioneerd omdat
het de vrees omtrent de geboorte van een buitenechtelijk kind ongeloofwaardig beschouwde,
door zich enkel te baseren op de verklaringen van
verzoekster, zonder te verwijzen naar de minste
objectieve informatie over deze problematiek.
Aldus heeft de CCE de beslissing van het CGVS
geannuleerd opdat deze een geactualiseerde nota
betreffende de situatie van alleenstaande moeders
en buitenechtelijke kinderen zou neerleggen.180
Daarentegen heeft de CCE zich enkel gebaseerd
op het profiel van verzoekster (haar leeftijd, haar
scholingsgraad en de stedelijke omgeving waarin
zij leefde) om te oordelen dat haar vrees gerelateerd aan een buitenechtelijk kind niet vaststond,
zonder te verwijzen naar de SRB « alleenstaande
moeders » terwijl het CGVS hiernaar verwees in
haar beslissing. 181
Bovendien heeft de CCE reeds moeten kennisnemen van de bijzondere situatie van een vrouw die
gedwongen uitgehuwelijkt was, die twee kinderen
had met haar minnaar en die zwaar mishandeld
was geweest door haar echtgenoot, wanneer deze
vernam dat hij niet de vader was van de kinderen.
Het CGVS had verwezen naar de SRB « huwelijk»,
hoewel het in voorliggend geval ging om een overspelige vrouw (moeder van kinderen geboren uit een
relatie buiten het huwelijk), wat geleid heeft tot de
vernietiging van de beslissing opdat objectieve informatie omtrent de specifieke situatie van deze vrouw
zouden neergelegd worden :

Dans ce contexte, l’absence d’investigation de la partie
défenderesse à l’égard des chefs de la demande de la
partie requérante ayant trait à sa condition alléguée de
« femme guinéenne adultère et mère de deux enfants
issus de la relation qu’elle a entretenue hors mariage »
fait en sorte qu’il manque, en l’occurrence, des éléments
essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure
à la confirmation ou à la réformation de l’acte attaqué
sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires ». (Vrij vertaald : « Het is eveneens juist dat
de aanwijzingen opgenomen in pagina’s 5 en 6 van het
rapport genaamd « Guinee – het huwelijk », zoals toegevoegd door verwerende partij aan het administratief
dossier, een gecontrasteerde visie geven van de status
van de Guinese vrouw, in het licht van dewelke de vraagtekens geuit in het verzoekschrift omtrent de bijzondere
situatie van een « overspelige vrouw en moeder van kinderen geboren uit dergelijke relatie », waarin verzoekster
beweert zich te bevinden, lijken prima facie nog meer
legitiem gezien het voorliggend rapport daaromtrent
geen informatie bevat. In deze context, zorgt het gebrek
aan onderzoek door verwerende partij van verzoekster’s
beweerde toestand van « Guinese overspelige vrouw
en moeder van twee kinderen die voortkomen uit een
buitenechtelijke relatie » ervoor dat er essentiële elementen ontbreken, waardoor de Raad de bestreden beslissing niet kan bevestigen, noch hervormen, zonder over
te gaan tot bijkomende onderzoeksmaatregelen. ») .182
180.CCE, arrest nr. 100 347 van 02.04.2013. In deze zin: CCE, arrest
nr. 93 998 van 19.12.2012
181. CCE, arrest nr. 103 712 van 28.05.2013. In deze zin eveneens:
CCE, arrest nr. 102 207 van 30.04.2013; CCE, arrest nr. 100 608 van
09.04.2013. De CCE meende dat verzoekster in gebreke was gebleven om de realiteit van de familiale context waarop ze zich steunde
aan te tonen en dat zij bovendien steun kreeg van haar familie langs
moederszijde.
182. CCE, arrest nr. 92 320 van 28.11.2012

« Il est également exact que les indications reprises aux
pages 5 et 6 du rapport intitulé « Guinée – Le mariage
» tel que versé par la partie défenderesse au dossier
administratif, livrent une vision contrastée du statut de
la femme guinéenne, au vu de laquelle les interrogations
exprimées en termes de requête quant à la situation
spécifique d’une « femme adultère mère d’enfants issus
d’une telle relation », dans laquelle la partie requérante
revendique se trouver, paraissent prima facie d’autant
plus légitimes que le rapport en cause ne recèle aucune
information à cet égard.
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•• Het profiel van verzoekster
Uit de geanalyseerde beslissingen blijkt dat het
profiel van verzoekster, evenals het milieu waarin
ze geleefd heeft, sluitend zijn in het onderzoek van
de asielaanvragen verbonden aan de geboorte van
een onwettig kind.
In een zaak betreffende een Peulse vrouw, die een
buitenechtelijk kind had en die verjaagd was uit de
familiale woonst, waarin zij uiteindelijk terug mocht
gaan wonen na haar zoon te hebben afgestaan aan
haar tante, heeft de CCE talrijke passages van het
rapport hernomen om te besluiten dat het bijzonder profiel van verzoekster (Peulse vrouw uit een
traditionele familie, besnijdenis reeds ondergaan,
vader die maraboe was, oudste van de familie,
volledig geïsoleerd in Guinee, reeds verjaagd uit
de familiale woonst omwille van haar status van
alleenstaande moeder) toeliet om de vervolgingsvrees verbonden aan de geboorte van een buitenechtelijk kind als gegrond te beschouwen.183
183. CCE, arrest nr. 91 655 van 19.11.2012; CCE, arrest nr. 103 712
van 28.05.2013 waarin het profiel werd ingeroepen om de beslissing
van het CGVS te bevestigen.

Bovendien werd de geboorte van een buitenechtelijk kind door de CCE beschouwd als een
verzwarende factor die toeliet te beschouwen dat
er geen goede redenen bestaan om aan te nemen
dat de geleden vervolgingen in het herkomstland
zich niet opnieuw zouden voordoen. Deze geboorte werd dus niet onderzocht als een volwaardige vrees, maar werd gehanteerd in toepassing
van artikel 57/7 bis van de wet van 15.12.1980,
vermits het gedwongen huwelijk als vaststaand
werd beschouwd :
« Au vu des constats posés ci-avant, le Conseil estime que
la requérante a établi à suffisance les graves persécutions
dont elle a été victime et ce tant quant au mariage forcé
auquel elle a été soumise qu’à la mutilation génitale dont
elle a été victime dans sa prime enfance. Il ne ressort
aucunement de l’ensemble du dossier qu’il existerait de
bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se
reproduiraient pas en cas de retour en Guinée, la requérante risquant en cas de retour chez son mari d’y subir
d’importantes mesures de représailles. La circonstance
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que la requérante a donné naissance à un enfant hors des
liens du mariage constitue, dans ce contexte, un facteur
aggravant ». (Vrij vertaald : «Gezien de hierboven uiteengezette vaststellingen, meent de Raad dat verzoekster de
ernstige vervolgingen waarvan zij het slachtoffer was –
zowel voor wat betreft het gedwongen huwelijk waaraan
zij was onderworpen, als de genitale verminking waarvan
zij het slachtoffer was in haar prille kindertijd – voldoende
heeft aangetoond. Uit het geheel van het dossier blijkt
niet dat er goede redenen bestaan om aan te nemen dat
deze vervolgingen zich niet opnieuw zouden voordoen
in geval van terugkeer naar Guinee, vermits verzoekster
ernstige represaillemaatregelen dreigt te ondergaan in geval van terugkeer naar haar man. In deze context, is de
omstandigheid dat verzoekster het leven heeft gegeven
aan een buitenechtelijk kind, een verzwarende factor. » ) 184.

184. CCE, arrest nr. 93 832 van 18.12.2012; in deze zin eveneens: CCE,
arrest nr. 91 242 van 09.11.2012 betreffende een jong Peuls meisje,
gedwongen uitgehuwelijkt op 14-jarige leeftijd door haar oom aan een
van zijn militaire vrienden en die verschillende jaren bij haar echtgenoot te Labé heeft gewoond. Verzoekster heeft zich tevergeefs verzet
tegen het huwelijk. Na 6 maanden diende ze klacht in bij de politie,
die haar echtgenoot heeft gecontacteerd. Deze is haar komen halen
op het politiecommissariaat en bedreigde haar met de dood indien
ze opnieuw een klacht zou indienen. Zo heeft ze gedurende 5 jaar
geleefd bij haar echtgenoot en uiteindelijk is ze kunnen vluchten dankzij
de hulp van een vriendin van haar moeder. Verzoekster voerde een
herbesnijdenisrisico aan. De Raad meende dat niet uit het dossier bleek
dat er goede redenen waren om aan te nemen dat deze vervolgingen
(gedwongen huwelijk en besnijdenis in haar vroege jeugd) zich niet
opnieuw zouden voordoen, gezien verzoekster melding maakt van
belangrijke represaillemaatregelen, in het bijzonder een herbesnijdenis.

••Identificatie van de vrees
Het CGVS moet de zaak grondig behandelen
en deze specifieke vrees onderzoeken, zelfs indien deze niet duidelijk werd uitgedrukt door de
asielzoekster.
Het is inderdaad mogelijk dat de jonge vrouw niet
in staat is om duidelijk en precies haar vrees verbonden aan de geboorte van een buitenechtelijk
kind uit te leggen, terwijl uit haar verklaring blijkt
dat zij represailles of uitsluiting vreest ten gevolge
van deze geboorte.
In dit geval zal het aan de « protection officer »

toekomen om de motieven te bepalen waarvoor
de kandidate een bescherming vraagt, zoals de
UNHCR bepaalt in het Handboek betreffende de
procedures en criteria voor het bepalen van de
vluchtelingenstatus :

« Souvent, la personne qui demande la reconnaissance
du statut de réfugié peut n’avoir pas, elle-même, véritablement conscience des motifs pour lesquels elle craint d’être
persécutée. Elle n’est cependant pas tenue d’analyser son
cas au point de pouvoir identifier ces motifs de façon très
précise.
C’est à l’examinateur qu’il appartient, lorsqu’il cherche à
établir les faits de la cause, de déterminer le ou les motifs
pour lesquels l’intéressé craint d’être victime de persécutions et de décider s’il satisfait à cet égard aux conditions
énoncées dans la Convention de 1951 » (p.18). (vrij vertaald : « Vaak heeft de persoon die de erkenning van de
vluchtelingenstatus vraagt zelf niet echt kennis van de motieven waarvoor deze vervolging vreest. Deze is er nochtans niet toe gehouden om zijn zaak zodanig te analyseren
om deze motieven op precieze wijze de identificeren. Het
is aan de onderzoeker – wanneer hij de feiten vaststelt
van de zaak – om het motief of de motieven te bepalen waarvoor de geïnteresseerde het slachtoffer vreest te
worden en te beslissen of hij in dit opzicht voldoet aan de
voorwaarden vermeld in de Conventie van 1951 »)

In een arrest nr. 102.258 van 30.04.2013, heeft de
CCE aldus verweten aan het CGVS om deze vrees
niet te hebben onderzocht, zelfs indien deze niet
duidelijk naar voor werd gebracht door verzoekster. Uit het dossier bleek dat verzoekster bevallen
was van een buitenechtelijk kind. De CCE heeft
de beslissing van het CGVS vernietigd met de volgende motivering :

« En effet, force est de constater, tout d’abord, que la
partie requérante a effectivement indiqué, lors de son
audition devant la partie défenderesse, être célibataire
et mère d’un enfant né en Belgique, d’une relation
qu’elle a entretenue avec un compatriote qui serait, par
ailleurs, réfugié reconnu. La partie requérante dépose,
par ailleurs, à l’audience un extrait du registre d’attente
corroborant ses déclarations quant au lien de filiation
existant entre elle et cet enfant. Force est d’observer,
ensuite, que la partie défenderesse n’a effectué aucune
investigation concernant cet aspect de la situation de
la partie requérante, dont elle était incontestablement
saisie et qu’elle ne pouvait, dès lors, se dispenser d’examiner pour l’unique motif, invoqué à l’audience, que la
partie requérante n’a pas spontanément spécifié les
craintes qu’elle nourrissait à cet égard. Le Conseil rappelle, sur ce point, qu’au stade de l’examen de l’éligibilité

au statut de réfugié, la question à trancher se résume, en
définitive, à déterminer si, au vu de l’ensemble des éléments dont il fait état, le demandeur a ou non des raisons
de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs
visés par la Convention de Genève. Force est d’observer,
enfin, que la teneur du document intitulé « Guinée : situation des mères célibataires, notamment celles issues de
familles musulmanes (…) », dont la partie requérante joint
une copie à sa requête au titre d’élément nouveau, paraît
prima facie suffisante pour justifier que les spécificités de
la situation d’une « mère célibataire », dans laquelle la partie requérante a indiqué se trouver, soient examinées. Le
dépôt de ces informations, d’ordre général, ne saurait,
cependant, pallier l’absence d’examen, par la partie défenderesse, des circonstances individuelles que la partie
requérante pourrait faire valoir à l’appui de ses craintes
se rapportant à sa condition alléguée de « mère célibataire ». Dans ce contexte, l’absence d’investigation de la
partie défenderesse à l’égard des chefs de la demande
de la partie requérante ayant trait à sa condition alléguée de « mère célibataire » fait en sorte qu’il manque,
en l’occurrence, des éléments essentiels qui impliquent
que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou
à la réformation de l’acte attaqué sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires ».
(Vrij vertaald : «Allereerst dient te worden vastgesteld
dat verzoekende partij effectief heeft vermeld, tijdens
het gehoor door verwerende partij, dat zij alleenstaand
was en moeder van een kind, geboren in België uit een
relatie met een landgenoot, die bovendien een erkende
vluchteling is. Verder legt verzoekende partij ter zitting
een uitreksel uit het wachtregister neer en staaft zo
haar verklaringen omtrent de afstamming met haar kind.
Verder dient er te worden opgemerkt dat verwerende
partij dit onderdeel van de situatie van verzoekster niet
heeft onderzocht, hoewel ze er nochtans kennis van had
en dus niet kon beslissen dit punt buiten beschouwing
te laten voor het enig motief, ingeroepen tijdens de
zitting, dat verzoekende partij niet spontaan haar vrees
hieromtrent zou verduidelijkt hebben. De Raad herhaalt
omtrent dit punt dat tijdens het onderzoek van de
mogelijkheid voor de toekenning van de vluchtelingenstatus, de vraag die beantwoord dient te worden als
volgt kan worden samengevat : gezien het geheel van de
elementen die hij aangeeft, heeft verzoeker al dan niet
redenen om vervolging te vrezen omwille van een van
de motieven vervat in de Conventie van Genève. Ten
slotte dient er te worden waargenomen dat de inhoud
van het document met de titel « Guinee : de situatie van
alleenstaande moeders, onder meer zij die voortkomen
uit moslimfamilies (…) », waarvan verzoekende partij
een kopie voegt bij haar verzoekschrift als nieuw element,
prima facie voldoende lijkt om te rechtvaardigen dat de
specificiteiten van de situatie van een « alleenstaande
moeder », waarin verzoekster beweert zich te bevinden,
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onderzocht zouden worden. Het neerleggen van deze algemene informatie zou het gebrek aan onderzoek door
verwerende partij van de individuele omstandigheden, die
verzoekende partij zou kunnen laten gelden ter ondersteuning van haar vrees omtrent haar beweerde toestand
van « alleenstaande moeder », niet kunnen compenseren.
In dit opzicht, zorgt de afwezigheid van een onderzoek
door verwerende partij van de aanvraag van verzoekster, omtrent haar beweerde toestand van « alleenstaande
moeder » ervoor dat er essentiële elementen ontbreken
waardoor de Raad niet kan overgaan tot de bevestiging of
hervorming van de bestreden akte, zonder dat er wordt
overgegaan tot bijkomende onderzoeksmaatregelen. »)185

Het is eveneens gebeurd dat het CGVS voorbijgaat aan deze vrees, hoewel deze uitgedrukt werd
tijdens het gehoor, wat de CCE ertoe brengt de
beslissing te vernietigen.186
186. CCE, arrest nr. 96 759 van 08.02.2013

•• Het standpunt van de RvV
In de onderzochte Nederlandstalige arresten, betreffen enkele beslissingen vrouwen die bevallen
zijn van een buitenechtelijk kind en die vervolgens
toch terug zijn kunnen keren naar de familiale
woonst, vaak op voorwaarde dat zij zouden huwen
met de man gekozen door hun vader.
Het CGVS, gevolgd door de RvV, verwijst soms
naar de SRB die opmerkt dat een buitenechtelijke
zwangerschap beschouwd wordt als een schande
door de familie, waardoor – om dergelijke schande
te vermijden – de families vaak snel een huwelijk
organiseren. Buiten incoherente en onsamenhangende verklaringen, werd reeds geoordeeld dat –
gezien de vader geen huwelijk heeft georganiseerd
vanaf de aankondiging van de zwangerschap en hij
zijn dochter niet had verstoten – hij de situatie leek
te tolereren, zelfs indien deze niet gewenst was. De
vervolgingen die erop volgden (gedwongen huwelijk, …) zijn bijgevolg niet geloofwaardig. 187
187. In deze zin : RvV, arrest nr. 103 148 van 21.05.2013
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Het feit dat een vader twee jaar heeft gewacht
vooraleer zijn dochter uit te huwelijken om te
vermijden dat de familie getroffen wordt door
schande, zou ook twijfels veroorzaken omtrent de
realiteit van het gedwongen huwelijk. 188
188. Rvv, arrest nr. 91 833 van 20.11.2012

HOOFDSTUK 2.
Teneinde zich de status van vluchteling te zien toekennen, dient de asielzoeker aan te tonen dat hij een
gegronde vrees heeft voor vervolging verbonden aan één van de motieven van de Conventie van Genève
en dat hij omwille van deze vrees de bescherming niet kan of niet wil inroepen van het land waarvan hij de
nationaliteit heeft of, indien hij de nationaliteit niet heeft, de bescherming van het land waarin hij zijn gewone
verblijfplaats had.
Het is inderdaad slechts in geval een tekort te wijten is aan de nationale autoriteiten dat de bescherming
door de Conventie van Genève zal toegekend worden. Deze is immers in essentie subsidiair.
Artikel 48/5 § 2 van de vreemdelingenwet bepaalt enerzijds wie de ambtenaren zijn die in staat moeten
zijn om bescherming te geven (A) en anderzijds, welke bescherming als voldoende zal beschouwd worden om te oordelen dat de asielzoeker geen nood heeft aan internationale bescherming (B).

A. DE ACTOREN VAN DE BESCHERMING
Artikel 48/5 § 2 bepaalt dat de bescherming toegekend kan worden door de Staat, partijen of organisaties, met inbegrip van internationale organisaties die de Staat of een aanzienlijk deel van zijn
grondgebied beheersen.189
Aldus heeft de CCE terecht herhaald dat lokale
NGO’s die strijden voor de erkenning en de bescherming van de rechten van de vrouw in Guinee
geen actoren zijn die bescherming bieden in de zin
van de wet.190
De CCE heeft eveneens bepaald dat de familie
langs moederszijde niet kan beschouwd worden
als een actor die bescherming biedt.
Het CGVS had zich inderdaad gebaseerd op de
SRB « huwelijk » om te oordelen dat de vrouw bescherming kon vinden bij haar familie aan moederszijde, wanneer zij problemen ondervond bij haar
familie aan vaderskant. De CCE meende dat de
oom aan moederszijde niet kon beschouwd worden als een agent die bescherming biedt in de zin
van de wet en leidde eruit af dat het motief van de
bestreden beslissing verkeerd was.191
Aan Nederlandstalige kant echter, wordt soms
aan verzoekster verweten dat zij geen hulp heeft
gevraagd aan verenigingen die opkomen voor
vrouwenrechten192 , gezien uit de SRB « huwelijk »
blijkt dat deze bestaan en dat ze actief zijn, niet
alleen in Conakry, maar ook in het binnenland.193

189. Deze bepaling werd lichtjes gewijzigd op 01.09.2013 en bepaalt
voortaan dat de bescherming wordt toegekend door deze actoren
«mits zij bereid en in staat zijn bescherming te bieden overeenkomstig
het tweede lid». Bovendien, «Bij het beoordelen of een internationale
organisatie een Staat of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied beheerst
en bescherming verleent, in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4, wordt
onder meer rekening gehouden met de richtsnoeren die worden gegeven
in toepasselijke handelingen van de Europese Unie». Verder dient de bescherming effectief en niet tijdelijk te zijn.
190. In deze zin: CCE, arrest nr. 98 969 van 15.03.2013
191. CCE, arrest nr. 92 459 van 20.11.2012. Deze zaak ging om een
Malinké-vrouw die gedwongen was uitgehuwelijkt door haar oom en besneden voor het huwelijk, hoewel haar familie langs moederszijde gekant
was tegen dit huwelijksplan. Het CGVS meende dat verzoekster de steun
van haar familie langs moederszijde kon krijgen om te ontsnappen aan dit
gedwongen huwelijk192. RVV, arrêt n°94 638 du 08.01.2013
192. RVV, arrest nr. 94 638 van 08.01.2013
193. RvV, arrest nr. 94 542 van 3.01.2013. In deze zin: RvV, arrest nr. 97
424 van 19.02.2013

In een arrest nr. 94.541 van 3 januari 2013, heeft de
RvV eveneens opgemerkt dat, los van het gebrek
aan geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoekster, het niet geloofwaardig is dat zij zich niet
heeft kunnen richten tot de ouderen, tot een religieuze verantwoordelijke, tot een ander familielid
of tot een vereniging die zich inzet voor vrouwenrechten. Hij meent dat indien effectief blijkt uit
het rapport van de Nederlandse autoriteiten van
september 2011194 dat de bescherming door de
politie weinig doeltreffend is, dit niet impliceert dat
een vrouw die zodanig ernstig vervolgd wordt, zich
niet zou kunnen of willen beroepen op andere
personen die haar zouden kunnen helpen.
De RvV vat aldus de draagwijdte van het artikel 48/5 § 2
van de wet, die op limitatieve wijze de actoren opsomt
die bescherming moeten bieden, duidelijk verkeerd op.
194. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederland, Algemeen Ambtsbericht Guinee, 09.09.2011, http://www.rijksoverheid.nl/documentenen-publicaties/ambtsberichten/2011/09/09/guinee---2011-09-09.html
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B.DE DOELTREFFENDHEID VAN DE
BESCHERMING
Krachtens artikel 48/5 § 2 van de vreemdelingenwet, dient de bescherming geboden door de nationale autoriteiten effectief en niet tijdelijk te zijn,
en dient deze te bestaan uit :
1) redelijke maatregelen tot voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige schendingen van
de rechten van de vrouw, onder andere door de
instelling van een doeltreffend juridisch systeem
voor opsporing, gerechtelijke vervolging en bestraffing van handelingen die vervolging of ernstige
schade vormen;
2) een effectieve toegang tot deze bescherming.
Langs Nederlandstalige kant, wordt de vraag omtrent de bescherming door de autoriteiten slechts
zelden behandeld, behoudens wanneer het gaat
om het onderzoeken van de vrees voor vervolging
van een vrouw of onbesneden kind, gezien bijna
alle onderzochte beslissingen besluiten tot een
gebrek aan geloofwaardigheid van de ingeroepen
feiten.
Het onderzoek van de bescherming door de autoriteiten is dus nodeloos.
In de negatieve arresten onderzocht in het kader
van deze studie, heeft de CCE zich beperkt tot het
vaststellen dat de geloofwaardigheid van het relaas
gebrekkig was, zonder zich uit te spreken over de
effectieve bescherming van de Guinese autoriteiten aan de vrouwen die het slachtoffer zijn van
de schadelijke traditionale praktijken.
We hebben dus geen arrest gelezen, waarin de
CCE zou geoordeeld hebben, op basis van objectieve informatie geleverd door het CGVS of rekening houdend met het profiel van verzoekster, dat
deze effectieve bescherming zou kunnen bekomen
van haar autoriteiten.
Integendeel, de CCE heeft verschillende keren
herhaald dat deze bescherming onbestaand was.
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Soms heeft de CCE zich gesteund op de verklaringen van verzoeksters, die tevergeefs getracht
hadden bescherming te vinden bij hun autoriteiten,
om te besluiten tot het gebrek aan een effectief
rechtsmiddel :

« Dans le cas d’espèce, il ressort à suffisance des éléments du dossier que la partie requérante ne jouit d’aucun appui familial en Guinée (sa mère et ses sœurs ayant
été répudiées par son père), et qu’en outre elle a tenté,
de porter plainte et de trouver une protection auprès des autorités guinéennes, mais s’est vue opposer
une fin de non-recevoir. Le policier qui l’a reçue ayant
contacté son époux, militaire de profession au surplus,
afin qu’il vienne la rechercher (Dossier administratif, pièce
rapport d’audition du Commissariat général aux Réfugiés
et aux Apatrides du 5 décembre 2011, p.5). Au vu de ce
qui précède, le Conseil considère que la partie requérante ne dispose d’aucun recours effectif en cas de retour
en Guinée ».
(Vrij vertaald « In voorliggend geval, blijkt goed uit de elementen van het dossier dat verzoekende partij op geen
familiale steun kan rekenen in Guinee (haar moeder en
zussen zijn verstoten door haar vader), en dat zij bovendien gepoogd heeft klacht in te dienen en bescherming
te zoeken bij de Guinese autoriteiten, maar dat deze niet
werd aanvaard. De politie-agent die haar ontvangen heeft,
contacteerde haar echtgenoot, militair van beroep overigens, opdat deze haar zou ophalen (administratief dossier,
stuk gehoorverslag van het Commissariaat-Generaal voor
de Vluchtelingen en Staatlozen van 5 december 2011, pag.
5). Gezien het voorgaande, meent de Raad dat verzoekende partij niet beschikt over een effectief rechtsmiddel
ingeval van terugkeer naar Guinee. »).195
195. CCE, arrest nr. 92 770 van 30.11.2012. In deze zin eveneens:
CCE, arrest nr. 91 242 van 09.11.2012

De CCE heeft eveneens verschillende keren verwezen naar haar eigen rechtspraak en deze van
de oude Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen volgens dewelke Guinee een maatschappij is,
gekenmerkt door ongelijkheid en waarin een alleenstaande vrouw met een bescheiden scholingsgraad in een zeer precaire situatie geplaatst dreigt
te worden en zij niet kan hopen op adequate bescherming door haar nationale autoriteiten.196
196. CCE, arrest nr. 95 794 van 24.01.2013. In deze zin eveneens:
CCE, arrest nr. 96 487 van 31.01.2013; CCE, arrest nr. 94 072 van
20.12.2012; CCE, arrest nr. 93 832 van 18.12.2012; CCE, arrest nr. 92
770 van 30.11.2012; CCE, arrest nr. 92 336 van 28.11.2012 ; CCE, arrest nr. 96 947 van 13.02.2013; CCE, arrest nr. 97 222 van 14.02.2013,
CCE, arrest nr. 102 199 van 30.04.2013 ; CCE, arrest nr. 102 875 van
14.05.2013; CCE, arrest nr. 102 812 van 14.05.2013

Bovendien werd er geoordeeld dat dit risico eveneens bestaat voor vrouwen die een hoge scholingsgraad hebben :
« Néanmoins, ainsi que le relève la partie requérante, ce
risque existe également pour des femmes qui, comme
elle, disposent d’un niveau d’instruction élevé mais souffrent d’un manque d’informations relativement aux droits
dont elles disposent, ou sont ancrées dans des traditions
culturelles et familiales qui veulent que ce type de problème se règle en famille ». (Vrij vertaald : « Echter, zoals
verzoekende partij opmerkt, bestaat dit risico ook voor
vrouwen die zoals verzoekster over een hoog onderwijsniveau beschikken, maar niet beschikken over informatie
omtrent hun rechten, of die vastzitten in culturele en familiale tradities die willen dat dit soort probleem in de
familie wordt opgelost. ») .197
197. CCE, arrest nr. 90452 van 25.10.2012. In casu had verzoekster
universitaire studies kunnen volgen, maar ze had die moeten onderbreken wanneer haar vader gestorven was en haar moeder gedwongen werd te huwen met haar schoonbroer, die Wahhabiet was. Verzoekster moest de boerka dragen en werd door deze extremistische
oom gedwongen uitgehuwelijkt.

Volgens de CCE, is het onderzoek naar de effectieve bescherming door de autoriteiten, in bepaalde gevallen niet relevant, zelfs als de auteur
van de vervolging geen staatsactor is.
Indien de vrees van de vrouw sociale uitsluiting
is, kunnen de autoriteiten haar niet beschermen, zoals de CCE in een arrest nr. 101.278 van
19.04.2013 betreffende een vrouw die vreesde te
worden verstoten door haar man na de ondergane mishandelingen, heeft beschouwd :

« Le Conseil constate par conséquent que la partie défenderesse n’a pas pris en compte un des aspects de la
crainte de la requérante, à savoir sa crainte d’être exclue
socialement. Le Conseil estime qu’il est n’est, à cet égard,
pas adéquat de la part de la partie défenderesse d’y opposer des considérations relatives à la protection des autorités ».. (Vrij vertaald : « De Raad merkt bijgevolg dat verwerende partij geen rekening heeft gehouden met een van
de onderdelen van de vrees van verzoekster, met name
haar vrees voor sociale uitsluiting. De Raad meent dat het
in dit opzicht niet passend is door verwerende partij om
daartegen beschouwingen omtrent de bescherming door
de autoriteiten aan te brengen. »)

Deze rechtspraak zou kunnen toegepast worden
op vrouwen die een vrees voor uitsluiting van
de gemeenschap inroepen verbonden aan hun
status van alleenstaande moeder, aan hun verzet

tegen besnijdenis of op vrouwen die vrezen dat
hun dochter, die zij weigeren te laten besnijden, zal
worden verstoten.
Ten slotte, heeft de Raad zich uitgesproken over
de effectieve bescherming van de autoriteiten in
de specifieke gevallen van een gedwongen huwelijk (sectie 1), van een risico voor VGV (sectie 2) of
van een geboorte buiten het huwelijk (sectie 3).

Sectie 1. Het huweli jk
In het algemeen heeft de CCE in verschillende
arresten verwezen naar SRB « huwelijk » om te
besluiten tot de afwezigheid van effectieve bescherming door de autoriteiten voor vrouwen, die
het slachtoffer zijn van gedwongen huwelijken :

« Le Conseil constate à la lecture des informations
livrées par la partie défenderesse que les femmes
victimes de mariages forcés ne portent généralement
pas plainte en raison de la corruption du personnel de
police et de justice qui entrave l’aboutissement de leurs
plaintes et du fait de la pression familiale et sociale à laquelle elles sont soumises (dossier administratif, pièce 18,
Subject Related Briefing « Guinée » « Le mariage », page
14). Ces différents éléments, combinés au profil particulièrement vulnérable de la partie requérante qui est
encore jeune, sans moyens financiers et sans instruction,
dont les deux parents sont décédés, amènent donc le
Conseil à estimer qu’il n’est pas garanti qu’elle ait accès à
une protection effective de ses autorités nationales ».198
« Par ailleurs, « l’accès des femmes à la justice est rendu
très difficile notamment en raison du manque d’information sur les droits et les lois qui protègent les femmes, des
coûts de procédure trop élevés et du fort taux d’analphabétisme chez les femmes ».199
198. CCE, arrest nr. 103 040 van 17.05.2013. In deze zin eveneens: CCE, arrest nr. 102 558 van 07.05.2013; CCE, arrest nr. 98 969 van 15.03.2013 ; CCE,
arrest nr. 92.335 van 28.11.2012 ; CCE, arrest nr. 90.452 van 25.10.2012 ;
CCE, arrest nr. 90.297 van 25.10.2012 ; CCE, arrest nr. 92.336 van 28.11.2012 ;
CCE, arrest nr. 103 043 van 17.05.2013 ;
199. CCE, arrest nr. 91 654 van 19.11.2012. In deze zin: CCE, arrest nr. 94
315 van 21.12.2012; CCE, arrest nr. 103 724 van 29.05.2013

75

« Le Conseil relève qu’il ressort des informations produites par la partie défenderesse que la violence familiale
est courante en Guinée, qu’en raison de la crainte de
stigmatisation et de représailles les femmes déclarent
rarement les violences qu’elles subissent et que la police intervient rarement dans les différends conjugaux ».
(Vrij vertaald : « De Raad leidt af uit de informatie aangebracht door verwerende partij dat de vrouwen die het
slachtoffer zijn van gedwongen huwelijken in principe geen
klacht indienen omwille van de corruptie van het politieen justitiepersoneel dat het onderzoek van hun klachten
belemmert en omwille van de familiale en sociale druk
waaraan zij zijn onderworpen (administratief dossier, stuk
18, Subject Related Briefing « Guinee » « Het huwelijk
», pagina 14). Deze verschillende elementen, samen met
het bijzonder kwetsbare profiel van verzoekende partij, die
nog jong is, zonder financiële middelen en zonder scholing,
wiens beide ouders overleden zijn, brengen de Raad tot
het oordeel dat er geen garantie is dat zij toegang heeft tot
effectieve bescherming door haar nationale autoriteiten.Verder, is de toegang voor vrouwen tot de justitie zeer moeilijk
onder meer omwille van het gebrek aan informatie over de
rechten en wetten die vrouwen beschermen, de te hoge
procedurekosten en de hoge graad van analfabetisme onder
de vrouwen. De Raad merkt op dat uit de overgemaakte
informatie aangebracht door verwerende partij blijkt dat het
familiaal geweld courant is in Guinee, dat omwille van de
vrees voor stigmatisatie en represailles vrouwen zelden het
geweld dat zij ondergaan melden en dat de politie zelden
tussenkomt in echtelijke geschillen. »).200

« Le Conseil rappelle que la Commission permanente de
recours des réfugiés et le Conseil de céans ont déjà jugé
dans des dossiers similaires que la société guinéenne est
une société inégalitaire dans laquelle une femme seule
disposant d’un niveau d’instruction modeste risque
d’être placée dans une situation de grande précarité et
ne peut espérer trouver une protection adéquate auprès
de ses autorités nationales (v. notamment CPRR, arrêt
02-0579/F2562 du 9 février 2007 ; CCE, arrêt n° 963 du
25 juillet 2007 ; CCE arrêt 49 893 du 20 octobre 2010).

De CCE heeft zich soms gebaseerd op dit rapport
om te besluiten tot de afwezigheid van bescherming door de autoriteiten hoewel hij geen rekening had gehouden met de SRB voor de vaststelling
van de feiten.

Ce constat n’est pas contredit à la lecture du rapport
déposé aux dossiers administratif et de la procédure par
les parties, intitulé « Subject Related Briefing : Guinée- Le
mariage » daté d’avril 2012. Il en ressort, en effet, que si le
mariage forcé est en principe interdit par la loi guinéenne
(articles 281 à 283 du Code civil) et s’il existe à Conakry
une unité de police spécialisée dans les problèmes de
genre, dans la pratique, seule une minorité de mariages
sont soumis au contrôle des autorités, le mariage religieux prévalant largement sur le mariage civil. De plus,
dès lors que la question du mariage, dans la tradition
guinéenne relevant de la sphère familiale, les femmes
ne s’essaieront que très rarement à porter plainte. Ce
constat est également renforcé par la corruption présente au sein du corps de police et du système judiciaire guinéen qui entrave l’aboutissement des plaintes
qui seraient toutefois déposées. Le seul recours possible
semblerait être, à la lecture de ce rapport, celui menant
à l’intervention d’un membre de la famille paternelle. A
défaut, la jeune fille sera amenée à éventuellement trouver refuge dans sa famille maternelle et/ou contrainte de
s’installer dans une autre partie du pays.

In een arrest betreffende een Peulse vrouw, slachtoffer van een gedwongen huwelijk wanneer zij minderjarig was en besneden op 12-jarige leeftijd, beschouwde het CGVS dat haar verklaringen omtrent
het gedwongen huwelijk niet geloofwaardig waren
en baseerde zich daarbij op de SRB « huwelijk »,
evenals op haar profiel. De CCE oordeelde dat het
relaas geleverd door verzoekster uitvoerig was, gedetailleerd en spontaan, dat toeliet te be-schouwen
dat het overeenkwam met de gebeurtenissen die
zij werkelijk had beleefd, zonder de minste verwijzing te maken naar de SRB « huwelijk ».

Dans le cas d’espèce, il ressort à suffisance des éléments
du dossier que la requérante ne jouit d’aucune autonomie financière et que son oncle a préféré organiser son
départ pour la Belgique. L’amie chez laquelle la requérante s’était réfugiée a été menacée par le mari de la
requérante et par des militaires. Au vu de ce qui précède,
le Conseil considère que la requérante ne dispose d’aucun recours effectif en cas de retour en Guinée ». (Vrij
vertaald : « Deze vaststelling wordt niet tegengesproken
door het rapport neergelegd in het administratief dossier
en het proceduredossier, met de titel « Subject Related
Briefing : Guinee – het huwelijk », dat dateert van april
2012. Er kan inderdaad uit worden afgeleid dat, indien
het gedwongen huwelijk in principe verboden is door
de Guinese wet (artikelen 281 tot 283 van het Burgerlijk

200. CCE, arrest nr. 91 838 van 21.11.2012

76

Daarentegen verwees hij naar het rapport om
hard te maken dat verzoekster niet kon rekenen
op de effectieve bescherming van haar autoriteiten, rekening houdend met haar bijzondere familiale situatie :

Wetboek) en indien er in Conakry een politie-eenheid
bestaat, die gespecialiseerd is in genderproblemen, er in
de praktijk slechts een minderheid van de huwelijken onderworpen wordt aan de controle van de autoriteiten
en dat het religieus huwelijk voorrang heeft op het burgerlijk huwelijk. Bovendien, vermits het huwelijk volgens
de Guinese traditie behoort tot de familiale sfeer, zullen
de vrouwen slechts zelden proberen klacht in te dienen.
Deze vaststelling wordt eveneens versterkt door de
corruptie die aanwezig is in het politiekorps en Guinees
gerechtelijk systeem wat het onderzoek van de klachten, die toch zouden worden neergelegd, verhindert. Het
enige verhaal zou, volgens het rapport, de tussenkomst
van een lid van de familie langds vaderszijde zijn. Bij gebrek aan enig middel, zal het meisje ertoe gehouden zijn
haar toevlucht te zoeken bij de familie van moederszijde
en/of zich te vestigen in een ander deel van het land. In
voorliggend geval, blijkt voldoende uit de elementen van
het dossier dat verzoekster over geen enkele financiële
autonomie beschikt en dat haar oom verkozen heeft
haar vertrek naar België te organiseren. De vriendin bij
wie verzoekster zich schuil gehouden had werd bedreigd
door de echtgenoot van verzoekster en door militairen.
Om al deze redenen meent de Raad dat verzoekster
over geen enkel effectief rechtsmiddel beschikt in geval
van terugkeer naar Guinee. »).201
201. CCE, arrest nr. 93.832 van 18.12.2012. In deze zin eveneens :
CCE, arrest nr. 91.242 van 09.11.2012 ; CCE, arrest nr. 96.947 van
13.02.2013; CCE, arrest nr. 97 222 van 14.02.2013; CCE, arrest nr.
102 812 van 14.05.2013

De CCE roept soms andere passages van de SRB
« huwelijk » in om te besluiten tot de afwezigheid
van de bescherming door de autoriteiten en om
aan te tonen dat de stappen in deze zin tevergeefs
zouden zijn geweest :

« En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante
n’a pas fait de démarches auprès de ses autorités afin
de solliciter leur protection, néanmoins il ne saurait lui
en être fait grief. En effet, compte tenu des informations
objectives mentionnées par la partie requérante selon
lesquelles « le mariage forcé touche principalement des
mineures issues de familles attachées aux valeurs conservatrices, et dans lesquelles le niveau éducatif est faible.
[…] D’après les sources dont dispose Landinfo, la pratique du mariage forcé serait plus courante dans certains
groupes ethniques que dans d’autres. […] elle serait particulièrement fréquente chez les Peuls » et compte tenu
du fait que la requérante présente un profil similaire, on
ne saurait lui reprocher de ne pas avoir sollicité la protection de ses autorités ». (Vrij vertaald : « In casu, dient
er te worden opgemerkt dat verzoekster geen stappen
heeft ondernomen bij haar autoriteiten om bescherming

te bekomen, maar dit kan haar niet worden verweten.
Gezien de objectieve informatie vermeld door verzoekende partij volgens dewelke « het gedwongen huwelijk
voornamelijk minderjarigen uit conservatieve families,
waarin de scholingsgraad laag is, betreft […] Volgens de
bronnen waarover Landinfo beschikt, zou de praktijk van
het gedwongen huwelijk in bepaalde etnische groepen
meer voorkomen dan in andere. Het zou voornamelijk frequent zijn bij de Peulse bevolking » en rekening
houdend met het feit dat verzoekster een vergelijkbaar
profiel heeft, kan men haar niet verwijten dat zij geen
bescherming heeft gezocht bij haar autoriteiten. »).202
202. CCE, arrest nr. 102 802 van 14.05.2013 ; CCE, arrest nr. 102
794 van 14.05.2013

De verwijzing naar de SRB « huwelijk » wordt bovendien vaak verbonden met de veiligheidssituatie
in het land, die eveneens naar voor wordt geschoven om te besluiten tot de afwezigheid van effectieve bescherming door de autoriteiten.

« De plus, bien que le rapport sur la situation sécuritaire ne permette pas de conclure qu’il existe actuellement en Guinée une « violence aveugle en cas de conflit
armé », il s’en dégage néanmoins un constat de tensions
croissantes incitant à faire preuve d’une particulière prudence dans l’examen des demandes d’asile de ressortissants guinéens. Ainsi, au vu de la situation qui prévaut
actuellement en Guinée, le Conseil estime qu’il n’est pas
établi que les autorités guinéennes puissent accorder à
la requérante une protection effective ». (Vrij vertaald :
« Bovendien, hoewel het rapport over de veiligheidssituatie niet toelaat te besluiten dat er momenteel in Guinee
« blind geweld in het kader van een gewapend conflict »
heerst, kan wel worden vastgesteld dat er groeiende
spanningen zijn, die een bijzondere voorzichtigheid vergen
tijdens het onderzoek van asielaanvragen van Guinese onderdanen. Aldus, gezien de situatie die momenteel heerst in
Guinee, meent de Raad dat het niet vaststaat dat de Guinese
autoriteiten effectieve bescherming kunnen geven aan
verzoekster. »).203
202. CCE, arrest nr. 103 040 van 17.05.2013. In deze zin eveneens:
CCE, arrest nr. 98 969 van 15.03.2013; CCE, arrest nr. 95 794 van
24.01.2013; CCE, arrest nr. 96 487 van 31.01.2013; CCE, arrest
nr. 94 072 van 20.12.2012; CCE, arrest nr. 91 655 van 19.11.2012
betreffende een alleenstaande moeder; CCE, arrest nr. 90 297 van
25.10.2012; CCE, arrest nr. 91 654 van 19.11.2012; CCE, arrest nr. 96
947 van 13.02.2013; CCE, arrest nr. 103 724 van 29.05.2013
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Zoals we hierboven hebben aangehaald, spreekt
de RvV zich slechts zelden uit over de vraag omtrent de bescherming door de autoriteiten in
geval van gedwongen huwelijken, gezien het relaas
zowiezo niet geloofwaardig wordt bevonden.
In een aantal arresten, heeft de RvV echter het
onderwerp licthjes aangeraakt.
In een zaak waarin verzoekster een vervolgingsvrees inriep verbonden aan een gedwongen
huwelijk en de geboorte van een buitenechtelijk
kind, voegt de RvV daaraan toe – na te hebben
vastsgesteld dat haar relaas niet geloofwaardig was
– dat verzoekster niet de minste inspanning heeft
gedaan om bescherming van haar autoriteiten te
bekomen om een oplossing te vinden.204
204. RvV, arrest nr. 103 670 van 28.05.2013

De RvV heeft eveneens naar voren geschoven dat
uit de SRB « huwelijk » blijkt dat de autoriteiten
tussenkomen in de gedwongen huwelijken en dat
zelfs een speciale politie-eenheid werd opgericht
om te strijden tegen seksueel geweld. Hoewel het
niet steeds evident is voor de vrouwen om klacht
in te dienen, kunnen zij ook beroep doen op een
groot aantal NGO’s die zich inzetten voor de bescherming van vrouwenrechten.205
205. RvV, arrest nr. 97 424 van 19.02.2013

Buiten het feit dat NGO’s, zoals hoger vermeld, niet
kunnen beschouwd worden als beschermingsactoren, is het ontzettend opmerkelijk vast te stellen dat
de RvV een compleet tegenovergestelde interpretatie
aanneemt van de SRB « huwelijk » dan die van de CCE.
Bovendien geeft zijn redenering geen ernstig onderzoek weer van de mogelijkheid tot nationale bescherming in het licht van de effectiviteitsvereisten, expliciet
vervat in artikel 48/5 § 2 van de wet.
In twee andere zaken besloot de RvV tot het gebrek
aan internationale bescherming, zonder te verwijzen
naar objectieve informatie om haar standpunt te ondersteunen.

Aldus heeft de RvV besloten dat een jonge vrouw,
die gedwongen werd uitgehuwelijkt en die, na de
dood van haar echtgenoot, gedwongen werd om te
huwen met de broer van deze laatste, niet aantoonde
dat zij niet kon rekenen op de bescherming van haar
nationale autoriteiten, te meer daar op twee gelegenheden klachten werden geregistreerd en daar de politie haar had geïnformeerd dat een onderzoek zou
gevoerd worden. De uitleg van verzoekster volgens
dewelke de politie niet goed werkt en nooit gevolg
heeft gegeven aan haar klachten zou slechts een loze
bewering zijn. De RvV verwijt haar dat ze zich niet
geïnformeerd heeft bij de politie over het verloop van
het onderzoek en meent dat het niet is omdat er niet
onmiddellijk resultaat is dat er geen onderzoek wordt
gevoerd. Gezien het feit dat verzoekster verder niet
aantoont dat ze zich niet elders had kunnen vestigen,
kan ze niet genieten van internationale bescherming.206
In een ander dossier waarin verzoekster aanhaalde
het slachtoffer te zijn geweest van een sororaat en
te vrezen dat de dochters van haar overleden zus,
die zij ten laste had genomen, besneden zouden
worden door haar echtgenoot, meende de RvV dat
ze niet had aangetoond dat ze niet kon rekenen op
de bescherming van haar autoriteiten. Het simpele
feit dat haar vader wijkhoofd is volstaat niet om de
tekorten van de Guinese politie te bewijzen.207
206. RvV, arrest nr. 94 644 van 08.01.2013
207. RvV, arrest nr. 94 638 van 08.01.2013

Sectie 2. De vrouweli jke genitale
verminking
In de onderzochte arresten heeft de CCE zich zelden uitgesproken over de effectieve bescherming
die de Guinese autoriteiten kunnen bieden aan
vrouwen en meisjes, die een risico voor genitale
verminking inroepen ingeval van terugkeer.
De CCE heeft echter reeds de vluchtelingenstatus
toegekend aan een jong, onbesneden meisje door
te oordelen dat :

« Le Conseil constate qu’il ressort des informations générales produites par les deux parties et versées aux

dossiers administratif et de la procédure qu’il n’est pas
possible d’attendre des autorités guinéennes qu’elles protègent effectivement la requérante. En effet, les sources
s’accordent à tout le moins sur le très fort pourcentage
de femmes excisées en Guinée et sur l’aspect très délicat de plaintes introduites dans le cadre intrafamilial. En
conséquence, il ne peut être considéré, à défaut de faits
concrets étayés, qu’existe actuellement une possibilité
de protection effective pour la requérante auprès des
autorités guinéennes ». (Vrij vertaald : «De Raad stelt
vast dat uit de algemene informatie, overgemaakt door
beide partijen en gevoegd aan het administratief en proceduredossier, blijkt dat het niet mogelijk is te verwachten
van de Guinese autoriteiten dat zij verzoekster effectief
beschermen. Inderdaad, alle bronnen zijn het erover eens
– op zijn minst omtrent het hoge percentage besneden
vrouwen in Guinee en omtrent het delicaat aspect van
de klachten ingediend in het intrafamiliaal kader. Bijgevolg,
kan er niet worden beschouwd, bij gebreke aan concrete
feiten, dat er momenteel een mogelijkheid bestaat tot
effectieve bescherming van verzoekster bij de Guinese
autoriteiten. »).208

In een andere zaak heeft de CCE ook kunnen
waarnemen dat, gezien het bijzonder profiel van
verzoekster – Peulse, wees, verpleegster en geïnfibuleerd op zevenjarige leeftijd en erna gedeeltelijk
gedesinfibuleerd – hij niet kan verwaarlozen dat ze
niet kan hopen op adequate bescherming van haar
nationale autoriteiten.209 Geen enkele verwijzing
naar de SRB « VGV » is te vinden in dit arrest,
dat de vluchtelingenstatus toekent aan het jong
meisje.210
208. CCE, arrest nr. 93 493 van 13.12.2012
209. CCE, arrest nr. 89.927 van 17 oktober 2012
210. Er dient te worden opgemerkt dat verzoekster haar vrees blijkbaar
niet uitdrukkelijk heeft ingeroepen tijdens haar gehoor waardoor het
niet werd onderzocht door het CGVS. De SRB « VGV » bevond zich
dus niet in het administratief dossier.

Daarnaast, in een arrest betreffende een man die
streed tegen de VGV, stelde het CGVS zijn activisme
niet in vraag, maar oordeelde, zich baserend op de
SRB « VGV », dat de vrees ten aanzien van deze
privé-personen niet vaststond vermits Guinee gekenmerkt werd door het volgende elementen :
• wetgevende evoluties inzake VGV ;
• een gedreven engagement van de autoriteiten
en het maatschappelijk middenveld in de strijd
tegen de besnijdenis ;

• geen vervolging van de personen die strijden
tegen de besnijdenis.
De CCE oordeelde dat de discussie dus enkel
draaide rond de effectiviteit van de bescherming
door de Guinese autoriteiten en vernietigde de
beslissing van het CGVS met als motief dat de
SRB over de VGV niet specifiek de problematiek
aansneed van de bescherming geboden aan activisten in geval van eventuele vervolging of ernstige
schendingen door privé-actoren. 211
In tegenstelling tot de CCE, heeft de RvV de gelegenheid gehad een duidelijk standpunt in te nemen over de argumenten naar voor gebracht door
het CGVS en de stelling te bekrachtigen volgens
dewelke de meisjes en vrouwen vandaag effectieve bescherming tegen VGV genieten, in de zin
van artikel 48/5 § 2 van de wet.
Deze argumentatie steunt op de volgende overwegingen :
• in Guinee bestaat er een juridische basis die
toelaat de auteurs van VGV te vervolgen ;
• de NGO’s en wettelijk geregristreerde
verenigingen in Guinee en die strijden tegen
VGV kunnen zich burgerlijke partij stellen
in naam van de slachtoffers bij alle bevoegde
rechtbanken ;
• de autoriteiten strijden actief in de strijd tegen
VGV door middel van bewustwordings- en
preventiecampagnes ;
• er is medische opvolging van de slachtoffers ;
• dankzij de gecoördineerde acties van de
autoriteiten en NGO’s, kan een onbesneden
meisje een normaal leven leiden ;
Deze vaststellingen zouden toelaten te besluiten
dat de Guinese Staat actief talrijke acties voert om
te strijden tegen VGV, dat vele NGO’s ter plaatse
VGV bestrijden en dat het slachtoffer gehoord zal
worden indien ze klacht indient bij haar autoriteiten. Bovendien werden er in 2010 teksten aangenomen om de wet van 2000 die VGV verbiedt
uit te voeren en vonden de eerste gerechtelijke
vervolgingen plaats in 2011 en 2012. 212
212. RvV, arrest nr. 103 199 van 22.05.2013
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Soms merkt de RvV op dat het verbazingwekkend is
dat verzoekster niet op de hoogte is van deze informatie, wat de stelling dat zij reeds gekant was tegen
de besnijdenis in Guinee en dat zij om deze reden
haar land verliet, nog minder geloofwaardig maakt.213
Zoals we hoger hebben aangehaald, heeft de RvV
nochtans zelf deze informatie en de mogelijkheid
om te genieten van effectieve bescherming door
de autoriteiten tegen VGV genuanceerd, door te
verwijzen naar het rapport van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken van Nederland van september 2011.214 Dit rapport toont inderdaad aan dat
volgens alle geraadpleegde bronnen, de graad van
VGV hoger dan 95% zou zijn in Guinee, dat geen
enkele tendens tot daling of stijging kan worden
waargenomen, dat de vrouwen bijna nooit klacht
indienen tegen hun familie, dat dergelijke verklaringen in elk geval niet ernstig worden genomen
door de politie en dat de slachtoffers geen enkele
garantie hebben dat zij hun rechten kunnen doen
gelden.215
214. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederland, Algemeen Ambtsbericht Guinee, 09.09.2011,
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2011/09/09/guinee---2011-09-09.html
215. RvV, arrest nr. 91 833 van 20.11.2012: In deze zaak had de RVV
nochtans besloten tot de ongegrondheid van de aavraag omwille van
de ongeloofwaardigheid van het relaas van verzoekster, zonder zich uit
te spreken over het besnijdenisrisico van haar kind geboren in België.

Zelfs indien het gaat om een positieve evolutie in
de strijd tegen besnijdenis, zijn het loutere bestaan
van een wet die de praktijk van de besnijdenis bestraft en bewustwordings- en preventiecampagnes
niet voldoende om te besluiten dat een vrouw kan
steunen op de bescherming door de autoriteiten
van haar land in geval van een bedreiging tot besnijdenis of uitgefoefende sociale druk opdat zij
zou plooien voor deze praktijk.
Bovendien spreekt de SRB « VGV » zich niet uit
over vraag omtrent de toegang tot de justitie
voor de vrouwen, over het gevolg van de klachten. Deze maakt evenmin melding van enig proces
met betrekking tot VGV dat geleid heeft tot een
veroordeling (behalve een geval waarin de vader
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voorwaardelijk werd veroordeeld) terwijl de uitvoeringswet dateert van 2010 en er in de loop
van de zomer van 2011 een storm besnijdenissen
raasde in Conakry…
Hij is, daarentegen, genuanceerd over deze kwestie :« Selon
le Dr Kouyaté interrogé sur la question il y a plusieurs années, il est difficile pour les victimes de porter plainte contre
les membres de leur famille. Mais si la victime décide de
porter plainte, elle sera entendue par les autorités. Le CPTAFE joue un rôle de sensibilisation, de médiation (de nombreuses femmes s’adressent à cette association), mais aussi
parfois de menaces quand c’est nécessaire (en précisant
aux familles qu’il existe une loi).
Lors de la mission de novembre 2011, les interlocuteurs
rencontrés ont confirmé que la situation n’a guère évolué
sur cet aspect. Il est toujours rare de voir les parents porter
plainte contre une exciseuse ou contre des membres de la
famille qui auraient pratiqué l’excision. »
(Vrij vertaald : « Volgens Dr. Kouyaté, die hierover ondervraagd werd een aantal jaren geleden, is het moeilijk voor de
slachtoffers om klacht in te dienen tegen familieleden. Maar
indien het slachtoffer beslist om een klacht in te dienen, zal
ze gehoord worden door de autoriteiten. Het CPTAFE speelt
een bewustwordings-, een bemiddelings- (vele vrouwen richten zich tot deze vereniging), maar soms ook een bedreigende rol wanneer het noodzakelijk is (door te verduidelijken
aan de families dat er een wet bestaat). Tijdens de missie
van november 2011, hebben de gesprekspartners bevestigd
dat de situatie amper geëvolueerd is met betrekking tot dit
onderdeel. Het is nog steeds zeldzaam om ouders klacht te
zien indienen tegen een besnijdster of tegen familieleden die
de besnijdenis zouden hebben uitgevoerd. »)

Het rapport verduidelijkt dat, volgens de vereniging Advocaten Zonder Grenzen in Guinee, die
zich geïnformeerd heeft bij verschillende parketten te Conakry, een aantal vervolgingen zouden
opgestart zijn tegen besnijdsters of een ouder,
maar dat de druk uitgeoefend door bepaalde
imams en vooraanstaande personen deze vervolgingen moeilijk maken.
Bijgevolg beschikt het CGVS over geen enkel
concreet element om te besluiten tot het bestaan
van enige effectieve bescherming door de Guinese
autoriteiten inzake VGV.

Bovendien bepaalt een rapport van maart 2013
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van
Nederland omtrent de situatie in Guinee, dat er
geen effectieve bescherming is in Guinee tegenVGV voor vrouwen en meisjes. 216
Verschillende documenten van internationale organisaties gaan in dezelfde zin en dringen aan op
het feit dat de hervorming van wetten niet voldoende is opdat de bescherming van de vrouwen
effectief is. 217
Deze actie – in de veronderstelling dat er een
mogelijkheid zou bestaan om in rechte op te treden tegen praktijken als de besnijdenis in Guinee,
quod non – zou hoe dan ook geen belang hebben
vermits een klacht wordt ingediend wanneer de
besnijdenis reeds plaatsgevonden heeft.
Vermits een dergelijke procedure de besnijdenis
en dus de vervolging in de zin van de Conventie
van Genève niet kan vermijden, kan deze niet beschouwd worden als effectieve bescherming door
de autoriteiten.
De stelling volgens dewelke NGO’s zich burgerlijke partij kunnen stellen en de slachtoffers medisch gevolgd worden is evenmin relevant.

Sectie 3. Alleenstaande moeders
De CCE heeft zich gebaseerd op het profiel van
verzoekster, maar ook op de SRB « alleenstaande
moeders » om vast te stellen dat zij geen effectieve
bescherming zou krijgen van de Guinese autoriteiten:

« Or, en cas de retour dans son pays, la requérante risque
de se voir contrainte de vivre sans soutien aucun et le
Conseil ne peut écarter que la requérante, au vu de son
profil spécifique (supra, point 6.6.3), ne puisse espérer
trouver une protection adéquate auprès de ses autorités nationales. Le Conseil observe en outre que, selon
les informations objectives, « [l]a législation guinéenne
ne prévoit que peu de mécanismes de protection en
ce qui concerne la mère célibataire » (dossier administratif, pièce 17/3, Subject Related Briefing « Guinée »,
« Les mères célibataires et les enfants hors mariage »,
juin 2012, pages 10 à 12) ». (vrij vertaald : « Echter, in
geval van terugkeer naar haar land, loopt verzoekster het
risico te moeten leven zonder enige steun en de Raad
mag niet uit het oog verliezen dat verzoekster, gezien
haar specifiek profiel (supra, punt 6.6.3), geen adequate
bescherming zou kunnen bekomen bij haar nationale
autoriteiten. Bovendien merkt de Raad op dat, volgens
de objectieve informatie “De Guinese wetgeving slechts
weinig beschermingsmechanismen voorziet voor wat betreft alleenstaande moeders” (administratief dossier, stuk
17/3, Subject Related Briefing “Guinee”, “Alleenstaande
moeders en buitenechtelijke kinderen”, juni 2012, pagina’s 10 tot 12)”. 218

Voor wat betreft de verenigingen die strijden tegen
de besnijdenis in Guinee, vormen deze in elk geval
geen beschermigsactoren in de zin van de wet.

De geboorte van een kind buiten het huwelijk
werd door de CCE soms beschouwd als een
verzwarende factor voor het besluit tot afwezigheid van effectieve bescherming door de autoriteiten. 219

Gezien het voorafgaande en de bepaling van artikel 48/5 § 2 van de wet, is de rechtspraak van de
RvV ontzettend interpellant.

Ten slotte, wordt de heersende veiligheidssituatie
in Guinee in overweging genomen tijdens het onderzoek van deze kwestie.220

216. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html pag. 37 en volgende.
217. Zie ondermeer: Rapport alternatif des ONG sur l’application de la
CEDEF en Guinée de janvier 2007, http://www.iwrawhttp://www.iwrawap.org/resources/pdf/Guinea SR final (French).pdfap.org/resources/pdf/
Guinea%20SR%20final%20(French).pdf; de vereniging « L’Afrique pour
les Droits des Femmes » http://www.africa4womensrights.org/public/
Cahier_d_exigences/Guine_ue-Conakry-FR.pdf; F.I.D.H., 8 maart 2012,
« Nos organisations attendent des engagements forts des autorités guinéennes sur la protection des droits des femmes » ; WILDAF, « Manuel
de formation aux droits humains des femmes », 2002.

218. CCE, arrest nr. 91 655 van 19.11.2012
219. CCE, arrest nr. 92 770 van 30.11.2012
220. CCE, arrest nr. 91 655 van 19.11.2012

81

HOOFDSTUK 3.
HET BINNENLANDS
VLUCHTALTERNATIEF
Aangezien de internationale bescherming een subsidiair karakter heeft, kunnen de asielinstanties weigeren om een bescherming toe te kennen aan een
asielzoekster, als zij kunnen aantonen dat zij veilig in
een ander deel van het land kan leven.
Het binnenlands vluchtalternatief wordt bepaald
door artikel 48/5, §3 van de vreemdelingenwet, die
sinds 1 september 2013 licht aangepast is :
«Er is geen behoefte aan internationale bescherming indien
de asielzoeker in een deel van het land van herkomst :
a) geen gegronde vrees heeft voor vervolging of
geen reëel risico op ernstige schade loopt, of
b) toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de zin van § 2;
en hij op een veilige en wettige manier kan reizen naar en
zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en
redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt.

Bij de beoordeling of de asielzoeker een gegronde vrees
heeft voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade
loopt, of toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of
ernstige schade in een deel van het land van herkomst overeenkomstig het eerste lid, wordt rekening gehouden met de
algemene omstandigheden in dat deel van het land en met
de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. »

De bewijslast voor het bestaan van een binnenlands vluchtalternatief ligt bij de asielinstanties (A),
die dienen aan te tonen dat de voorgestelde herinstallatie zowel relevant als redelijk is (B).

A. DE BEWIJSLAST
Langs Nederlandstalige kant, is het onderzoek naar
het bestaan van een binnenlands vluchtalternatief
bijna niet ontwikkeld, vermits het merendeel van
de arresten besluit tot de ongeloofwaardigheid
van het relaas van verzoekster.
Soms merkt de RvV in een paar woorden op dat,
buiten haar gebrekkige verklaringen, verzoekster
niet aangetoond heeft dat zij zich nergens anders
kon vestigen, waardoor aldus ten onrechte de
bewijslast wordt verschoven naar asielzoekster. 221
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De CCE daarentegen, heeft in verschillende arresten herhaald dat het CGVS het bestaan van een
binnenlands vluchtalternatief dient aan te tonen :

« l’article 48/5, §3 de la loi du 15 décembre 1980 a clairement pour effet de restreindre l’accès à une protection
internationale à des personnes dont il est, par ailleurs,
admis qu’elles ont des raisons de craindre d’être persécutées ou, pour lesquelles il existe des sérieux motifs
de croire qu’elles encourent un risque réel d’atteintes
graves dans la partie du pays où elles vivaient avant de
fuir. L’esprit de cette disposition restrictive, tout comme
la formulation choisie par le législateur indiquent qu’il revient, dans ce cas, à l’administration de démontrer ce
qu’elle avance, à savoir, d’une part, qu’il existe une partie
du pays d’origine où le demandeur n’a aucune raison de
craindre d’être persécuté ni aucun risque réel de subir
des atteintes graves et, d’autre part, qu’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il reste dans cette partie du
pays. L’autorité compétente doit également démontrer
qu’elle a dûment tenu compte des conditions générales
prévalant dans le pays et de la situation personnelle
du demandeur ». (Vrij vertaald : « Artikel 48/5, §3 van
de wet van 15 december 1980 beperkt de toegang tot
internationale bescherming voor personen, die redenen
hebben om te vrezen te worden gevolgd of voor wie er
zwaarwegende gronden bestaan om te geloven dat zij
een reëel risico lopen op ernstige schade in het deel van
het land waar zij leefden te ontvluchten. De geest van
deze beperkende bepaling, evenals de formulering gekozen door de wetgever geven weer dat het in dit geval
aan het bestuur toekomt om aan te tonen wat hij voorhoudt, met name, enerzijds, dat er een gebied bestaat
in het herkomstland waar verzoeker geen enkele reden
heeft om te vrezen te worden vervolgd, noch een reëel
risico loopt op ernstige schade, en anderzijds, dat men
redelijkerwijze mag verwachten van hem dat hij in dit
gebied van het land blijft. De bevoegde overheid dient
eveneens aan te tonen dat zij rekening heeft gehouden
met de heersende algemene omstandigheden in het land
en met de persoonlijke situatie van verzoeker.”) 222

De bewijslast impliceert dat het bestuur dient aan
te tonen dat het om een reële optie gaat voor
de vrouw.
221. In deze zin: Rvv, arrest nr. 94 644 van 08.01.2013 ; RvV, arrest nr.
94 638 van 08.01.2013 ; RvV, arrest nr. 94 639 van 08.01.2013

222. CCE, arrest nr. 103 012 van 16.05.2013. In deze zin: CCE, arrest
nr. 98 969 van 15.03.2013; CCE, arrest nr. 102 265 van 30.04.2013

Aldus oordeelde de CCE dat het CGVS deze mogelijkheid niet alleen kon afleiden uit de verklaringen van verzoekster, vermits anders de bewijslast
zou omgekeerd worden :

« 5.4. Enfin, en soutenant que la requérante ne risque
vraisemblablement rien en cas de retour en Guinée dès
lors qu’elle ne vivrait plus avec son mari mais dans une
partie de son pays d’origine autre que celle du lieu de vie
de celui-ci et qu’elle ne parvient pas à expliquer pourquoi son mari ne ferait rien d’autre dans sa vie que de
la rechercher partout en Guinée afin de la tuer pour lui
avoir désobéi, le Conseil considère que la partie défenderesse opère un renversement de la charge de la
preuve en ce qu’elle reproche en définitive à la requérante de ne pas avoir expliqué de manière convaincante
les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas pu s’établir
ailleurs en Guinée. Or, en procédant de la sorte, la partie défenderesse méconnaît l’article 48/5, §3, de la loi du
15 décembre 1980, lequel dispose qu’« il n’y a pas lieu
d’accorder la protection internationale lorsque, dans une
partie du pays d’origine, il n’y a aucune raison de craindre
d’être persécuté ni aucun risque réel de subir des
atteintes graves et qu’on peut raisonnablement attendre
du demandeur qu’il reste dans cette partie du pays».
Cet examen incombe en effet à la partie défenderesse
et ne peut être uniquement déduit des propos de la
requérante elle-même. Dans le cadre de cet examen, la
partie défenderesse doit également démontrer qu’elle a
dûment tenu compte des conditions générales prévalant
dans le pays et de la situation personnelle du demandeur.
Cependant, en l’espèce, un tel examen ne ressort pas
clairement de la décision attaquée. En outre le dossier
administratif ne contient aucune information qui permettrait d’éclairer le Conseil sur cette question ». (Vrij
vertaald : « 5.4. Tenslotte, door te stellen dat verzoekster
waarschijnlijk niets riskeert ingeval van terugkeer naar
Guinee daar ze niet meer met haar echtgenoot zou leven, maar in een ander deel van haar herkomstland dan
waar hij woont en daar ze er niet in slaagt om uit te
leggen waarom haar echtgenoot niets anders zou doen
in zijn leven dan haar te zoeken overal in Guinee om haar
te doden omdat zij hem niet gehoorzaamd had, oordeelt
de Raad dat verwerende partij een omkering van de
bewijslast verricht vermits zij verzoekster verwijt om niet
op overtuigende wijze te hebben uitgelegd waarom zij
zich niet elders in Guinee zou kunnen hebben gevestigd.
Echter, door zo te handelen, miskent verwerende partij
artikel 48/5, §3 van de wet van 15 december 1980, dat
bepaalt «Er is geen behoefte aan internationale bescherming indien de asielzoeker in een deel van het land van
herkomst: a) geen gegronde vrees heeft voor vervolging
of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of b) toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige
schade in de zin van § 2; en hij op een veilige en wettige

manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen
tot dat deel van het land, en redelijkerwijs kan worden
verwacht dat hij er zich vestigt. » Dit onderzoek dient
inderdaad te worden uitgevoerd door verwerende partij
en kan niet louter worden afgeleid uit de verklaringen
van verzoekster zelf. In het kader van dit onderzoek, dient
verwerende partij eveneens aan te tonen dat zij rekening
heeft gehouden met de algemene omstandigheden in
het land en de persoonlijke situatie van de verzoeker. In
voorliggend geval echter blijkt een dergelijk onderzoek
niet uit de bestreden beslissing. Bovendien bevat het
administratief dossier geen enkele informatie die deze
kwestie opheldert voor de Raad. »).223

In een zaak betreffende een vrouw die het slachtoffer was van een gedwongen leviraat, dat niet
betwist werd door het CGVS, oordeelde deze
laatste nochtans dat verzoekster zich in een ander
deel van het Guinees grondgebied kon vestigen
met haar kinderen. Ze had echter uitgelegd dat zij
vreesde dat haar schoonbroer haar zou dwingen
tot een huwelijk, of op zijn minst, dat hij haar kinderen zou terugwinnen, zoals de gewoonte het toelaat, wat trouwens niet in vraag wordt gesteld door
het CGVS. Het CGVS baseerde zich op het feit dat
de kinderen van verzoekster nog niet waren teruggevonden. De CCE verweet aan het CGVS dat zij
een speculatief karakter afleidde uit de verklaringen van verzoekster om te oordelen dat zij had
aangetoond dat een binnenlands vluchtalternatief
mogelijk was, en concludeerde :
« Prouver que l’autre a tort, ce n’est pas prouver que l’on
a raison. L’alternative d’installation interne n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs de
la décision attaquée qui portent sur le caractère raisonnable de cette alternative ». (vrij vertaald : « bewijzen dat
de andere ongelijk heeft, betekent niet dat men bewijst
dat men gelijk heeft. Gezien het binnenlands vluchtalternatief niet bewezen is, dienen de andere motieven van
de bestreden beslissing, die betrekking hebben op het
redelijk karakter van dit alternatief, niet onderzocht te
worden.”).224

Ten slotte heeft de CCE herhaald dat het niet gaat
om het feit of verzoekster zich kan verschuilen in
een ander deel van het grondgebied, maar wel of
ze er zich kan vestigen in alle veiligheid. »225
223.CCE, arrest nr. 98 053 van 28.02.2013
224.CCE, arrest nr. 102 265 van 30.04.2013
225.CCE, arrest nr. 102 265 van 30.04.2013
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B. HET ONDERZOEK NAAR HET RELEVANT EN
REDELJK KARAKTER VAN HET BINNENLANDS
VLUCHTALTERNATIEF
De heersende algemene situatie in Guinee, evenals
de persoonlijke en familiale situatie van verzoekster werden in het licht gesteld in verschillende
arresten ten einde vast te stellen dat verzoekster
zich niet kon vestigen in een ander deel van het
Guinees grondgebied. 226
226.CCE, arrest nr. 94 072 van 20.12.2012. In deze zin: CCE, arrest
nr. 90 297 van 25.10.2012 ; CCE, arrest nr. 91 654 van 19.11.2012 ;
CCE, arrest nr. 94 315 van 21.12.2012 ; CCE, arrest nr. 96 947 van
13.02.2013 ; CCE, arrest nr. 101 875 van 26.04.2013 ; CCE, arrest nr.
103 043 van 17.05.2013.

In een arrest nr. 98.969 van 15.03.2013 betreffende een vrouw van de etnie konianké, die
in N’Zerekore woonde en die een gedwongen huwelijk had ontvlucht door zich eerst naar
Conakry te begeven en vervolgens naar België,
had het CGVS opgeworpen dat verzoekster een
zekere financiële onafhankelijkheid had en dat zij
trouwens verschillende maanden, zonder problemen, in Conakry had geleefd. De CCE oordeelde
dat het binnenlands vluchtalternatief niet aangetoond werd door het CGVS. Zich baserend zowel
op de persoonlijke situatie van verzoekster als op
de veiligheidssituatie van het land, stelde de CCE
de afwezigheid van de mogelijkheid tot hervestiging
vast :
« Pour sa part, si le Conseil relève avec la partie défenderesse que la requérante a déclaré, lors de son
audition, qu’elle aurait pu vivre à Conakry grâce à l’argent dont elle disposait et à sa formation de coiffeuse,
il estime en revanche, après analyse de l’ensemble des
déclarations de la requérante et des pièces du dossier
de la procédure, qu’il n’est pas raisonnable d’attendre
d’elle qu’elle s’installe ailleurs en Guinée. Le Conseil
observe en effet que si la requérante a été interrogée sur la possibilité qu’elle avait de vivre à Conakry
et de s’y débrouiller financièrement, aucune question
directe ne lui a été posée quant au risque qu’elle y soit
retrouvée par son mari ou des membres de sa famille.
Or, à cet égard, le Conseil remarque que la requérante
a expliqué qu’avant le décès de son mari, celui-ci et son
oncle maternel – à qui elle a ensuite été mariée de
force – étaient associés dans le commerce de diamants,
ce qui impliquait des allers et retours à Conakry pour
y vendre lesdits diamants (rapport d’audition, p. 22). Le
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Conseil observe également que lors de son audition, la
requérante a déclaré qu’à l’occasion de son séjour à Conakry avant de prendre la fuite, elle vivait cachée chez
l’époux de son amie car elle craignait d’être recherchée
(rapport d’audition, p.31-32). La requérante a en outre
précisé que depuis qu’elle se trouve en Belgique, elle
a été informée par son amie qu’elle était recherchée
« partout » en Guinée par sa famille et celle de
son mari (rapport d’audition, p. 33). Interrogée
à l’audience conformément à l’article 14, al. 3 de
l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure
devant le Conseil du contentieux des étrangers, la requérante a spontanément confirmé que depuis le décès
de son premier mari, c’est son mari forcé qui effectue
les voyages à Conakry pour y vendre des diamants, ce
qui renforce sa crainte d’y être retrouvée par lui. A ces
éléments, s’ajoute le fait qu’il n’est pas contesté que le fils
du mari forcé de la requérante est militaire, le Conseil
interprétant cette qualité, fut-elle mise en œuvre à des
fins privées, comme étant susceptible, le cas échéant, de
venir au service du mari forcé de la requérante dans les
recherches qu’il mène à son encontre.
Enfin, le Conseil observe que la partie défenderesse a
versé au dossier de la procédure un document intitulé
« SRB – Guinée : situation sécuritaire » daté du 10 septembre 2012 (dossier de la procédure, pièce 5), lequel
constitue une actualisation du même document daté
du 24 janvier 2012 qui avait déjà été déposé au dossier
administratif. Bien que les informations contenues dans
ce rapport sur la situation sécuritaire ne permettent
pas de conclure qu’il existe actuellement en Guinée une
« violence aveugle en cas de conflit armé », il s’en dégage
néanmoins un constat de tensions croissantes incitant à
faire preuve d’une particulière prudence dans l’examen
des demandes d’asile de ressortissants guinéens.
5.10.5. Les considérations qui précèdent constituent un
faisceau d’éléments qui permet au Conseil de conclure
qu’en l’espèce, il n’est pas démontré à suffisance, d’une
part, qu’il existe une partie du pays d’origine où la partie
requérante n’a aucune raison de craindre d’être persécutée et, d’autre part, qu’on peut raisonnablement attendre d’elle qu’elle reste dans cette partie du pays ».
(vrij vertaald : « Hoewel de Raad met verwerende partij
opmerkt dat verzoekster verklaard heeft tijdens haar gehoor, dat zij in Conakry had kunnen leven dankzij het
geld waarover zij beschikte en haar vorming als kapster,
oordeelt hij, na analyse van het geheel van de verklaringen van verzoekster en de stukken van het dossier van
de procedure, dat het niet redelijk zou zijn van haar te
verwachten dat zij zich elders vestigt in Guinee. De raad
stelt inderdaad vast dat verzoekster ondervraagd werd
over de mogelijkheid die zij had om te leven in Conakry
en om er op financieel vlak haar plan te trekken, maar
dat geen enkel directe vraag werd gesteld over het risico
dat zij er gevonden zou worden door haar echtgenoot

of door leden van zijn familie. Echter, voor wat dit betreft,
merkt de Raad op dat verzoekster uitgelegd heeft dat
voor het overlijden van haar echtgenoot, deze en zijn
oom van moederskant – aan wie ze later gedwongen
werd uitgehuwelijkt – waren geassocieerd in de handel
van diamenten, wat heen- en terugreizen naar Conakry
impliceerde om er de diamanten te verkopen (gehoorverslag pag. 22). De raad merkt ook op dat verzoekster
tijdens haar gehoor verklaard heeft dat zij bij de schuilde
bij de echtgenoot van een vriendin omdat zij vreesde
gezocht te worden (gehoorverslag pag. 31-32). Verzoekster
heeft bovendien gepreciseerd dat sinds zij zich in België
bevindt, ze geïnformeerd werd door haar vriendin dat zij
“overal” gezocht werd in Guinee door haar haar familie
en deze van haar echtgenoot (gehoorverslag pag. 33).
Ondervraagd op de zitting overeenkomstig artikel 14,
al. 3 van het Koninklijk Besluit van 21 december 2006
houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, bevestigde verzoekster spontaan dat,
sinds de dood van haar eerste echtgenoot, haar gedwongen
echtgenoot de reizen naar Conakry onderneemt om
er diamenten te verkopen, wat haar vrees om er door
hem gevonden te worden versterkt. Daarbovenop komt
nog dat de zoon van de gedwongen echtgenoot van
verzoekster militair is, wat niet betwist wordt. De Raad
meent dat deze hoedanigheid, mogelijkerwijze de zoektocht van de gedwongen echtgenoot naar verzoekster
zou kunnen ondersteunen. Ten slotte, merkt de Raad op
dat verwerende partij bij het dossier van de procedure
een document heeft gevoegd van 10 september 2012
met de naam “SRB – Guinee: veiligheidssituatie” (dossier
van de procedure, stuk 5), wat een actualisatie is van
hetzelfde document, gedateerd van 24 januari 2012, dat
reeds werd gevoegd bij het administratief dossier. Hoewel
de gegevens in dit verslag over de veiligheidssituatie niet
toelaten te besluiten dat er in Guinee “blind geweld is in
het kader van een gewapend conflict”, is er wel sprake
van “groeiende spanningen die nopen tot een bijzondere voorzichtigheid tijdens het onderzoek van asielaanvragen van Guinese onderdanen.” De voorafgaande
beschouwingen vormen een geheel van elementen dat
de Raad toelaat te besluiten dat in voorliggend geval,
het niet afdoende aangetoond is, enerzijds, dat er een
gebied zou zijn in het herkomstland waar verzoekster geen
reden zou hebben om te vrezen te worden vervolgd, en
anderzijds, dat men redelijkerwijze kan verwachten dat zij
in dit gebied zou blijven.”).227
227. In deze zin: CCE, arrest nr. 103 040 van 17.05.2013 ; CCE, arrest
nr. 100 475 van 04.04.2013

Soms verwijst de CCE naar de stukken overgemaakt
door verzoekster om te bevestigen dat zij geen
enkele mogelijkheid heeft om zich te hervestigen :

« Il ressort de ce qui précède que sauf à exiger de la
requérante qu’elle abandonne ses enfants à sa bellefamille et se résigne à les voir mariées de force à un
jeune âge, la requérante ne dispose d’aucune alternative d’installation interne en Guinée tant qu’elle persiste
à faire valoir son opposition à ces coutumes dès lors
que ses opinions l’exposent à l’ire de sa belle-famille et
à la violence de ses beaux-frères. Les informations annexées à la requête et non formellement contestées
par la partie défenderesse attestent, par ailleurs, le caractère inégalitaire de la société guinéenne, l’existence
de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes
et de pratiques traditionnelles néfastes, la difficulté de
l’accès à la justice au vu de manque d’information, le
fort taux d’analphabétisme, le coût des procédures
conjugué au manque de formation et à la corruption
du personnel des services de police et de la justice ».
(Vrij vertaald : « Uit het voorgaande vloeit voort dat,
buiten het vereisen van verzoekster dat zij haar kinderen
achterlaat in haar schoonfamilie en berust in het feit dat
zij op jonge leeftijd zullen worden uitgehuwelijkt, zij geen
ander binnenlands vluchtalternatief heeft in Guinee, zolang zij zich verzet tegen deze gewoontes, vermits haar
opvattingen haar blootstellen aan de woede van haar
schoonfamilie en aan het geweld van haar schoonbroers.
De inlichtingen gevoegd bij het verzoekschrift, die niet
formeel betwist worden door verwerende partij, geven
bovendien de ongelijkheid binnen de Guinese samenleving, het bestaan van discriminerende bepalingen ten
opzichte van vrouwen en van traditionele schadelijke
praktijken, de moeilijke toegang tot justitie gezien het gebrek aan informatie, de hoge graad van analfabetisme, de
procedurekosten samen met het gebrek aan vorming en
de corruptie van het personeel van de politiediensten en
van de justitie weer.”).228

De militaire functie van de echtgenoot, die over
een machtig netwerk beschikt werd eveneens beschouwd als een element om te besluiten dat een
vrouw zich niet elders kon vestigen in Guinee. 229
228. CCE, arrest nr. 103 012 van 16.05.2013
229. CCE, arrest nr. 92 770 van 30.11.2012. In deze zin eveneens:
CCE, arrest nr. 91 655 van 19.11.2012 betreffende een alleenstaande
moeder.
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Daarentegen heeft de CCE zich reeds gebaseerd
op de financiële middelen van de partner van verzoekster, die haar bevalling in een privé-kliniek en
haar reis naar België had gefinancierd, evenals op
haar scholingsgraad en situatie, om te besluiten dat
verzoekster zich elders in Guinee had kunnen vestigen met haar partner en hun dochter. De CCE
oordeelde dat de vrees van verzoekende partij om
gevonden te worden zich op geen enkel concreet
element baseerde. 230
De motivering van de arresten van de RvV voor
wat betreft het binnenlands vluchtalternatief
worden vaak gekenmerkt door een gebrek aan
voorzichtigheid. Zo beperkt de RvV zich soms
eenvoudigweg tot de stelling dat verzoekster niet
aangetoond heeft dat ze zich elders kon hervestigen.231 Dit gezegd zijnde, zoals we hierboven
hebben aangehaald, is dit onderzoek in de werkelijkheid overbodig vermits de zogenaamde feiten
als niet geloofwaardig werden beschouwd.
De RvV heeft reeds geoordeeld dat, met betrekking tot een risico voor verminking van een ongeschonden kind of vrouw, deze zich kon hervestigen
in een ander deel van het land. 232

Op dezelfde wijze, stelde de Raad niet te begrijpen
waarom verzoekster haar financiële middelen niet
kon investeren in een binnenlandse hervestiging
om zich te onttrekken aan de invloed van haar
schoonzusters die haar dochters wouden besnijden, in plaats van haar reis naar Europa te
financieren.233
Echter, in haar oriëntatienota van mei 2009 betreffende asielaanvragen met betrekking tot VGV, bepaalt de UNHCR dat in de landen waar de praktijk
van VGV algemeen of bijna algemeen verbreid is
– wat ongetwijfeld het geval is in Guinee – het
binnenlands vluchtalternatief geen gepaste oplossing is. Aangezien de vervolger een privé-actor is,
toont het gebrek aan effectieve bescherming door
de Staat in een deel van het land inderdaad de onmogelijkheid van de Staat en het gebrek van deze
om de meisjes en vrouwen in om het even welk
ander deel van het land te beschermen.
230.CCE, arrest nr. 91 686 van 19.11.2012
231.In deze zin: Rvv, arrest nr. 94 644 van 08.01.2013 ; RvV, arrest nr.
94 638 van 08.01.2013; RvV, arrest nr. 94 639 van 08.01.2013 ;
232.RvV, arrest nr. 102 472 van 06.05.2013
233. RvV, arrest nr. 102 472 van 6 mei 2013

BESLUIT
In de eerste jurisprudentiële studie, gerealiseerd in
augustus 2011, hebben we het fundamentele belang benadrukt om te beschikken over objectieve,
betrouwbare, relevant, gedetailleerde, afwisselende
en onpartijdige gegevens, teneinde de asielinstanties toe te laten om gendergerelateerde aanvragen
om internationale bescherming met een maximale
objectiviteit te onderzoeken.
Het is inderdaad strikt noodzakelijk om discriminatie tussen kandidaten die zich op dezelfde problematieken beroepen te vermijden en de willekeurigheid te beperken.
Bovendien, zoals we hebben aangehaald, zal het
vaak moeilijk zijn voor de verzoeksters om hun
vervolgingsvrees aan te tonen met documentaire
bewijzen. In dit opzicht, hebben we het belang
onderstreept van de inoverwegingname van de
psychologische attesten en van de omstandige
medische getuigschriften in de evaluatie en de
vaststelling van de feiten.
De missie uitgevoerd door het CGVS in Guinee, in
oktober-november 2011, had ondermeer als doel
het actualiseren van de kennis van de asielinstanties met betrekking tot de traditionele schadelijke
praktijken.
De verslagen opgesteld na deze missie doen echter
talrijke vragen rijzen, zowel op methodologisch
als op inhoudelijk vlak, en ze werden omstandig
bekritiseerd door verschillende instanties en verenigingen.
Hoewel deze rapporten bestemd waren om een
zekere coherentie en uniformiteit te verschaffen binnen de rechtspraak, dient er te worden
vastgesteld dat de Raad erg verschillend – zelfs
lijnrecht tegenover elkaar staand - interpreteert,
naargelang de kamers, maar vooral naargelang de
taalrol.
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Aldus zijn de arresten van de Nederlandstalige
kamers die de SRB van CEDOCA nuanceren
zeldzaam. Ze steunen zich integendeel vaak op de
gegevens die zij bevatten om te besluiten dat de
verklaringen van verzoekster niet geloofwaardig
zijn, dat er geen risico is op verminking in geval van
terugkeer of dat er wel effectieve bescherming is
door de Guinese autoriteiten tegen de traditionele
schadelijke praktijken.
De Franstalige kamers van de Raad twijfelen daarentegen niet om de SRB te bekritiseren en buiten
beschouwing te laten, en om te bevestigen dat
de onmenselijke en vernederende behandelingen
waarvan deze vrouwen het slachtoffer zijn in Guinee nog steeds actueel zijn.
Dergelijke diversiteit in het gebruik van nochtans
objectieve gegevens is nog meer aanstootgevend
wanneer het gaat om de nood aan internationale
bescherming van een vrouw of een soms erg jong
kind, van wie de lichamelijke en psychische integriteit
ernstig bedreigd is.
Manifeste verschillen in behandeling tussen de
asielzoekers vloeien hieruit voort, naargelang de
taalrol of de rechter die hun relaas onderzoekt,
wat onaanvaardbaar is.
Enkel de productie van nieuwe objectieve en
betrouwbare informatiebronnen, gerealiseerd
conform de regels die van toepassing zijn op vlak
van het gebruik van « Country of origine information »234, zal een degelijke behandeling van de
aanvragen mogelijk maken.
234. BCHV, juni 2011, « La crainte est-elle fondée ? Utilisation et
application de l’information sur les pays dans la procédure d’asile »,
http://www.cbar-bchv.be

Deze gegevens dienen afkomstig te zijn van verschillende actoren van de Guinese samenleving:
vrouwenrechtenverenigingen, de vrouwen die zelf
het slachtoffer zijn van de schadelijke traditonele
praktijken, sociologen, juristen, advocaten, professoren, dokters, vertegenwoordigers van overheidsinstanties, ... teneinde een globale visie te bekomen van de situatie van de vrouw in Guinee.
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De interviews dienen volledig uitgeschreven te
worden, wat toelaat de exacte inhoud van de
antwoorden gegeven door de ondervraagde personen na te gaan. Bovendien dienen de vragen
nauwkeurig en doorzocht te zijn en de antwoorden gedetailleerd.
Indien zou blijken dat de schadelijke traditionele
praktijken afnemen in Guinee en dat zij slechts
nog een minderheid van de meisjes en vrouwen
betreffen, dan zouden we ons verheugen en hopen dat deze positieve evolutie zich voortzet in de
komende jaren.
Echter, vandaag, kunnen we, op basis van de gegevens van de asielinstanties, dergelijke evolutie
niet vaststellen. Integendeel, andere bronnen betreffende de status van de vrouw in Guinee tonen
juist aan dat deze praktijken verder blijven leven
over heel het Guinees grondgebied en binnen elke
volksgroep, en dat het voor een vrouw werkelijk
moeilijk is om een effectieve bescherming te bekomen van de Guinese autoriteiten.
Een voorzichtig onderzoek van de asielaanvragen
van Guinese vrouwen dringt zich dus op en zou
moeten leiden tot de toekenning van een bescherming indien het relaas van verzoekster geen
tegenstrijdigheden en grote lacunes bevat.
Het zoeken naar nieuwe objectieve en gediversifieerde bronnen zou, volgens ons, de enige manier
zijn om Guinese vrouwen, die het slachtoffer zijn
van schadelijke traditionele praktijken, toe te laten
een rechtvaardigere en objectievere behandeling
te bekomen voor hun aanvraag en de vereiste bescherming te verkrijgen, opdat zij geen geweld omwille van hun vrouwzijn meer zouden ondergaan.
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OVERZICHT VAN DE GEANALYSEERDE BESLISSINGEN
I. Arresten van de CCE
a. Erkenning en vernietiging
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

CCE, arrest nr. 104 218 van 31.05.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 104 130 van 31.05.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 103 724 van 29.05.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 103 653 van 28.05.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 103 043 van 17.05.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 103 040 van 17.05.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 103 012 van 16.05.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 102 875 van 14.05.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 102 831 van 14.05.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 102 812 van 14.05.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 102 802 van 14.05.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 102 794 van 14.05.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 102 558 van 07.05.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 102 270 van 02.05.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 102 265 van 30.04.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 102 258 van 30.04.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 102 199 van 30.04.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 102 042 van 29.04.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 101 875 van 26.04.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 101 870 van 26.04.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 101 717 van 25.04.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 101 452 van 23.04.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 101 373 van 22.04.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 101 278 van 19.04.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 101 086 van 18.04.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 100 475 van 04.04.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 100 490 van 04.04.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 100 489 van 04.04.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 100 486 van 04.04.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 100 347 van 02.04.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 100 346 van 02.04.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 99 966 van 28.03.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 100 110 van 28.03.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 99 380 van 21.03.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 99 206 van 19.03.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 99 154 van 19.03.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 98 969 van 15.03.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 98 739 van 13.03.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 98 053 van 28.02.2013 (vernietiging)
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
90

CCE, arrest nr. 97 793 van 25.02.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 97 790 van 25.02.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 97 454 van 19.02.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 97 264 van 15.02.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 97 263 van 15.02.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 97 222 van 14.02.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 97 177 van 14.02.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 96 992 van 13.02.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 96 952 van 13.02.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 96 951 van 13.02.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 96 947 van 13.02.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 96 759 van 08.02.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 96 487 van 31.01.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 95 995 van 28.01.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 95 851 van 25.01.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 95 844 van 25.01.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 95 842 van 25.01.2012 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 95 840 van 25.01.2013 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 95 794 van 24.01.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 94 469 van 28.12.2012 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 94 463 van 27.12.012 (erkennning)
CCE, arrest nr. 94 432 van 21.12.2012 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 94 315 van 21.12.2012 (erkennning)
CCE, arrest nr. 94 312 van 21.12.2012 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 94 072 van 20.12.2012 (erkennning)
CCE, arrest nr. 93 998 van 19.12.2012 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 93 832 van 18.12.2012 (erkennning)
CCE, arrest nr. 93 539 van 13.12.2012 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 93 493 van 13.12.2012 (erkennning)
CCE, arrest nr. 93 353 van 12.12.2012 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 93 352 van 12.12.2012 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 93 253 van 11.12.2012 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 93 233 van 11.12.2012 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 93 011 van 06.12.2012 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 92 595 van 30.11.2012 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 92 459 van 29.11.2012 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 92 335 van 28.11.2012 (erkennning)
CCE, arrest nr. 92 163 van 26.11.2012 (erkennning)
CCE, arrest nr. 91 866 van 22.11.2012 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 91 653 van 19.11.2012 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 91 655 van 19.11.2012 (erkennning)
CCE, arrest nr. 92 770 van 30.11.2012 (erkennning)
CCE, arrest nr. 92 320 van 28.11.2012 (vernietiging)
CCE, arrest nr. 92 336 van 28.11.2012 (erkennning)
CCE, arrest nr. 91 654 van 19.11.2012 (erkennning)
CCE, arrest nr. 91 838 van 21.11.2012 (erkennning)
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89.

CCE, arrest nr. 91 242 van 09.11.2012 (erkennning)
CCE, arrest nr. 90 452 van 25.10.2012 (erkennning)
CCE, arrest nr. 90 297 van 25.10.2013 (erkennning)
CCE, arrest nr. 89 927 van 17.10.2012 (erkennning)

b. Weigering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

CCE, arrest nr.104 079 van 31.05.2013
CCE, arrest nr.104 127 van 31.05.2013
CCE, arrest nr.103 827 van 30.05.2013
CCE, arrest nr.103 712 van 28.05.2013
CCE, arrest nr.102 557 van 07.05.2013
CCE, arrest nr.102 207 van 30.04.2013
CCE, arrest nr.102 144 van 30.04.2013
CCE, arrest nr.101 996 van 29.04.2013
CCE, arrest nr.101 363 van 22.04.2013
CCE, arrest nr.100 608 van 09.04.2013
CCE, arrest nr.100 284 van 29.03.2013
CCE, arrest nr.99 809 van 26.03.2013
CCE, arrest nr.98 914 van 15.03.2013
CCE, arrest nr.98 846 van 14.03.2013
CCE, arrest nr.98 734 van 13.03.2013
CCE, arrest nr.98 054 van 28.02.2013
CCE, arrest nr.98 237 van 28.02.2013
CCE, arrest nr.97 833 van 25.02.2013
CCE, arrest nr.97 445 van 19.02.2013
CCE, arrest nr.96 442 van 31.01.2013
CCE, arrest nr.95 961 van 28.01.2013
CCE, arrest nr.95 204 van 16.01.2013
CCE, arrest nr.94 769 van 10.01.2013
CCE, arrest nr.94 608 van 08.01.2013
CCE, arrest nr.94 457 van 27.12.2012
CCE, arrest nr.94 448 van 27.12.2012
CCE, arrest nr.94 375 van 21.12.2012
CCE, arrest nr.93 995 van 19.12.2012
CCE, arrest nr.93 535 van 13.12.2012
CCE, arrest nr.92 554 van 30.11.2012
CCE, arrest nr.92 337 van 28.11.2012
CCE, arrest nr.91 686 van 19.11.2012
CCE, arrest nr.91 091 van 07.11.2012
CCE, arrest nr.90 733 van 30.10.2012
CCE, arrest nr.90 291 van 25.10.2012
CCE, arrest nr.90 126 van 22.10.2012
CCE, arrest nr.89 870 van 16.10.2012
CCE, arrest nr.89 385 van 09.10.2012
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II. Arresten van de RvV
a. Erkenning en vernietiging
1.
RvV, arrest nr.91 794 van 20.11.2012 (vernietiging)
2.
RvV, arrest nr.91 796 van 20.11.2012 (vernietiging)
(niet gepubliceerd, verwijzing in arrest nr.100 634 van 09.04.2013 en bekomen via de advocaat)

b. weigering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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RvV, arrest nr.104 061 van 1.05.2013
RvV, arrest nr.103 670 van 8.05.2013
RvV, arrest nr.103 190 van 2.05.2013
RvV, arrest nr.103 192 van 2.05.2013
RvV, arrest nr.103 199 van 2.05.2013
RvV, arrest nr.103 200 van 2.05.2013
RvV, arrest nr.103 204 van 2.05.2013
RvV, arrest nr.103 148 van 1.05.2013
RvV, arrest nr.103 149 van 1.05.2013
RvV, arrest nr.102 472 van 6.05.2013
RvV, arrest nr.100 634 van 9.04.2013
RvV, arrest nr.100 633 van 9.04.2013
RvV, arrest nr.100 631 van .04.2013
RvV, arrest nr.98 153 van 8.02.2013
RvV, arrest nr.98 146 van 8.02.2013
RvV, arrest nr.98 154 van 8.02.2013
RvV, arrest nr.98 153 van 8.02.2013
RvV, arrest nr.97 424 van 9.02.2013
RvV, arrest nr.94 639 van 8.01.2013
RvV, arrest nr.94 638 van 8.01.2013
RvV, arrest nr.94 644 van 8.01.2013
RvV, arrest nr.94 543 van 3.01.2013
RvV, arrest nr.94 541 van 3.01.2013
RvV, arrest nr.94 542 van 3.01.2013
RvV, arrest nr.93 323 van 1.12.2012
RvV, arrest nr.93 311 van 1.12.2012
RvV, arrest nr.91 793 van 0.11.2012
RvV, arrest nr.91 795 van 0.11.2012
RvV, arrest nr.91 833 van 0.11.2012
RvV, arrest nr.90 223 van 4.10.2012
RvV, arrest nr.90 221 van 4.10.2012
RvV, arrest nr.89 598 van 12.10.2012
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