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nr. 109 236 van 6 september 2013

in de zaak RvV X

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. HAYFRON-BENJAMIN

Waterloosesteenweg 690/12

1180 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 2 mei 2013 heeft

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

29 maart 2013.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 juni 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 juli 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat I. DIKONDA loco advocaat H.

HAYFRON-BENJAMIN en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Guineese nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 8 december 1990 te

Mamou, Guinée. U behoort tot de Peul etnie en bent moslim. U verklaart opgegroeid te zijn in uw

geboortestad samen met uw ouders en uw jongere broer en zus. U liep school in Mamou waar uw vader

ook werkte als een handelaar samen met zijn broer – uw oom. Begin 1997 kwam uw vader echter om

het leven nadat enkele militairen waren binnengevallen in jullie woning. Het was een periode waarin

stakingen werden georganiseerd en waarin er onrust heerste in heel het land. Uw vader werd

meegenomen door de militairen en ernstig mishandeld. Uiteindelijk zou uw vader overlijden aan de

gevolgen van zijn verwondingen in een ziekenhuis in Mamou. Niet veel later hertrouwde uw moeder met
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de broer van uw vader – uw oom. De nieuwe echtgenoot van uw moeder vroeg of jullie bij hem wilden

intrekken maar u zag dit niet zitten. Uw moeder daarentegen ging wel inwonen bij uw oom, net als uw

jongere broer en zus. U bleef in de woning van uw vader wonen. Na het beëindigen van uw middelbare

studies wilde u graag aan de universiteit gaan studeren maar hiervoor diende u een opleiding

informatica te volgen. U vroeg aan uw oom – in feite ook uw stiefvader na het huwelijk met uw moeder –

of hij deze opleiding wou betalen maar de echtgenote van uw moeder weigerde. U sprak hierover met

een tante, de zus van uw oom, en u vertelde haar dat u vond dat u recht had op een deel van de erfenis

van uw vader. Uw tante sprak uw oom hier vervolgens over aan tijdens het doopsel van de pasgeboren

dochter van uw moeder – waarvan uw oom dus vader was – , op 11 november 2008, maar uw oom

reageerde erg kwaad en zei dat u niet zomaar recht had op het geld van uw vader. Uw oom was immers

de oudere broer van uw vader en de gewezen handelspartner van uw vader zodat hij van oordeel was

dat hij recht had op de erfenis van uw vader. De meeste familieleden van u raadden u aan om de zaak

te laten rusten – ook uw moeder – maar u bleef koppig volhouden dat u recht had op een deel van het

geld van uw vader. U nam ook contact op met een andere oom die in Conakry woonde; hij was de broer

van uw moeder. Deze oom vertelde u dat hij zich niet met dergelijke familieproblemen wou bemoeien

maar dat hij wel bereid was om uw studies te financieren. In de zomer van 2009 wilde uw stiefvader een

stuk grond kopen in Conakry. Hiervoor had hij financiële middelen nodig waarop hij dacht om de woning

van uw vader, waarin u nog steeds woonde, te verkopen. U stemde hier niet mee in en vertelde tegen

uw stiefvader dat hij niet zomaar deze woning kon verkopen. U nam nogmaals contact op met

verschillende familieleden en trachtte zelfs een familievergadering te organiseren maar niemand stemde

hier mee in en het merendeel van uw familieleden vond dat u zich moest schikken naar de wensen van

uw stiefvader. Op 15 augustus 2009 kwam uw stiefvader naar de woning van uw vader waar u met

vrienden was. Hij maakte zich erg kwaad en bracht heel wat vernielingen aan in het huis. De volgende

dag kwam hij nogmaals naar de woning maar dit maal vergezeld van politieagenten. Ze braken de deur

open, u trachtte te ontsnappen maar werd met het nodige geweld toch tegengehouden en overgebracht

naar de CMIS gevangenis van Mamou waar u de eerste dag mishandeld werd en daarna aan uw lot

werd overgelaten. De volgende dag riep de commissaris zich bij u en deze vroeg u wat er gebeurd was.

U vertelde over de problemen tussen u en uw stiefvader waarop de commissaris zei dat u zich

rustig moest houden en dat u uw stiefvader diende te respecteren. U bleef in totaal zestien dagen in de

cel zonder bezoek te ontvangen. Uw oom langs moeders zijde die in Conakry woont vernam over

uw problemen en kwam naar Mamou afgezakt om een oplossing te vinden en te bemiddelen. Hij was

bereid zich borg te stellen en u op te vangen in Conakry. Op 28 augustus 2009 werd u door uw oom

opgehaald aan de gevangenis. U werd vrijgelaten op voorwaarde dat u een document ondertekende

waarin u aangaf niet meer naar het huis van uw stiefvader te gaan. Na uw vrijlating ging u naar Conakry

waar u introk bij uw oom langs moeders zijde. In datzelfde jaar 2009 begon u te studeren aan de

‘Kofi Annan-universiteit’ van Conakry. U had nog af en toe contact met uw moeder en andere

familieleden, maar ging maar zelden naar Mamou. Eind juni 2012 kreeg u op een dag telefoon van uw

moeder die u vertelde dat uw zus moest trouwen met een man die ze niet goed kende, maar van wie ze

wist dat hij ‘ambtenaar’ was. U verzette zich hiertegen aangezien uw zus nog maar vijftien jaar oud was

en aangezien u wou dat ze verder zou studeren. Uw moeder zei echter dat het traditie is en dat u hier

niets aan kon veranderen. Uiteindelijk werd de datum van het huwelijk vastgelegd op 15 juli 2012. Op 7

juli 2012 vertrok u toch naar Mamou in een poging om te bemiddelen met uw familieleden om zo

het huwelijk alsnog te vermijden. U had zich immers geïnformeerd over de toekomstige echtgenoot van

uw zus en deze man bleek een kapitein in het leger te zijn die reeds twee echtgenotes had. Uw komst

in Mamou werd niet op gejuich onthaald en uw stiefvader belde zelfs de politie toen u in zijn woning

kwam. U wist te ontsnappen en trok naar een vriend in Mamou waar u tot 8 juli 2012 bleef. De volgende

dag keerde u terug naar Conakry omdat u zag dat u het huwelijk toch niet kon tegenhouden. U ging niet

naar de huwelijksceremonie die op 15 juli 2012 plaatsvond, maar een dag na het huwelijk van uw

jongere zus vernam u dat uw zus verdwenen was en dat men u verdacht van haar verdwijning. U zag

het onheil aankomen en verliet het huis van uw oom om bij een andere vriend in te trekken. Maar ook

hier wist men u te vinden. Enkele leden van de ‘gendarmerie’ trokken immers naar de woning van uw

oom waar uw neef werd aangehouden op 21 juli 2012. Uw neef werd ondervraagd en bekende onder

dwang waar u was. U kon echter weer op tijd ontsnappen bij uw vriend, en dook onder bij een vriend

van uw oom in Conakry. Uw oom, bij wie u heel de tijd had gewoond in Conakry, sinds 2009, was bereid

u te helpen en raadde u aan om het land te verlaten. Hij zocht contact met een smokkelaar die u het

land uit kon loodsen en die de nodige documenten zou kunnen regelen. Op 21 augustus 2012 kwamen

uw oom en de smokkelaar u ophalen in de woning van de vriend van uw oom. U werd naar de

luchthaven gebracht waar u met de smokkelaar – u deed alsof u zijn zoon was – een vlucht naar België

nam waar u de volgende dag aankwam en waar u asiel aanvroeg bij de bevoegde asielinstanties op 22

augustus 2012.
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B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat in uwen hoofde een

“gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève of een “reëel risico

op het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

in aanmerking kan worden genomen.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de redenen waarom u niet terug kan keren naar

Guinée geen verband houden met één van de redenen die de Vluchtelingenconventie van

Genève voorziet.

Zo verklaart u tijdens het gehoor dat een probleem met uw oom/stiefvader omtrent de erfenis van

uw overleden vader enerzijds, en een onterechte beschuldiging tegen uw persoon als zou u een

hand hebben gehad in de verdwijning van uw zus – nadat u zich verzet had tegen een gedwongen

huwelijk van uw zus – anderzijds, aan de basis lag van uw vlucht uit Guinée (zie gehoorverslag CGVS,

p.5 tot p.8). Volgens uw verklaringen zou u na het overlijden van uw vader in 2007 een conflict hebben

gehad met uw oom – met wie uw moeder hertrouwd was - over de te verdelen erfenis van uw vader en

diens geld. U vond immers dat u recht had op een deel van de erfenis van uw vader, aldus uw

verklaringen tijdens het gehoor. Deze problemen omtrent de erfenis van uw vader zouden een

hoogtepunt hebben gekend midden 2009, aldus nog uw verklaringen (zie gehoorverslag CGVS, p.6-7).

Midden 2012 zou u dan weer problemen hebben gekend met uw familieleden omdat u zich verzet zou

hebben tegen het voorgestelde gedwongen huwelijk van uw jongere zus; dit huwelijk zou uiteindelijk

toch zijn doorgegaan, maar de dag na het huwelijk zou uw zus verdwenen zijn, waarop men u verdacht

zou hebben een rol te hebben gespeeld in de verdwijning van uw zus (zie gehoorverslag CGVS, p.8-9).

De motieven die u in het kader van uw asielrelaas aanhaalde, houden bijgevolg geen verband met één

van de criteria van de Conventie van Génève voor de toekenning van asiel (politieke of religieuze

overtuiging, nationaliteit of ras of het behoren tot een sociale groep). Het gaat hier immers, zoals eerder

aangehaald, om een interpersoonlijk conflict tussen u en uw familieleden waarbij er in eerste instantie

een conflict was met uw oom over de te verdelen erfenis van uw vader, en later een beschuldiging

uitgaande van uw familieleden tegen uw persoon aangaande de vermeende verdwijning van uw jongere

zus. Echter, de eventuele problemen die hieruit zouden kunnen voortvloeien ten opzichte van uw

persoon, kunnen niet als ‘vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève worden

beschouwd en behoeven als dusdanig geen internationale bescherming. U haalt wel het vermeende

gedwongen huwelijk van uw jongere zus aan, maar wat deze vrees betreft – in het licht van de

Geneefse Conventie – dient te worden opgemerkt dat uw zus het onderwerp van deze door u

aangehaalde vrees of risico (gedwongen huwelijk) uitmaakt en niet u. U verklaart enkel ten gevolge van

het beweerde gedwongen huwelijk problemen te hebben gekend in uw land van herkomst nadat uw zus

verdwenen zou zijn zodat er geen aanwijzingen zijn dat u internationale bescherming zou behoeven in

het kader van de Conventie van Génève.

Daarnaast zijn sommige van uw verklaringen in verband met uw ‘vrees’ ten opzichte van uw

land van herkomst vaag en gebaseerd op veronderstellingen zodat zij niet van aard zijn de door

u ingeroepen “vrees voor vervolging” of een “risico op het lijden van ernstige schade”

te ondersteunen. Zo zijn er vooreerst toch enkele opmerkingen te maken omtrent de beweerde

problemen die u zou hebben gekend in uw land van herkomst omwille van het conflict met uw

oom/stiefvader betreffende de te verdelen erfenis van uw vader die overleden zou zijn in 2007. Zo haalt

u aan dat het een probleem betrof tussen u en uw oom/stiefvader, dat het merendeel van uw

familieleden van mening was dat u de zaak moest laten rusten, maar dat u koppig volhield omdat u vond

dat u recht had op een deel van het geld van uw vader (zie gehoorverslag CGVS, p.5-6). Verder volgens

uw verklaringen zouden de problemen hieromtrent geëscaleerd zijn midden 2009 toen uw stiefvader het

huis van uw vader wilde verkopen waar u het hoegenaamd niet mee eens zou zijn geweest (zie

gehoorverslag CGVS, p.6). Dit zou zelfs geleid hebben tot een arrestatie van uw persoon gevolgd door

een detentie van 21 dagen in een gevangenis in Mamou (zie gehoorverslag CGVS, p.6-7). Hierbij dient

ten eerste opgemerkt te worden dat het door u aangehaalde conflict een familieprobleem betreft

waardoor de beweerde interventie door de autoriteiten in deze de nodige vragen opwekt. U haalt

immers zelf een aantal keren aan tijdens het gehoor dat de politiediensten in uw land van herkomst niet

tussenkomen in familieproblemen (zie gehoorverslag CGVS, p.12 en p.13). De vraag dient dus gesteld

te worden waarom de politiediensten in het kader van dit door u aangehaald probleem met uw

oom/stiefvader wel zouden zijn tussengekomen. Deze vraag wordt u ook meermaals gesteld tijdens het

gehoor voor het CGVS (zie gehoorverslag CGVS, p.14). In eerste instantie antwoordt u nogal

ontwijkend dat u werd opgesloten omdat u problemen had met uw oom en omdat hij uw woning wou

verkopen (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Gevraagd waarom u dan werd gearresteerd, antwoordt u dat

u de woning niet wou verlaten (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Vervolgens wordt gevraagd of uw oom

dan naar de politie is gegaan waarop u de vraag stelt waarom hij dat gedaan zou hebben (zie

gehoorverslag CGVS, p.14). Hierna wordt u er nogmaals op gewezen en nogmaals de vraag gesteld
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waarom u werd gearresteerd door de politiediensten aangezien het een familieprobleem betrof, en

aangezien u geen strafbare daad had gesteld, waarop u verklaart dat u werd opgepakt en dat uw oom

met enkele agenten naar de woning was gekomen (zie gehoorverslag CGVS, p.15). U verklaart

vervolgens dat u denkt dat hij naar de politie is gegaan, en dat u zomaar werd opgepakt (zie

gehoorverslag CGVS, p.15). Gevraagd of uw oom dan mensen kende die bij de politie werkten,

antwoordt u positief omdat hij verkoper zou zijn en dat hij hierdoor veel mensen kent (zie gehoorverslag

CGVS, p.15). Gevraagd wie hij dan concreet kende, antwoordt u dat u het niet weet (zie gehoorverslag

CGVS, p.15). U slaagt er met andere woorden niet in te verklaren waarom de politiediensten zouden zijn

tussengekomen in het vermeende conflict tussen u en uw oom omtrent de te verdelen erfenis van uw

vader – aangezien u zelf verklaart dat de autoriteiten niet interveniëren in familieproblemen – en u kan

evenmin een link aanduiden van uw oom met de autoriteiten die eventueel tot uw aanhouding zouden

hebben kunnen geleid. De vaststelling dat u geen verklaring kan geven waarom de politiediensten in

Mamou u zouden hebben gearresteerd op aangeven van uw oom doet dan ook ernstige vragen rijzen

omtrent de geloofwaardigheid van deze vermeende arrestatie zelf. Echter, het is vooral uw bewering en

verklaring dat u hoegenaamd geen problemen meer zou hebben gekend na 2009, na uw vermeende

vrijlating uit de gevangenis in Mamou, toen u naar Conakry zou zijn verhuisd om bij uw oom langs

moeders kant in te trekken, en om er aan de universiteit te gaan studeren, die uw vrees ten opzichte van

uw oom/stiefvader omtrent de erfenis van uw vader ernstig relativeert. U haalt immers zelf aan tijdens

het gehoor dat u na uw vertrek uit Mamou naar Conakry geen problemen meer heeft gekend met uw

oom, noch met de autoriteiten, tot het moment dat u vals beschuldigd zou zijn betrokken te zijn geweest

in de vermeende verdwijning van uw jongere zus (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Deze laatste

verklaring van uw persoon bevestigt de zienswijze dat het door u aangehaalde conflict met uw oom

omtrent de erfenis van uw overleden vader een lokaal en interpersoonlijk conflict betreft aangezien u

geen problemen meer zou hebben gekend toen u in Conakry verbleef – en niet meer in Mamou – en

toen u zelf geen contact of nauwelijks nog contact had met uw oom/stiefvader. Deze laatste vaststelling

ondermijnt dan ook de door u aangehaalde vrees ten opzichte van uw oom, alsook ten opzichte van de

autoriteiten, wat betreft de eventuele gevolgen van het conflict tussen u en uw oom/stiefvader

betreffende de te verdelen erfenis van uw vader.

Verder geeft u aan dat u opnieuw in de problemen zou zijn gekomen in Conakry, midden 2012, nadat

uw jongere zus verdwenen zou zijn de dag nadat ze (gedwongen) zou zijn gehuwd met een wat oudere

man die militair zou zijn in Conakry (zie gehoorverslag CGVS, p.8-9). U verklaart dat men u ervan

verdacht een hand te hebben gehad in de verdwijning van uw zus – omdat u zich expliciet gekant zou

hebben tegen het gedwongen huwelijk van uw jongere zus – waardoor leden van de ‘gendarmerie’ naar

u op zoek zouden zijn gegaan in Conakry, waarbij u telkens zou zijn kunnen ontsnappen, maar waarbij

uw neef en een vriend van u, bij wie u verbleef, wel zouden zijn aangehouden door de autoriteiten

(zie gehoorverslag CGVS, p.9-12). Zoals eerder al werd aangehaald dient ten eerste vastgesteld te

worden dat het in feite uw jongere zus is die het directe slachtoffer is of zou zijn van het door u

aangehaalde gedwongen huwelijk dat zou hebben plaatsgevonden op 15 juli 2012. Het is hierbij verder

enigszins vreemd te noemen dat u niets kan vertellen over het uiteindelijke lot van uw jongere zus; u

stelt eenvoudigweg dat ze is verdwenen na de dag van het vermeende huwelijk en dat ze sindsdien

nog steeds niet terecht zou zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.14). U verklaart meerdere malen tijdens

het gehoor dat u indirect het slachtoffer zou zijn geweest van het gedwongen huwelijk van uw zus, in de

zin dat men u verdacht zou hebben een rol te hebben gespeeld in de verdwijning van uw zus; u geeft

tijdens het gehoor aan dat u echter hoegenaamd niets te maken had met die vermeende verdwijning en

dat het bijgevolg een onterechte beschuldiging betrof (zie gehoorverslag CGVS, p.13-14). Het is in

deze bijgevolg vreemd te noemen dat de autoriteiten - die volgens u nochtans niet tussenkomen bij

familiale problemen (zie gehoorverslag CGVS, p. 13)- zo’n grote middelen zouden hebben ingezet om u

op te sporen – aangezien u onmiddellijk zou hebben aangegeven dat u er niets mee te maken had – en

dat – indien de autoriteiten u effectief gevat zouden hebben, wat niet het geval was, aangezien u

volgens uw verklaringen telkens zou zijn kunnen ontsnappen – u er blijkbaar geen moment heeft aan

gedacht dat u eventueel zou hebben kunnen aantonen dat u hoegenaamd niets te maken had met de

verdwijning van uw zus. Uw vrees voor een willekeurige aanhouding en detentie naar aanleiding van de

onterechte beschuldiging tegen uw persoon is dus louter een veronderstelling te noemen van uw

persoon. Even goed kan de veronderstelling gemaakt worden dat u zou hebben kunnen aantonen aan

de autoriteiten dat u niets te maken had met de verdwijning van uw zus. U linkt uw vrees ten opzichte

van de autoriteiten wel aan het feit dat de echtgenoot van uw jongere zus een militair zou zijn in uw land

van herkomst, maar het loutere feit dat deze man deel zou uitmaken van het leger, doet niets af van het

feit dat een eventuele (langdurige) aanhouding van uw persoon door de autoriteiten slechts

een veronderstelling is; het is immers eventueel even zeer mogelijk dat men enkel op zoek naar u was

om inlichtingen in te winnen over de verblijfplaats of over andere gegevens van uw zus.

Bovenstaande vaststellingen leiden er in ieder geval toe te kunnen stellen dat sommige van uw
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verklaringen in verband met uw ‘vrees’ ten opzichte van uw land van herkomst vaag en enigszins

gebaseerd op veronderstellingen zijn zodat zij niet van aard zijn de door u ingeroepen “vrees

voor vervolging” of een “risico op het lijden van ernstige schade” te ondersteunen.

Tot slot legt u enkele documenten neer ter bevestiging van uw identiteit en nationaliteit. Zo legt u

uw diploma van het middelbaar onderwijs voor, een studentenkaart en een bewijs van inschrijving aan

de universiteit in Conakry voor het academiejaar 2011-2012 (zie administratief dossier), maar uw

identiteit en nationaliteit worden in deze beslissing niet in twijfel getrokken. Ter staving van uw

asielrelaas legt u twee documenten neer die niet van die aard zijn dat ze bovenstaande vaststellingen

kunnen wijzigen. U legt ten eerste een foto neer waarop een gewond familielid van een vriend van u te

zien zou zijn, die verwond zou zijn geraakt nadat de politie bij uw vriend zou zijn binnengevallen bij een

zoekactie naar uw persoon (zie gehoorverslag CGVS, p.4). De beperkte bewijswaarde van een dergelijk

foto – waarbij u de identiteit van de man op de foto niet objectief kan aantonen – leidt ertoe te stellen dat

deze door u overhandigde foto niets wijzigt aan de hierboven gemaakte vaststellingen. Verder legt u

een handgeschreven getuigenis van uw neef, (M.D.), voor die via deze weg uw beweerde problemen in

uw land van herkomst wil ondersteunen en bevestigen (zie administratief dossier; zie gehoorverslag

CGVS, p.4). Hierbij dient ook vooreerst de beperkte bewijswaarde van een dergelijke getuigenis

aangehaald te worden. Verder kan ook nog het volgende worden opgemerkt betreffende de verklaringen

van uw neef in deze door u overhandigde brief. Zo verklaart uw neef dat u het slachtoffer bent van

vervolging, maar uitgaande van uw familie, voornamelijk uw oom langs vaders zijde, maar hij vermeldt

geen problemen of risico op vervolging door de autoriteiten in uw land van herkomst (zie administratief

dossier). Verder bevestigt uw neef in deze brief dat hij zou zijn aangehouden door de ‘familie’ – ook in

deze geen sprake van autoriteiten – van 21 juli tot 30 augustus (zie administratief dossier) terwijl u

tijdens het gehoor vermeldt dat uw neef zou zijn vrijgelaten op 27 augustus 2012 (zie gehoorverslag

CGVS, p.11). Deze door u voorgelegde brief is bijgevolg niet van die aard dat hij bovenstaande

geformuleerde vaststellingen kan wijzigen. U legt verder geen andere documenten neer ter staving van

uw asielrelaas.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen maakt u geenszins aannemelijk dat in

uwen hoofde een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève

in aanmerking kan worden genomen, of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land

van oorsprong een “reëel risico op het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie

van de subsidiaire bescherming zou lopen.

Guinee werd in 2012 geconfronteerd met interne spanningen, geïsoleerde en sporadische daden

van geweld en andere vergelijkbare daden. De Guineese veiligheidstroepen hebben inderdaad

de mensenrechten geschonden, naar aanleiding van betogingen met een politiek karakter. Er zijn

nog steeds spanningen voelbaar tussen de regering en bepaalde oppositiepartijen. De

overgangsperiode die normaal had moeten eindigen met de organisatie van parlementsverkiezingen

binnen een termijn van 6 maanden blijft eindeloos duren. Het is echter aan de verschillende politieke

spelers om ervoor te zorgen dat er aan alle voorwaarden wordt voldaan om de overgangsperiode te

voltooien en de organisatie van parlementsverkiezingen mogelijk te maken in een rustig klimaat.

Artikel 48/4 §2 van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat ernstige bedreigingen van het leven of

de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal

of binnenlands gewapend conflict beschouwd kunnen worden als een ernstige schending die

aanleiding kan geven tot de toekenning van het statuut van subsidiaire bescherming. Uit de

bovenvermelde informatie blijkt dat Guinee niet wordt geconfronteerd met willekeurig geweld en men

dient er eveneens op te wijzen dat er geen gewapende oppositie is in het land. In het licht van al deze

elementen is er momenteel in Guinee geen gewapend conflict of een situatie van willekeurig geweld in

de zin van artikel 48/4, §2 (zie informatiefarde van de landen, SRB "Guinee: Situatie op het gebied van

de veiligheid", september 2012).

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker beroept zich, in wat zich aandient als een enig middel, op de schending van artikel 2 en

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

Hij verwijst naar de aangevoerde feiten, geeft een aantal algemene en theoretische beschouwingen

inzake de bewijslast in asielaanvragen en betoogt dat artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève is



RvV X - Pagina 6

geschonden doordat het onmogelijk is dat de bestreden beslissing op een correcte manier alle redenen

die leidden tot zijn vertrek kon evalueren na summier onderzoek van de enkele relevant geachte

elementen. De beslissing werd volgens verzoeker volledig opgehangen aan het feit dat zijn problemen

niet direct met de staat waren doch eerder met zijn oom/stiefvader.

Verzoeker stelt voorts dat hij nooit werd geconfronteerd met heel wat elementen in de bestreden

beslissing, die bovendien slechts een beperkt licht werpt op hetgeen hij meemaakte. Verder onderzoek

met het oog op confrontatie met de ingewonnen informatie was onontbeerlijk. Daarenboven geeft de

bestreden beslissing geen “motivatie” omtrent de reden waarom “de informatie waarover de

commissaris generaal beschikt” beter zou zijn dan wat verzoeker verklaart. “In elk geval is het zo dat

men met éénzijdige, anoniem bronnen, alles kan bewijzen, net zoals met godsdienst of voodoo”.

Verzoeker betoogt dat niet vereist is dat de dader van zijn vervolging een staatsorgaan is, doch dat dit

ook een particulier kan zijn, in casu zijn oom/stiefvader. De overheid in Guinee is in de onmogelijkheid

en is onwillig om hem bescherming te verstrekken. Hij probeerde dit meermaals, doch zonder succes.

Voorts trachtte hij problemen te vermijden door zich elders te vestigen, met name in Conakry.

Volgens verzoeker houdt de bestreden motivering geen rekening met alle elementen van de zaak en

kan uit zijn relaas niet worden afgeleid dat zijn verklaringen inconsistent zijn. Men moet rekening houden

met de omstandigheden van het gehoor en er zijn geen inconsistenties of tegenstrijdigheden. “Dat

verzoeker zich eens verspreekt, kan helemaal niet beschouwd worden als een inconsistentie. Als men

rekening houdt met de feit dat zowel verzoeker gebruik maakte van een tolk, kan men niet meer spreken

over tegenstrijdige verklaringen. Dat een gehoor dat plaatsvindt met een tolk die het Peul taal machtig

is, kan toch degelijk misverstand teweeg brengen; Dat dergelijke vergissingen altijd aanwijzig zullen zijn

in opeenvolgende verklaringen zonder dat men kan spreken van tegenstrijdigheden of inconsistenties”.

Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) hield volgens verzoeker

geen rekening met de sociale context waarin hij leefde in Guinee.

Verzoeker stelt nog dat zijn land verwikkeld is in een situatie van politieke instabiliteit en veralgemeend

geweld, alsmede dat hij hiertegen geen bescherming kan krijgen van de Guineese autoriteiten.

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli

1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen,

dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het

recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing zijn in duidelijke

bewoordingen in deze beslissing opgenomen en kunnen hierin op eenvoudige wijze worden gelezen.

Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en is deze niet geschonden.

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden

toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

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

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet) wordt

verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4.
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2.2.4. Waar verzoeker de commissaris-generaal verwijt slechts een summier onderzoek te hebben

gevoerd naar enkele relevante elementen en aanvoert dat de motivering geen rekening houdt met alle

elementen van de zaak, dient te worden vastgesteld dat hij zich beperkt tot het uiten van deze algemene

beweringen, zonder echter ook maar enigszins in concreto aan te tonen dat of welke elementen of

gegevens van zijn relaas of dossier niet of onvoldoende werden onderzocht of in aanmerking werden

genomen. Evenmin toont hij aan dat of op welke wijze dit een invloed zou hebben gehad op de

bestreden motivering en beslissing. Bovendien brengt hij zelf geen bijkomende elementen of informatie

aan die nuttig zouden kunnen zijn bij de beoordeling van zijn asielaanvraag.

Aangaande verzoekers betoog dat hij nooit werd geconfronteerd met heel wat elementen in de

bestreden beslissing en dat verder onderzoek met het oog op confrontatie noodzakelijk was, dient te

worden opgemerkt dat de procedure voor de commissaris-generaal geen jurisdictionele procedure is,

maar een administratieve. De rechten van verdediging zijn niet onverkort van toepassing op

beslissingen die worden genomen in het kader van de vreemdelingenwet. Er bestaat geen verplichting

tot het houden van een tegensprekelijk debat en verzoeker toont niet aan hoe hij een recht van

verdediging kan genieten met betrekking tot de bestreden beslissing die een bestuurlijk karakter heeft.

Voorts bestaat er geen rechtsregel die bepaalt dat de commissaris-generaal verzoeker op voorhand had

moeten confronteren met alle vaststellingen waarop de bestreden beslissing is gebaseerd.

Daarenboven is het niet ernstig dat verzoeker enerzijds de commmissaris-generaal verwijt dat deze hem

niet heeft geconfronteerd met de elementen zoals opgenomen in de bestreden beslissing, doch

anderzijds, ondanks dat hij hiertoe de kans heeft middels het onderhavige verzoekschrift, nergens in

concreto op deze elementen ingaat zodat deze onverminderd overeind blijven.

De algemene bewering dat geen rekening werd gehouden met de sociale context waarin hij leefde,

zonder ter zake ook maar de minste precisering of duiding te geven, kan immers geenszins volstaan om

de motieven ten grondslag van de bestreden beslissing te ontkrachten en daar waar verzoeker kritiek uit

op het gegeven dat niet zou worden gemotiveerd waarom de informatie waarover de commissaris-

generaal beschikt beter zou zijn dan zijn verklaringen, vervolgt: “In elk geval is het zo dat men met

éénzijdige, anoniem bronnen, alles kan bewijzen, net zoals met godsdienst of voodoo” en voor de

inconsistenties en de tegenstrijdigheden verwijst naar de omstandigheden van het gehoor en het

volgende aanvoert: “Dat verzoeker zich eens verspreekt, kan helemaal niet beschouwd worden als een

inconsistentie. Als men rekening houdt met de feit dat zowel verzoeker gebruik maakte van een tolk, kan

men niet meer spreken over tegenstrijdige verklaringen. Dat een gehoor dat plaatsvindt met een tolk die

het Peul taal machtig is, kan toch degelijk misverstand teweeg brengen; Dat dergelijke vergissingen

altijd aanwijzig zullen zijn in opeenvolgende verklaringen zonder dat men kan spreken van

tegenstrijdigheden of inconsistenties”, dient te worden vastgesteld dat hij motieven aanvecht die niet in

de bestreden beslissing zijn opgenomen.

De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt niet

dienstig weerlegd zodat ze door de Raad tot zijne wordt gemaakt.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de wet van de vreemdelingenwet.

2.2.5. Gelet op de sub 2.2.4. gedane vaststellingen ten aanzien van de aangevoerde asielmotieven,

toont verzoeker niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Verzoeker beperkt zich in het verzoekschrift inzake de algemene situatie in zijn land van herkomst tot de

algemene bewering dat deze wordt gekenmerkt door politieke instabiliteit en veralgemeend geweld doch

hij brengt niet het minste begin van informatie bij om deze blote bewering te ondersteunen. Uit de

informatie zoals opgenomen in het administratief dossier (stuk 14: landeninformatie) blijkt dat de situatie

in verzoekers land van herkomst niet van die aard is dat zij beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in

artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, toont verzoeker, de overige elementen in het dossier mede in acht

genomen, niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel

48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes september tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


