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nr. 109 589 van 11 september 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

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 7 juni 2013 heeft

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

8 mei 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 4 juli 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 augustus 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

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

ANDRIEN en van attaché P. WALRAET, 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 verklaart een Guinees staatsburger te zijn van Peul afkomst. U bent geboren te Conakry. U bent

in Conakry blijven wonen tot u tien jaar was. Sinds uw tiende bent u verhuisd naar Pita en werd

u opgevoed door uw tante langs vaderskant. Op uw vijftiende bent u getrouwd met uw man, (B.D.) (nvdr

in 1992). Uw tante heeft het huwelijk geregeld. Heel de familie ging akkoord met het huwelijk. Uw vader,

die wahhabiet is, heeft het huwelijk geaccepteerd, ook al had hij liever gehad dat u zou trouwen met een

man die religieuzer is dan (B.D.). U bent, na uw huwelijk in Conakry, in Hamdallaye gaan wonen. Na

vier jaar in Conakry bent u met uw man terug naar Pita gegaan om er voor uw schoonmoeder te zorgen.

Jullie zijn na zeven jaar terug naar Conakry, wijk Bambeto gaan wonen voor de business van uw man.

Jullie kregen samen een dochter, (B.A.), ze is geboren in 1998 te Conakry (nvdr tijdens het gehoor op
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22 april 2013 was ze vijftien jaar), een zoon, (B.M.A.), geboren op 18 februari 2008 te Conakry en een

dochter, (B.F.), geboren op 3 juni 2012 te Luik. Op 27 september 2011 nam uw man deel aan een

manifestatie. Hij keerde nooit terug naar huis. Hij werd tevergeefs bijna elke dag gezocht door

verschillende mensen. U heeft nog steeds geen nieuws over hem ontvangen. Na vier maand besloot uw

vader dat u moest hertrouwen. Volgens de Islam kan men hertrouwen als er gedurende vier maand

geen nieuws van de man wordt ontvangen. Hij wilde dat u zou hertrouwen met uw neef, die zoals uw

vader Wahhabiet is. U wilde echter niet hertrouwen maar wilde op uw man wachten, of toch eerst zijn

lichaam terug vinden. Bovendien wilde u niet hertrouwen met iemand die al verschillende vrouwen heeft.

Uw vader vertelde u de eerste keer dat u zou moeten hertrouwen vier maand na de manifestatie. U

dacht echter dat hij het niet meende. Enkele weken later organiseerde hij een familiebijeenkomst

waarop hij verkondigde dat u zou moeten hertrouwen met uw neef. U vertelde tijdens de bijeenkomst

dat u zwanger was en niet wilde trouwen. Uw tante hielp u en u ging, samen met uw zoon, onderduiken

bij een vriend van uw man, (B.B.). U verbleef daar één week alvorens u op 18 februari 2012 het vliegtuig

in Guinee heeft genomen richting België, alwaar u ’s anderdaags bent toegekomen. Op 20 februari 2012

vroeg u asiel aan. U heeft nog contact met uw dochter die in Guinee is gebleven, de vriend van uw man,

(B.B.) ,en nu en dan met uw tante Aissata.

U legt ter staving van uw asielrelaas volgende documenten voor: een uittreksel van de geboorteakte

van uw dochter, (B.F.), geboren op 3 juni 2012 te Luik; een medisch attest waaruit blijkt dat uw dochter,

(B.F.) niet werd besneden (dd. 13/02/2013 door dr (Z.)); een medisch attest waaruit blijkt dat u bent

besneden type 1 (dd. 13/02/2013 door dr (Z.)); een brief opgemaakt door uw tante Aissata (B.);

documenten die uw lidmaatschap bij GAMS aantonen (opgemaakt op 16/11/2012); een medisch dossier

van uw zoon, (B.M.A.), dat aantoont dat hij problemen heeft met zijn ogen.

B. Motivering

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

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

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

maken.

U verklaart dat u uw vader vreest omdat u niet wilde hertrouwen met uw neef. Bovendien vreest u dat

uw jongste dochter zal besneden worden tegen uw wil indien u terugkeert naar Guinee. Uw oudste

dochter werd immers tegen uw wil door uw vader in Guinée werd besneden toen u reeds in België was.

Gezien de afwezigheid van elk tastbaar begin van bewijs, berust de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas enkel op uw verklaringen, die samenhangend en aannemelijk dienen te zijn. We

stellen dienaangaande echter vast dat uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal niet als

geloofwaardig kunnen worden beschouwd.

U verklaart dat uw vader een Wahhabiet is. (zie gehoor CGVS, p 14) Wanneer u wordt gevraagd

naar de kenmerken van het Wahhabisme, verklaart u dat Wahhabieten naar een andere moskee gaan

dan de reguliere moslims maar dat ze op vrijdag wel naar dezelfde moskee kunnen gaan. (zie gehoor

CGVS, p 22) Uit informatie waarover het CGVS beschikt en die werd toegevoegd aan het administratief

dossier blijkt dat Wahhabieten inderdaad naar een andere moskee gaan en dat niet-wahhabieten hier

niet welkom zijn. Het is dus uitgesloten dat dit op vrijdag anders zou zijn. Daarenboven verklaart u dat

er geen uiterlijke verschillen zijn tussen een moskee voor Wahhabieten en een moskee voor

reguliere moslims. (zie gehoor CGVS, p 22) Uit voornoemde informatie blijkt echter dat de bouw van

een minaret verboden is. Een moskee van Wahhabieten vertoont dus wel degelijk een belangrijk uiterlijk

verschil daar er nooit een hoge toren bij de moskee staat. U kan wel enkele verschillen geven

tussen Wahhabieten en reguliere moslims (zo weet u dat hun klederdracht specifiek is, zowel voor de

man als voor de vrouw, dat Wahhabieten geen muziek tolereren (zie gehoor CGVS, p 22)) maar u geeft

niet aan dat de mannen verplicht worden om hun baard te laten groeien, wat toch een belangrijke regel

is. (zie reeds geciteerde informatie: antwoorddocument van Cedoca, 20 februari 2012, Guinee, ‘Qu’en

est-il du wahhabisme en Guinée’, opgenomen in het administratief dossier) Daarnaast geeft u aan dat u

les in de koran heeft gevolgd van een wahhabiet. (zie gehoor CGVS, p 22) Het is daarom ook zeer

verwonderlijk dat u geen weet heeft dat de Soenna, naast de Koran, een belangrijk boek is voor de

Wahhabieten. (zie gehoor CGVS, p 23) U geeft immers wel aan dat de Wahhabieten de Koran

gebruiken en nog ‘andere boeken’, maar dat u niet weet welke deze zijn. Indien uw vader echter

Wahhabiet is en u tevens les in de koran kreeg van een Wahhabiet, is het ongeloofwaardig dat u niet op
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de hoogte bent dat de Soenna ook wordt gebruikt en zou u beter op de hoogte moeten zijn van de

specifieke gebruiken van het Wahhabisme.

Bovendien is het zeer opmerkelijk dat uw tante uw huwelijk regelt en dat uw vader, die

u afspiegelt als een Wahhabiet, zijn toestemming geeft voor uw huwelijk terwijl hij niet

helemaal akkoord gaat met de keuze van uw tante. (zie gehoor CGVS, p 14) Indien hij werkelijk

Wahhabiet en dus radicaal is, is het verwonderlijk dat hij instemt met de keuze van zijn zus. Hij was

immers op de hoogte dat uw man u niet zou verplichten om een hoofddoek, die uw volledige gezicht

bedekt, te laten dragen. (zie gehoor CGVS, p 15) Hierbij dient tevens te worden opgemerkt dat u

tegenstrijdige verklaringen aflegt over de tante die uw huwelijk zou geregeld hebben. U verklaart dat de

tante bij wie u heeft gewoond uw man heeft gekozen. (zie gehoor CGVS, p 14) Enerzijds verklaart u dat

u bij uw tante Kadiatou bent opgegroeid, omdat ze geen kinderen had. (zie gehoor CGVS, p 5)

Anderzijds zegt u dat u door uw tanta Aissata bent opgevoed. (zie gehoor CGVS, p 14) Bovendien klopt

uw eerste verklaring tevens niet met uw verdere verklaringen waarbij u zegt dat uw vader wil dat u

trouwt met de zoon van zijn zus, Kadiatou. (zie gehoor CGVS, p 19) Eerder had u immers verklaard dat

uw tante Kadiatou geen kinderen heeft.

Daarbij is het ook verwonderlijk dat u uw vader niet serieus nam toen hij u voor de eerste

keer vertelde dat u zou moeten hertrouwen. (zie gehoor CGVS, p 20) Indien uw vader werkelijk een

koppig man is die zijn genomen beslissingen doorzet (zie gehoor CGVS, p 26) is het onvoorstelbaar dat

u hem niet ernstig nam.

Daarbij dient opgemerkt te worden dat u, die vreest voor uw leven en daarom de bescherming van

de Belgische autoriteiten vraagt, geacht wordt dat de elementen die u ter ondersteuning van

uw asielaanvraag aanbrengt zo correct en accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de

directe aanleiding vormen van uw vertrek of vlucht uit uw land. U dient zo volledig en gedetailleerd

mogelijk uw asielrelaas te doen, en dit van bij het eerste interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) daar op u de verplichting rust om uw volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure.

De vragenlijst die wordt ingevuld op de DVZ, waarin onder het luik 3 vraag 5 wordt gevraagd een kort

overzicht te geven van de belangrijkste feiten die wijzen op een vrees of een risico, niet tot doel heeft

een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven maar dat van u mag

verwacht worden dat u alle wezenlijke elementen uit uw asielrelaas vermeldt. Uw verklaringen bij de

DVZ stroken echter niet met uw verklaringen die u heeft afgelegd bij het CGVS. Zo verklaart u bij

de DVZ dat uw vader wilde dat u bij hem in het dorp zou gaan wonen. (zie vragenlijst CGVS, ingevuld

door DVZ, dd 22/02/2012, p 3) Tijdens uw verklaringen bij het CGVS vermeldt u echter op geen enkel

moment dat uw vader wilde dat u terug in ‘het dorp’ ging wonen. Bovendien legt u zeer verwarrende en

niet coherente verklaringen af met betrekking tot de woonplaats van uw vader. Zo verklaart u enerzijds

dat hij in Conakry, Bambeto woont. (zie gehoor CGVS, p 9) Wanneer u aangeeft dat uw vader uw

dochter is komen ophalen in Bantignel (Pita), waar ze verbleef bij uw tante, en de protection officer u

expliciet vraagt waar uw dochter nu is, antwoordt u dat ze in Bantignel verblijft. De protection officer

confronteert u nogmaals met deze contradictie waardoor u motiveert dat uw vader officieel in Conakry

woont, maar dat hij nu voor een paar maand op het platteland in Bantignel woont. (zie gehoor CGVS, p

9-10) Vervolgens verklaart u dat hij daar één maand verblijft, voor de werken op het land, en dat hij

vervolgens terug naar Conakry gaat. Het is daarom zeer verwonderlijk dat u nu, op dit moment, met

zekerheid kan zeggen dat uw dochter in Bantignel woont aangezien uw vader blijkbaar meer tijd in

Conakry doorbrengt dan in het dorp. Vervolgens geeft u tijdens uw interview bij de DVZ aan dat u bent

beginnen verkopen op straat op het moment dat uw vader u wilde uithuwelijken, zijnde drie maand

nadat uw man verdween. (zie vragenlijst CGVS, ingevuld door DVZ, p 3) Tijdens uw gehoor bij het

CGVS verklaart u echter dat u bent beginnen te werken op het moment dat uw problemen begonnen, op

27 september 2011 (zie gehoor CGVS, p 4) en dat uw vader u voorstelde om te hertrouwen vier maand

na de verdwijning van uw man (zie gehoor CGVS, p 27).

Bovendien verwijst u naar een brief die u heeft ontvangen van uw tante Aissata (opgemaakt op

25 mei 2012 te Conakry) waaruit blijkt dat uw vader uw dochter heeft gevonden bij uw tante en

heeft meegenomen. Wanneer u werd gevraagd sinds wanneer uw dochter door uw vader werd

opgehaald, antwoordde u dat dit ongeveer zeven maand geleden is gebeurd (zie gehoor CGVS, p 6).

Daar de brief werd geschreven eind mei is het echter bijna 11 maand geleden dat uw dochter door uw

vader werd meegenomen. Het feit dat u niet preciezer kan aangeven hoelang uw dochter al bij uw vader

verblijft, geeft aan dat u weinig interesse in haar situatie vertoont.
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Bovenstaande vaststellingen maken het niet geloofwaardig dat uw vader Wahhabiet is en

u daarom dwingt om te hertrouwen met iemand die ook Wahhabiet is (zie gehoor CGVS, p 28).

Met betrekking tot uw vrees voor de besnijdenis van uw jongste dochter, (B.F.) dient te

worden opgemerkt dat u uw oudste dochter, (B.A.), in Guinee heeft achtergelaten terwijl u er zich

van bewust was dat het dankzij het verzet van u en uw man was dat ze nog niet besneden was. (zie

gehoor CGVS, p 16) Daarbij dient te worden opgemerkt dat u uw oudste dochter bij uw tante

heeft achtergelaten, zonder de aanwezigheid van u en uw man, de twee belangrijkste personen om

de besnijdenis van uw dochter te voorkomen. Uw tante was op de hoogte van jullie afkeer tegen

besnijdenis en u was ervan overtuigd dat ze uw dochter, ook al is uw tante traditioneel ingesteld, niet

zou besnijden omdat ze wist dat u en uw man tegen zijn. (zie gehoor CGVS, p 16) U achtte de situatie

van uw dochter veilig genoeg aangezien u ervoor koos om uw zoon mee te nemen en uw dochter in

Guinee achter te laten. (zie gehoor CGVS, p 16)

U verklaart echter dat u, via de brief van uw tante, op de hoogte bent over het feit dat uw

oudste dochter is besneden in Guinee. (zie gehoor CGVS, p 8) Uit de brief blijkt echter dat uw

dochter op dat moment nog niet besneden is, maar dat uw vader haar zal besnijden. Het feit dat u

hiernaar refereert om aan te tonen of uw dochter al dan niet is besneden, wijst erop dat u weinig

inspanningen levert om meer over de situatie van uw dochter te weten te komen, vooral omdat u

verklaart dat u nog contact met haar heeft (zie gehoor CGVS, p 6). Daarbij dient ook aangestipt te

worden dat u verantwoordelijk bent voor de stukken die u ter onderbouwing van uw relaas bijbrengt

zodat aldus van u verwacht mag worden dat u vertrouwd bent met de inhoud van deze stukken. De

vaststelling dat u over verkeerde informatie beschikt (zijnde dat u ervan uitgaat dat uw dochter op het

moment waarop de brief werd geschreven reeds besneden was), getuigt van weinig interesse

aangezien u blijkbaar de brief maar door één persoon heeft laten voorlezen en u blijkbaar geen verdere

vragen gesteld hebt over de precieze inhoud en deze bijvoorbeeld niet aan uw sociaal assistent heeft

voorgelegd. Dit doet wederom afbreuk aan de waarachtigheid van het door haar voorgehouden

asielrelaas.

Verder kunnen volgende opmerkingen worden gemaakt bij uw aangehaalde vrees

voor besnijdenis van uw jongste dochter, die werd geboren te België.

Aangezien reeds in twijfel wordt getrokken dat uw vader u dwingt om een tweede keer te trouwen,

en deze keer met een Wahhabiet, kan er ook geen geloof worden gehecht aan uw vrees voor

besnijdenis van uw jongste dochter door uw vader.

U maakt bijgevolg niet aannemelijk dat u uw dochter in Guinee niet zou kunnen beschermen

bij terugkeer, indien dat al nodig mocht zijn. U heeft er immers voor gezorgd, in eerste instantie samen

met uw man, dat uw oudste dochter niet zou worden besneden. U verklaart dat binnen uw familie de

meisjes worden besneden wanneer ze ongeveer zeven jaar zijn. (zie gehoor CGVS, p 31) Jullie hebben

jullie oudste dochter dus gedurende lange periode (nvdr uw dochter was veertien toen u

Guinee verliet), zonder noemenswaardige problemen kunnen beschermen tegen besnijdenis en

jullie hadden jullie voorzorgen genomen door jullie dochter niet bij uw vader te laten. Uw vader

respecteerde bovendien ook de keuze van uw man, om jullie dochter niet te laten besnijden. (zie gehoor

CGVS, p 32) Dit zet nogmaals het vermeende radicale karakter van uw vader in twijfel daar hij zonder

tegenspraak akkoord gaat met jullie standpunt tegen besnijdenis. Het is daarom ook zeer verwonderlijk

dat u denkt dat u, alleen, niet in staat zou zijn om uw kind te beschermen tegen besnijdenis. U krijgt

immers ook steun van uw tante Aissata en uw moeder (zo blijkt uit de brief die u zelf voorlegt).

Daarenboven is het niet aannemelijk dat u zich niet zou kunnen beroepen op de bescherming van

de autoriteiten. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd

aan het administratief dossier blijkt dat er in 2000 een wet werd gestemd, die expliciet

genitale vrouwenverminkingen als een misdrijf vermeldt. De uitvoeringsteksten van deze wet werden in

2010 door de betrokken ministeries ondertekend. Dit vormt een belangrijke juridische basis die de

vervolging door de autoriteiten mogelijk maakt. Deze teksten voorzien gevangenisstraffen van 3

maanden tot 2 jaar evenals boetes (artikel 10). De straffen zijn uiteraard zwaarder in het geval van

invaliditeit of overlijden van het jonge meisje (artikelen 12 en 13). De teksten laten de NGO’s en

verenigingen die op wettige wijze zijn geregistreerd op het Guineese grondgebied en die strijden tegen

genitale vrouwenverminkingen eveneens toe om zich burgerlijke partij te stellen in naam van het

slachtoffer voor alle bevoegde rechtbanken (artikel 15). De Guineese autoriteiten strijden ook actief en

preventief tegen de besnijdenissen door sensibiliseringscampagnes en preventiecampagnes die worden
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gevoerd in samenspraak met internationale organisaties (waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie)

en nationale organisaties (CPTAFE, TOSTAN, PLAN Guinée, CONAG-DCF, AGBEF…) evenals met

de Ministeries van Gezondheid, Sociale Zaken en Onderwijs. Dit komt met name tot uiting door

didactische modules die bestemd zijn voor de scholen, seminaries voor de religieuze

verantwoordelijken, deelnemen aan een dag van nultolerantie op 6 februari, campagnes met affiches in

de stad en in de ziekenhuizen, en berichten via de radio.

Hoewel het Commissariaat-generaal erkent dat het moeilijk kan zijn om klacht in te dienen

tegen leden van zijn of haar eigen familie en dit, ongeacht de gegeven context en plaats, toch zult u

gehoord worden door de autoriteiten indien u klacht indient. Volgens ASF Guinee (Avocats sans

Frontières) kunnen klachten tegen benijdsters ontvangen worden, ondanks de druk die door sommige

imams en notabelen wordt uitgevoerd. De mentaliteit is in positieve zin aan het wijzigen om de praktijk

van besnijdenis achter zich te laten. Zo is de prevalentie van besnijdenis in Guinee, zoals ook in

andere landen waar genitale vrouwenverminking voorkomt, danig gedaald. Het lijkt dat de jongere

generatie zich er minder aan wil blootstellen. Dr. Morissanda Kouyaté verklaarde bovendien op 18

februari 2013 op RFI (Radio France Internationale) dat het laatste prevalentie cijfer waarover men

beschikt aantoont dat er een enorme terugval is van het aantal vrouwen besnijdenissen. Zo worden er

vandaag twintig procent minder vrouwen besneden (voorheen was er een prevalentie van

negenennegentig procent). Hij baseert zich hiervoor op cijfers van UNICEF (United Nations International

Children's Emergency Fund) en UNFPA (United Nations Population Fund) waarvan de cijfers nog

officieel dienen gepubliceerd te worden.

U verklaart bovendien dat u campagnes heeft gezien en gehoord op de radio en u meent

dat besnijdenissen niet meer mogen worden uitgevoerd in ziekenhuizen (zie gehoor CGVS, p 33)

Hierdoor is het echter verwonderlijk dat u niet op de hoogte bent van organisaties die strijden tegen

besnijdenis terwijl u in België wel de nodige stappen heeft ondernomen om u bij een dergelijke

organisatie aan te sluiten. De huidige presidentsvrouw van Guinee is eveneens ter plaatse actief. Ze

heeft in februari 2011 haar stichting gecreëerd. Het gaat om de Stichting Condé Djènè KABA pour la

Promotion de la Santé Maternelle et Infantile en Guinée, afgekort « FCDK- PROSMI». Ze heeft met

name tot doel te strijden tegen de traditionele praktijken die schadelijk zijn voor de gezondheid van de

vrouw. De religieuze leiders zijn betrokken bij de sensibiliseringscampagnes. In mei 2010 bijvoorbeeld

zijn een zestigtal religieuze leiders, moslims en christenen, uit heel Guinee, samengekomen in Conakry,

in het kader van bezinningsdagen rond de praktijk van besnijdenissen. In april 2011 vond er in Conakry

een workshop plaats op het subregionale niveau dat de religieuze leiders omvat. Er bestaat een

medische opvolging van de slachtoffers van besnijdenissen. Dat gebeurt met name op het niveau van

de ziekenhuizen in Conakry en op het niveau van de ziekenhuizen van de prefectuur en kraamklinieken.

Dankzij de gecoördineerde acties van de overheid en de NGO’s, kan een niet-besneden meisje een

normaal leven leiden. Zoals reeds werd aangegeven is de mentaliteit in gunstige zin aan het evolueren.

De sociale afwijzing vindt vooral plaats op het platteland waar iedereen elkaar kent. In de steden zijn ze

niet gericht op de besnijdenis en wordt men sterk blootgesteld aan media-activiteiten rond de

besnijdenis, vooral via de radio. Momenteel zijn er meer en meer ouders, vooral in een stedelijke

omgeving en onder de intellectuelen, die niet langer willen dat hun dochter wordt besneden en die de

noodzakelijke omstandigheden creëren om haar te beschermen tot ze meerderjarig is. Zo vermijden ze

dat ze haar naar de familie in het dorp sturen, want het is vaak van daaruit dat er druk wordt uitgeoefend

om de besnijdenis uit te voeren. Zoals uzelf reeds heeft aangegeven, naar het voorbeeld van uw

oudste dochter, is het mogelijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen en zodoende is het

mogelijk om uw dochter te beschermen tegen besnijdenis. Gelet op uw sterke en zelfstandige

persoonlijkheid (u bent immers alleen vanuit Guinee naar België gekomen, u begon met de verkoop van

rijst om te voorzien in uw levensonderhoud toen uw man werd vermist, u slaagt erin om zelfstandig in

België te wonen) en de hulp die u van uw tante Aissata en uw moeder kan krijgen is het niet

aannemelijk dat u zich niet elders, in een andere stad, zou kunnen vestigen in uw land van herkomst,

indien nodig.

Kortom, het Commissariaat-generaal kan redelijkerwijs besluiten dat de Guineese Staat actief

tal van acties aanwendt ter bestrijding van besnijdenissen, dat er eveneens tal van NGO’s

ter plaatse actief zijn en dat de persoon in kwestie, indien ze klacht indient bij de

autoriteiten, gehoord zal worden. U

verklaarde bovendien dat u de grenscontrole in de luchthaven van Brussel-Nationaal doorgekomen

bent terwijl de smokkelaar alle documenten in handen had (zie gehoor CGVS, p 19). Uit de informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt en dat werd toegevoegd aan het administratief dossier
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blijkt echter dat iedere passagier, op individuele wijze, wordt gecontroleerd en zeker wanneer er niet-

Europese minderjarige kinderen bij zijn betrokken. (zie SRB ‘General – Procédure de contrôle frontalier

à l’aéroport de Bruxelles-National (ressortissants non européens), Cedoca, 2012, p 3) Deze

vaststellingen laten toe te concluderen dat uw verklaringen betreffende de manier waarop u naar België

bent gekomen, en die een rechtstreeks gevolg zou zijn van de problemen die u verklaarde te hebben

gehad in Guinee, niet geloofwaardig zijn.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen.

De geboorte van uw dochter, (B.F.), wordt immers op geen enkel moment in twijfel getrokken. Ook het

feit dat ze niet besneden is, wordt niet in vraag gesteld. U legt ook een medisch attest op uw naam voor

waaruit blijkt dat u besneden bent type 1, hetgeen niet wordt betwist. Gezien u deze traditionele praktijk

van besnijdenis reeds heeft ondergaan, kan u om deze reden geen internationale bescherming meer

worden verleend. Bovendien blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en

die werd toegevoegd aan het administratief dossier, dat er in Guinee geen sprake is van herbesnijdenis

van een vrouw die het voorwerp was van een besnijdenis van type 1. Derhalve zijn er goede redenen

om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen. (zie SRB,

“Guinée – Les Mutilations Génitales Féminines (MGF)”, mei 2012, update augustus 2012, september

2012, april 2013, Cedoca, p 12-13) De brief, opgemaakt door uw tante Aissata (B.), wordt tevens niet

betwist al kunnen er bedenkingen worden gemaakt bij het feit dat ze u deze informatie per brief

overmaakt en dat ze u niet telefonisch contacteerde aangezien u niet kan lezen en u dus afhankelijk

bent van derden om de inhoud van de brief te kennen. De lidkaart van GAMS (afgeleverd op

16/11/2012) toont enkel aan dat u contact opnam met deze organisatie maar kan uw asielrelaas niet

staven. Het medisch attest van uw zoon is irrelevant voor uw asielrelaas doch dient u zich verder voor

de beoordeling van de medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag

tot machtiging tot verblijf gericht aan de Staatssecretaris of haar gemachtigde op basis van artikel 9ter

van de wet van 15 december 1980. Hieruit blijkt duidelijk dat de ambtenaar-geneesheer ermee belast is

om de toegankelijkheid van de medische zorgen die een vreemdeling nodig heeft in diens land van

herkomst te beoordelen, evenals de graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling. Het

Commissariaat-generaal zou haar bevoegdheid overschrijden indien zij hier uitspraak over zou doen.

Bijgevolg 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. U beroept zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming immers op dezelfde

elementen als deze van uw asielrelaas. Gelet op de ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg

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

Vreemdelingenwet worden toegekend.

Met betrekking tot de algemene situatie in Guinee kan het volgende worden vastgesteld:

Guinee werd eind 2012 en begin 2013 geconfronteerd met interne spanningen, geïsoleerde

en sporadische daden van geweld en ander vergelijkbare daden. Er werden inderdaad schendingen van

de mensenrechten begaan door de politie van Guinee, naar aanleiding van betogingen met een

politiek karakter. Er zijn nog steeds spanningen voelbaar tussen de regering en de meeste

politieke oppositiepartijen, door de organisatie van parlementsverkiezingen. Geen enkele van de

geraadpleegde bronnen haalt echter het bestaan aan van een gewapend conflict. Het is echter aan de

verschillende politieke actoren om ervoor te zorgen dat er aan alle voorwaarden wordt voldaan om de

organisatie van parlementsverkiezingen mogelijk te maken in een vreedzaam klimaat.

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

de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend intern

of internationaal 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 een situatie van willekeurig geweld en dat men er

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

deze elementen is er op dit moment in Guinee geen gewapend conflict of een situatie van willekeurig

geweld in de zin van artikel 48/4, §2 (zie SRB "Guinee: Situatie op het gebied van de veiligheid", april

2013).
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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. In een enig middel beroept verzoekster zich op de schending van artikel 48/3, 48/4 en 57/7bis van

de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van het “rechtsbeginsel van het

recht op verdediging en op tegenspraak” en van artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot

regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen.

Onder verwijzing naar artikel 27 van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en artikel 197,

198 en 199 van het UNHCR-Handboek stelt verzoekster dat onjuiste verklaringen op zich niet

voldoende zijn om een internationale beschermingsstatus te weigeren en dat verweerder een manifeste

appreciatiefout begaat door telkens de voor verzoekster meest nadelige interpretatie te weerhouden.

Betreffende de wahhabistische geloofsovertuiging van haar vader wijst verzoekster erop dat zij wel

degelijk verschillen kon opnoemen tussen wahhabieten en reguliere moslims, maar dat er nooit

gevraagd werd naar fysieke kenmerken, zoals het hebben van een baard. Dit is voor verzoekster geen

bepalend element. Verzoekster verwijst naar haar gehoorverslag. Verder wijst verzoekster er nog op dat

het niet de niet-wahhabieten zijn die naar de moskee van de wahhabieten gaan, maar de wahhabieten

die alleen op vrijdag naar de moskee van de Tijani gaan, na het derde gebed en dus na 17 uur. De

wahhabieten gaan naar dezelfde moskee, maar zij bidden niet. Verzoekster verwijst ook nog naar een

passage uit de informatie die verweerder betreffende het wahhabisme aan het administratief dossier

heeft toegevoegd.

Betreffende haar huwelijk dat door haar tante geregeld werd, stelt verzoekster dat haar tante haar man

gekozen heeft omdat zij door haar tante werd opgevoed. Tijdens het gehoor heeft verzoekster steeds

gesproken over “haar tante langs vaderskant”: zij werd door deze tante opgevoed, deze tante regelde

haar huwelijk, deze tante hielp haar Guinee te verlaten en bij deze tante verblijft haar dochter. Verder

wijst verzoekster erop dat zij het voorstel van haar vader om te hertrouwen niet serieus nam omdat zij

niet akkoord ging en dacht dat haar vader haar niet zou dwingen. Verzoekster verwijst naar haar

gehoorverslag.

Wat betreft de woonplaats van haar vader, stelt verzoekster dat hij in Bambeto, Conakry woont, maar

wanneer het de periode is om op het platteland te werken, gaat hij naar Bantignel. Hij woont dus in

Bantignel wanneer hij op het platteland werkt. Verzoeksters dochter is nu in Bantignel omdat zij op dit

moment met verzoeksters vader woont, die op zijn beurt in Bantignel is omdat het de periode is om op

het platteland te werken. Verzoekster verwijst opnieuw naar haar gehoorverslag en stelt dat zij steeds

deze antwoorden heeft gegeven.

Betreffende de besnijdenis van haar in Guinee achtergebleven oudste dochter voert verzoekster aan dat

zij zich verantwoordelijk voelt voor de besnijdenis, dat het niet mogelijk was om haar beide kinderen uit

Guinee mee te nemen, dat zij haar dochter heeft achtergelaten omdat haar zoon kleiner is, dat zij haar

tante vertrouwde en dat zij nooit had gedacht dat haar vader haar dochter bij haar tante zou komen

ophalen. Verzoekster wijst erop dat besnijdenis een familietraditie is. Omdat besnijdenis in Conakry

bestaat, vreest verzoekster ook de besnijdenis van haar in België geboren jongste dochter. Zij verwijst

naar haar gehoorverslag en naar de informatie die verweerder betreffende vrouwenbesnijdenis aan het

administratief dossier toevoegde. Bovendien werd verzoekster zelf op tienjarige leeftijd besneden in een

ziekenhuis. Tegenwoordig is besnijdenis in een ziekenhuis verboden en wordt het gewoon thuis gedaan,

waardoor verzoekster vreest dat haar jongste dochter zal sterven, of minstens andere problemen zal

kennen. Onder verwijzing naar rechtspraak van de Raad voert verzoekster ook nog aan dat verweerder

geen rekening hield met artikel 57/7bis van de vreemdelingenwet.

Wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus voert verzoekster aan dat een grondig onderzoek had

moeten geschieden omtrent de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Verzoekster verwijst naar een aantal persartikelen op internet aangaande de algemene politieke en
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veiligheidssituatie in Guinee en leidt hieruit af dat er in Guinee een ernstige bedreiging van haar leven

en dat van haar kinderen is.

2.2.1. De procedure voor de commissaris-generaal is geen jurisdictionele procedure, 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 verzoekster toont niet aan hoe zij 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 verzoekster op voorhand had moeten

confronteren met alle vaststellingen waarop de bestreden beslissing is gebaseerd.

2.2.2. Waar verzoekster verwijst naar rechtspraak van de Raad, dient opgemerkt dat de rechtspraak van

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen precedentwaarde heeft en elk dossier wordt individueel

beoordeeld.

2.2.3. 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.

2.2.4. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters 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.

2.3.1. Verzoekster verklaarde dat haar vader een wahhabiet is en dat zij tevens koranles volgde bij een

wahhabiet (gehoorverslag CGVS, p. 14 en 22). Hoewel verzoekster wel een aantal verschillen kan

opsommen tussen wahhabieten en reguliere moslims weet verzoekster niet dat naast de koran ook de

Soenna voor de wahhabieten een belangrijk boek is (gehoorverslag CGVS, p. 23). Bovendien

vermeldde verzoekster niet dat het hebben van een baard voor wahhabistische mannen verplicht is en

dus een belangrijk uiterlijk kenmerk vormt (gehoorverslag CGVS, p. 22-23). Gelet op het feit dat haar

vader een wahhabiet zou zijn, alsook dat zij koranles zou gehad hebben van een wahhabiet, is het niet

aannemelijk dat verzoekster beide belangrijke zaken niet weet te vermelden tijdens haar gehoor, hoewel

zij hieromtrent uitgebreid bevraagd werd. Verder blijkt uit informatie die verweerder aan het

administratief dossier toevoegde (zie map ‘Landeninformatie’) dat wahhabieten een eigen moskee

hebben waar niet-wahhabieten niet welkom zijn. Nergens uit deze informatie blijkt echter dat

wahhabieten op vrijdag na het derde gebed om 17 uur naar een niet-wahhabistische moskee zouden

gaan, zoals verzoekster verklaarde tijdens haar gehoor (gehoorverslag CGVS, p. 22) en in haar

verzoekschrift. Aangezien verzoekster beweert dat zowel haar vader als haar koranleraar wahhabieten

zijn, kan van haar een betere kennis van de specifieke gebruiken van het wahhabisme verwacht

worden. Verzoeksters vage en met de informatie van verweerder strijdige verklaringen doen besluiten

dat geen geloof kan worden gehecht aan de wahhabistische geloofsovertuiging van haar vader.

Dit klemt des te meer daar verzoeksters huwelijk door haar tante werd geregeld en haar vader als

wahhabiet toestemming gaf voor dit huwelijk terwijl hij helemaal niet akkoord gaat met de keuze van

haar tante (gehoorverslag CGVS, p. 14). Verzoeksters vader zou de keuze van haar tante niet religieus

genoeg bevonden hebben daar hij ervan op de hoogte was dat haar echtgenoot haar niet zou

verplichten om een hoofddoek te dragen die haar hele gezicht bedekt (gehoorverslag CGVS, p. 15). Van

een wahhabiet kan verwacht worden dat hij een streng religieuze huwelijkskandidaat zou zoeken voor
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zijn dochter en zich hierbij niet opzij laat zetten door zijn zus, al heeft die zijn dochter opgevoed.

Bovendien nam verzoekster haar vader aanvankelijk niet serieus toen deze voorstelde dat verzoekster,

na de verdwijning van haar echtgenoot, zou hertrouwen met haar neef, hoewel haar vader een koppig

man zou zijn die beslissingen neemt en de dingen laat gebeuren zoals hij het wil (gehoorverslag CGVS,

p. 20 en 26). Dat verzoekster dacht dat haar vader niet verder zou aandringen wanneer zij het huwelijk

weigert (gehoorverslag CGVS, p. 26), is hiermee niet in overeenstemming te brengen en doet dan ook

verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van het profiel van een streng wahhabistische vader dat

verzoekster naar voren schuift.

Aangezien er geen geloof gehecht kan worden aan de wahhabistische geloofsovertuiging van

verzoeksters vader, kan evenmin geloof gehecht worden aan verzoeksters verklaringen dat haar vader

haar wil laten hertrouwen met haar neef omwille van deze geloofsovertuiging (gehoorverslag CGVS, p.

27). Verzoekster komt in haar verzoekschrift niet verder dan het herhalen van reeds eerder afgelegde

verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de

commissaris-generaal, hetgeen de motieven van de bestreden beslissing niet kan weerleggen.

Verder legde verzoekster tegenstrijdige verklaringen af omtrent de tante door wie zij zou zijn opgevoed

en met wiens zoon zij zou moeten hertrouwen. Verzoekster verklaarde aanvankelijk dat zij bij haar tante

Kadiatou ging wonen en dat deze geen kinderen had (gehoorverslag CGVS, p. 5). Later tijdens haar

gehoor verklaarde verzoekster dat zij bij haar tante Aissata heeft gewoond (gehoorverslag CGVS, p. 14)

en dat zij met de zoon van haar tante Kadiatou moest hertrouwen (gehoorverslag CGVS, p. 19). In een

poging deze tegenstrijdigheden te weerleggen, komt verzoekster in haar verzoekschrift niet verder dan

het herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het

tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, hetgeen de motieven van de

bestreden beslissing echter niet kan weerleggen. Dat verzoekster geen coherente en eenduidige

verklaringen kan afleggen omtrent dergelijke cruciale elementen van haar relaas, met name de persoon

door wie zij werd opgevoed en de tante met wiens zoon zij zou moeten hertrouwen, doet verder afbreuk

aan de geloofwaardigheid van verzoeksters asielrelaas.

Verzoekster voert geen verweer tegen de vaststelling in de bestreden beslissing dat zij vage en

incoherente verklaringen aflegde omtrent het moment waarop zij zou zijn beginnen verkopen op straat

en het moment dat haar vader haar wilde uithuwelijken, zodat deze vaststellingen als vaststaand

beschouwd moeten worden en aldus verder afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van verzoeksters

asielrelaas.

Aangaande de aangehaalde vrees voor de besnijdenis van haar in België geboren jongste dochter,

kunnen een aantal opmerkingen worden gemaakt, waardoor deze vrees als ongegrond bestempeld

moet worden. Vooreerst verklaarde verzoekster dat zij en haar echtgenoot besloten dat hun (oudste)

dochter niet besneden zou worden en dat deze beslissing gerespecteerd werd (gehoorverslag CGVS, p.

14), zodat ervan kan worden uitgegaan dat verzoekster en haar echtgenoot de besnijdenis van hun

oudste dochter wisten te vermijden. Wanneer verzoekster echter Guinee ontvlucht, laat zij haar oudste

dochter achter bij haar tante, waarvan zij wist dat deze tante traditioneel ingesteld is (gehoorverslag

CGVS, p. 14). Verzoekster ging er echter van uit dat haar tante haar wil om de besnijdenis niet toe te

staan, zou respecteren (gehoorverslag CGVS, p. 14), zodat kan worden besloten dat zij de situatie veilig

genoeg achtte om haar dochter in Guinee achter te laten en er voor koos om haar zoon mee te nemen

naar België. Verder verklaarde verzoekster dat haar oudste dochter toch door toedoen van haar vader

besneden werd (gehoorverslag CGVS, p. 8), nieuws dat zij via een op het CGVS neergelegde brief van

haar tante heeft vernomen. Nochtans blijkt uit deze brief (administratief dossier, stuk 18) dat haar

dochter nog niet besneden is, maar dat verzoeksters vader haar zal besnijden. Daar verzoeksters

verklaringen niet overeenstemmen met de inhoud van de brief, is het opmerkelijk dat zij niet

daadwerkelijk op de hoogte is van de situatie van haar oudste dochter, hoewel zij verklaarde nog

contact met haar te hebben (gehoorverslag CGVS, p. 6). Bijgevolg kan er getwijfeld worden aan de

besnijdenis van verzoeksters oudste dochter.

Bovendien blijkt uit informatie die verweerder aan het administratief dossier toevoegde (zie map

‘Landeninformatie’) dat steeds meer ouders in Guinee, vooral in stedelijk gebied – waarvan verzoekster

afkomstig is – en onder intellectuelen, niet langer willen dat hun dochter besneden wordt en er tevens in

slagen hun dochter tegen besnijdenis te beschermen tot zij meerderjarig is. Tevens blijkt uit deze

informatie dat ook de Guineese autoriteiten erg actief zijn op dit vlak. Zo werd in 2000 een wet gestemd

die vrouwenbesnijdenis expliciet als misdrijf vermeldt. Deze wet kreeg in 2010 uitvoering. Aldus

beschikken de Guineese autoriteiten over een juridische basis om vervolging in te stellen, hetgeen ook
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reeds gebeurde. Daarnaast kunnen de op regelmatige wijze op het Guineese grondgebied

geregistreerde verenigingen die zich met vrouwenbesnijdenis bezig houden, zich burgerlijke partij

stellen in naam van het slachtoffer voor alle bevoegde rechtbanken. Bovendien tracht de overheid via

allerhande preventie- en sensibiliseringscampagnes de praktijk van vrouwenbesnijdenis te bannen, in

samenwerking met internationale en nationale organisaties. Onbesneden meisjes en hun ouders

kunnen dankzij deze acties een zo goed als normaal leven leiden. Voorts blijkt uit de meest recente

update van deze informatie dat de mentaliteit in Guinee aangaande vrouwenbesnijdenis zich in positieve

zin aan het wijzigen is en dat een daling van de prevalentie van vrouwenbesnijdenis zich heeft ingezet.

Daar verzoekster blijkens de voormelde brief van haar tante kan rekenen op de steun van haar tante en

haar moeder in het verzet tegen de besnijdenis van haar dochter(s), kan worden aangenomen dat zij in

staat is haar dochter(s) in Guinee tegen besnijdenis te beschermen. Zij kan bovendien ook terecht bij

verschillende organisaties alsook bij de Guineese autoriteiten. Verzoekster brengt geen stukken bij

waaruit blijkt dat de informatie van verweerder onjuist of achterhaald is. Verder komt verzoekster in haar

verzoekschrift niet verder dan het herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen van

losse beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, hetgeen

de motieven van de bestreden beslissing niet kan weerleggen.

Wat betreft de door verzoekster afgelegde reisweg en de vaststellingen hieromtrent in de bestreden

beslissing, dient opgemerkt dat van een asielzoeker correcte verklaringen en waar mogelijk documenten

mogen verwacht worden over de door hem afgelegde reisroute. Uit de door verweerder aan het

administratief dossier toegevoegde informatie (zie map ‘Landeninformatie’) blijkt dat iedere passagier op

de luchthaven van Brussel-Nationaal op individuele wijze wordt gecontroleerd, zeker wanneer er niet-

Europese minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Verzoekster voert geen verweer tegen deze

vaststellingen. Bijgevolg moeten deze vaststellingen als vaststaand beschouwd worden en vormen zij

een bijkomende indicatie van de ongeloofwaardigheid van verzoeksters asielrelaas.

De voormelde vaststellingen volstaan in het kader van het devolutieve karakter van onderhavig beroep

om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters beweerde asielrelaas.

Evenmin schendt de bestreden beslissing, gelet op hetgeen voorafgaat, artikel 27 van het KB van 11 juli

2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekster maakt immers niet aannemelijk dat de commissaris-

generaal geen rekening zou hebben gehouden met enig feit of element dat de motieven van de

bestreden beslissing in een ander daglicht zou kunnen stellen.

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

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

vreemdelingenwet.

2.3.2. Gelet op het hoger vastgestelde inzake haar asielrelaas, toont verzoekster niet aan dat in haar

hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van

herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

vreemdelingenwet.

Uit de SRB “Guinee – Situatie op het vlak van de veiligheid”, door verweerder aan het administratief

dossier toegevoegd (zie map ‘Landeninformatie’), blijkt dat Guinee in 2012 en begin 2013 werd

geconfronteerd met interne spanningen, geïsoleerde en sporadische daden van geweld en andere

vergelijkbare daden. Guinee wordt echter niet geconfronteerd met willekeurig geweld en er is geen

gewapende oppositie in het land. De persartikelen op internet die verzoekster opneemt in haar

verzoekschrift, kunnen hier geen ander licht op werpen, daar er enerzijds ook in de informatie van

verweerder sprake is van interne spanningen, geïsoleerde en sporadische daden van geweld en andere

vergelijkbare daden en anderzijds deze artikelen niet aantonen dat er sprake is van willekeurig geweld

in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. Aldus is er actueel geen sprake van een

situatie van willekeurig geweld in Guinee zodat er ten aanzien van verzoekster geen zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat zij louter door haar aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar relaas en de elementen in het dossier

toont verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij een reëel

risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

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

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


