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nr. 109 590 van 11 september 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. ZAMANI

Leopold II Laan 180

1080 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 21 mei 2013 heeft

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

23 april 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 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 advocaat N. ZAMANI, die verschijnt voor de verzoekende partij, 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 en opgegroeid

in Tougué. U bent getrouwd met (B.M.S.) in maart 2005. U bent vervolgens naar Conakry verhuisd

alwaar u uw studie zou afwerken. U zat toen in de tiende klas. U bent gaan wonen bij uw ooms in de

wijk Dixinn. Uw man is niet in Conakry gebleven maar is doorgereisd naar Pita waar hij werkte in een

sigarettenwinkel die hij samen met uw oom uitbaatte. Omdat u steeds ziek was en u zwanger bleek te

zijn, ging u niet naar school en besloot u naar uw man te gaan in Pita. Jullie zijn teruggekeerd

naar Conakry nog vóór de geboorte van uw eerste zoon (nvdr uw eerste zoon is geboren in 2006). Jullie

zijn in jullie huis in Cosa gaan wonen. Uw man handelde in stoffen en had zijn winkel in Madina, die
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hij deelde met zijn vriend (A.A.B.). In 2007 opende u ook een stoffenwinkel in Matoto. Uw man reisde

initieel regelmatig naar Banjul voor de aankoop van stoffen, maar sinds uw tweede zwangerschap gaat

hij om de twee maand naar China voor de aankoop van stoffen (nvdr uw tweede kind is geboren op 11

mei 2009). Sinds 2008 is uw man actief bij het UFDG. Hij is verantwoordelijk voor het mobiliseren en

sensibiliseren van jongeren. Toen jullie in de wijk Cosa woonden, kregen jullie tot driemaal toe te maken

met invallen van het leger in jullie huis. De eerste inval gebeurde op 16 november 2010, de dag na de

aankondiging van de voorlopige verkiezingsresultaten. De militairen waren bij jullie binnengevallen en

hebben (T.), één van de mannen die bij jullie in een annex woonde, hard toegetakeld. Ze zijn vervolgens

op 3 april 2011 binnengevallen, de dag dat Cellou Dalein Diallo werd opgewacht door zijn aanhangers

aan de luchthaven van Conakry. Militairen kwamen die dag binnen. Het huis werd gefouilleerd maar

niemand werd verwond of meegenomen. Vervolgens vielen de militairen ook op 27 september 2011

binnen, de dag waarop een grote manifestatie werd gehouden door de oppositie. Op die dag namen de

militairen drie mannen op, die bij jullie in de annexen woonden. Uw man, die ook in huis was, heeft zich

echter kunnen verstoppen waardoor hij niet werd ingerekend. Naar aanleiding van deze incidenten

hebben u en uw man besloten om naar jullie huis in Lansanayah te verhuizen in januari 2012. Uw man

heeft toen even zijn politieke activiteiten stopgezet. Toen hij zijn politieke activiteiten terug opnam,

organiseerde hij aanvankelijk één vergadering per maand, maar sinds juni 2012 organiseerde hij elke

zondag een vergadering. Op 16 juli 2012 vielen er ’s nachts militairen bij jullie binnen. Het huis werd

gefouilleerd, uw man werd geboeid en uiteindelijk werden hij en uw kinderen ergens naartoe gebracht. U

werd ook opgesloten. U weet niet precies waar, maar u denkt dat u dicht bij het Donka ziekenhuis werd

gevangengehouden omdat u, bij uw ontsnapping daar voorbij reed. U kon ontsnappen op 27 juli 2012,

met de hulp van de vriend van uw man, (A.A.B.), en de commissaris Mamadou Baillo Doumbaya. Ze

hebben u naar een huis van (A.A.B.) gebracht, in Simanbosiyah, waar u bent ondergedoken tot wanneer

uw reis was voorbereid. U wilde echter niet weg zonder uw man en kinderen. De commissaris en

(A.A.B.) hebben u echter naar de luchthaven van Conakry gebracht en u heeft daar op 7 augustus het

vliegtuig genomen naar België. Op 9 augustus 2012 heeft u asiel aangevraagd. Na uw asielaanvraag

heeft u contact opgenomen met (A.A.B.) en de commissaris. Ze wisten u op 11 augustus 2012 te

vertellen dat de commissaris uw kinderen heeft kunnen bevrijden en dat hij uw kinderen naar (O.), uw

broer, heeft gebracht. Uw broer heeft uw kinderen naar uw moeder in Tougué gebracht. Vervolgens

bleef u proberen om contact op te nemen met (A.A.B.) en de commissaris om meer nieuws te krijgen

over uw situatie en de situatie van uw man. U kreeg echter geen antwoord op hun telefoontoestellen. U

heeft daarom geprobeerd om contact op te nemen met de vrouw van Alhadji Amadou Barry. Ze vertelde

u dat haar man op reis was. Via uw broer (O.) heeft u vernomen dat de commissaris werd vermoord en

hij had u gezegd dat u deze informatie op het internet kan vinden.

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 de autoriteiten vreest omdat u, uw man en jullie kinderen werden opgesloten. U

kon ontsnappen en uw kinderen werden ook in veiligheid gebracht maar u weet nog steeds niet waar

uw man is.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u tijdens het gehoor aangaf dat u documenten wenst voor

te leggen. Het CGVS heeft echter tot op heden de stukken, zijnde een internetartikel waaruit

zou moeten blijken dat de commissaris die u heeft geholpen bij uw ontsnapping werd vermoord

en uw geboorteakte, niet ontvangen. Het feit dat u de nodige stappen niet heeft gezet om

deze documenten over te maken aan het CGVS duidt op weinig interesse in uw asielaanvraag en

tast reeds de ernst van de vrees die u koestert in Guinee aan.

In uw administratief dossier zijn vier internetartikels terug te vinden die door het CGVS werden

gevonden en die melding maken van de dood van de commissaris Mamadou Bailo Doumbaya/

Ibrahima Doumbouya, zoals u aangaf tijdens uw gehoor. Het is echter verwonderlijk dat u, wanneer de

protection officer u vraagt naar de inhoud van het internetartikel dat u wenst voor te leggen, zegt dat u

het zich niet kan herinneren. (zie gehoor CGVS, p 21) Het duidt nogmaals op weinig interesse en

betrokkenheid daar u niet in staat bent om te vertellen wat er in het artikel staat geschreven. U

geeft daarbij ook aan dat u niet weet of het artikel betrekking heeft op uw asielrelaas, maar dat u alleen

wenst aan te tonen dat de commissaris werd vermoord. (zie gehoor CGVS, p 21)

Er kunnen vervolgens nog vragen worden gesteld bij de figuur van de commissaris aan wie u in

uw asielrelaas een sleutelrol toeschrijft (1) het is zeer verwonderlijk dat u tijdens uw gehoor bij de DVZ

op geen enkel moment vermelding maakt van de commissaris. (zie vragenlijst CGVS, ingevuld door

DVZ, p 2-3) U vermeldt echter wel (B.E.H.A.) en u verklaart dat hij ervoor zou gezorgd hebben dat
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u vrijkwam. (zie vragenlijst CGVS, ingevuld door DVZ, p 2) Indien de commissaris daadwerkelijk

een dergelijk belangrijke rol zou spelen in uw vluchtrelaas is het onvoorstelbaar dat u hem niet

zou vermeld hebben tijdens uw interview bij de DVZ. U geeft immers aan dat de commissaris u

samen met (E.H.B.) heeft geholpen om te ontsnappen (zie gehoor CGVS, p 20) (2) Bijkomend is het

zeer verwonderlijk dat u niet beter op de hoogte bent over de situatie van uw kinderen. U weet alleen

dat de commissaris hen heeft gevonden. (zie gehoor CGVS, p 17, 18) U kunt echter geen verdere

toelichting geven over de omstandigheden. U geeft aan dat u toen niet in Guinee aanwezig was en dat u

daardoor niet beter op de hoogte bent en dat beide mannen de zaken onderling bespraken. (zie gehoor

CGVS, p 17) Wederom toont u weinig interesse en betrokkenheid in de situatie waarin uw kinderen zich

bevinden en is het verwonderlijk dat u niet meer vragen heeft gesteld over de situatie waarin uw

kinderen zich bevonden. (3) Het is ook verwonderlijk dat u niet weet sinds wanneer Mamadou Siré

Doumbouya in Conakry werkzaam is en in welk politiekantoor hij werkt. (zie gehoor CGVS, p 10) Het is

daarenboven twijfelachtig dat een commissaris, met dergelijk profiel (geboren in 1962 te Pita, de jongste

broer van Mamadou Siré Doumbouya, gewezen minister van economie en financiën van de regering

van de vroegere eerste minister Ahmed Tidiane Souaré) een diepgaande vriendschap met uw man zou

hebben opgebouwd gedurende de tijd dat uw man in Pita woonde. Uw man heeft immers slechts

gedurende een korte periode in Pita gewoond (nvdr van 2005 tot wanneer jullie samen naar Conakry

teruggingen voor de geboorte van jullie eerste kind. (nvdr in 2006)) (zie gehoor CGVS, p 5) Aangezien

uw man een winkel had met sigaretten is het weinig waarschijnlijk dat ze gedurende deze korte periode

een diepe vriendschap hebben opgebouwd waarbij hij een hoge post als ‘commissaris’ in het gedrang

zou brengen om u en uw kinderen te redden. Indien uw man effectief een diepgaande vriendschap

zou hebben met de commissaris, zou er van hem en bijgevolg ook van u mogen verwacht

worden dat jullie meer op de hoogte zouden zijn van zijn komst als commissaris te Conakry en

meer interesse zoude hebben in zijn lot. U bleek echter niet geïnteresseerd te zijn in het artikel

over zijn dood aangezien u niet weet wat er in staat (zie gehoor CGVS, p. 21). Het is niet

geloofwaardig dat u de commissaris tijdens uw gehoor bij het CGVS opeens voordraagt als

sleutelfiguur gezien bovenstaande vaststellingen. Bijgevolg is het ook niet geloofwaardig dat de

commissaris betrokken was bij uw vrijlating uit detentie en er daadwerkelijk voor heeft gezorgd dat hij

uw kinderen zou kunnen terugkrijgen. (zie gehoor CGVS, p 10) Aangezien er getwijfeld wordt aan uw

verklaringen aangaande de terugkomst van uw kinderen, kan er bijgevolg ook getwijfeld worden

aan hun verdwijning. Hetzelfde geldt hierbij voor uw detentie.

Vervolgens dient te worden vastgesteld dat u verklaart dat uw man zeer politiek actief is binnen

het UFDG.

Bij de drie invallen die in de wijk Cosa zouden zijn gebeurd, zegt u dat u denkt dat militairen

zijn binnengevallen omdat uw man actief zou zijn binnen de oppositie. (zie gehoor CGVS, p 7, p 8) Uw

man is lid van het UFDG sinds 2008. (zie gehoor CGVS, p 22) Wanneer u wordt gevraagd wat hij doet

binnen de partij antwoordde u dat hij jongeren moest mobiliseren en sensibiliseren om binnen de partij

te komen. U licht daarbij toe dat hij hierbij zeer actief was en dat hij veel vergaderingen moest

organiseren. (zie gehoor CGVS, p 22) U verklaart dat uzelf ook zeer actief was binnen de

vergaderingen. U moest immers voor eten, water en sinaasappels zorgen wanneer er vergaderingen bij

jullie thuis werden georganiseerd. Wanneer er wordt gevraagd naar de functie van uw man binnen de

partij, kan u echter niet zeggen wat zijn exacte functie was. U bent er echter wel van overtuigd dat hij

een functie heeft binnen de partij aangezien hij naar de hoofdzetel van de partij ging. (zie gehoor CGVS,

p 22) Het is zeer verwonderlijk dat u, die bovendien uw man hielp bij de vergaderingen, niet beter

op de hoogte bent van de functie die hij inneemt. Daarbij is het zeer eigenaardig dat u er wel in

slaagt om algemene zaken zoals de structuur van de partij UFDG uiteen te zetten. U weet dat UFDG is

verdeeld over het hele gebied van Guinee. U weet dat het onderverdeeld is in ‘Comités de base’, in

‘sections’ en in ‘fédérations’. U weet bovendien dat er binnen de comités verschillende afdelingen zijn.

Zo weet u dat er een ‘bureau des femmes’ is en een ‘bureau des jeunes’. (zie gehoor CGVS, p 24) Het

is merkwaardig dat u wel op de hoogte bent van de structuur van de partij maar dat u bijvoorbeeld niet

weet wie aan het hoofd van de ‘bureau des jeunes’ staat, aangezien dit eerder binnen het werkveld van

uw man zou liggen. U weet bovendien ook niet wie aan het hoofd van de sectie van Simbaya staat, de

sectie waarin uw man werkzaam zou geweest zijn. (zie gehoor CGVS, p 24) Het is ongeloofwaardig

dat u niet meer toelichting kan geven bij de elementen die van belang zijn in uw persoonlijk

verhaal en dat u hier niet gedetailleerder over kan vertellen maar dat u wel in staat bent om de

algemene structuur van het UFDG te omschrijven. Doordat u niet in staat bent om uw persoonlijk

verhaal op een doorleefde manier te vertellen, wordt ernstig getwijfeld aan de door u

voorgehouden politieke activiteiten van uw man.

Bovendien is het bizar dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde dat u bent

verhuisd omdat er tijdens de laatste verkiezingen militairen in uw huis kwamen en er alles vernielden.

(zie vragenlijst CGVS, ingevuld door DVZ, p 3) De laatste verkiezingen dateren echter van november
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2010, met de nodige verwikkelingen tot eind 2010. Indien u, zoals u beweerde, zou verhuisd zijn van de

wijk Cosa naar de wijk Lansanaya omwille van de inval tijdens de laatste verkiezingen, is het

verwonderlijk dat jullie pas in januari 2012 zijn verhuisd, terwijl jullie reeds in het bezit waren van een

ander huis sinds 2008. (zie gehoor CGVS, p 9) Tijdens het gehoor bij het CGVS zwakt u uw bewering

wat af en verklaart u dat jullie zijn verhuisd omdat jullie bang waren door de invallen. (zie gehoor CGVS,

p 9) Het blijft echter verwonderlijk dat jullie niet sneller verhuisd zijn na de laatste inval (nvdr 27

september 2011) vooral daar jullie over de middelen beschikten om elders te wonen. Wanneer de

protection officer u hiermee confronteert, antwoorde u ‘men weet nooit’. Toen u nogmaals werd

gevraagd waarom jullie niet eerder zijn verhuisd, antwoordde u ‘We hadden altijd gedacht dat er

misschien verandering zou komen, dat ze zouden stoppen met ons aan te vallen. Maar het ging gewoon

door. Daarom hebben we besloten om daar te verlaten’. (zie gehoor CGVS, p 10) Ook dit antwoord blijft

verbazen aangezien de laatste aanval dateerde van ruim drie maand voordien. Indien jullie werkelijk

vreesden voor jullie veiligheid is het onbegrijpelijk dat jullie zolang hebben gewacht alvorens te

verhuizen aangezien jullie de middelen voorhanden hadden. Bovendien dient te worden opgemerkt

dat jullie verhuizen naar een andere wijk als een oplossing voor jullie problemen zagen. Dit betekent

toch dat jullie niet dermate persoonlijk geviseerd werden en dat de vrees voor een inval niet

dermate groot was aangezien de verhuis naar een andere wijk soelaas zou brengen. Uw

verklaring dat jullie meenden dat een verhuizing naar een andere wijk een oplossing zou zijn,

komt helemaal niet doorleefd over en tast opnieuw de ernst van uw verklaringen aan.

Daarnaast moet ook opgemerkt worden dat tijdens geen van de invallen in jullie huis in Cosa uw

man werd aangehouden of specifiek werd geviseerd. Tijdens de eerste inval werd immers

Thierno aangehouden en werd uw man niet gearresteerd. (zie gehoor CGVS, p 7) Tijdens de tweede

inval werd niemand aangehouden (zie gehoor CGVS, p 8) en tijdens de laatste inval slaagde uw man

erin om zich te verstoppen in het huis terwijl er wel andere mannen werden gearresteerd. (zie gehoor

CGVS, p 8) Indien de militairen effectief uw man zouden viseren, is het ondenkbaar dat hij tijdens

géén enkele inval werd gearresteerd of beter werd gezocht. Hierbij dient ook te worden opgemerkt

dat uw man, ondanks jullie vrees voor de militairen, het aantal vergaderingen opdreef van één

vergadering per maand tot een wekelijkse vergadering. U was er immers van overtuigd dat de militairen

jullie huis viseerden omdat er vergaderingen plaatsvonden. Het is daarbij echter wel opmerkelijk dat uw

man geen problemen ondervond om vaak te reizen naar Banjul en China en hierbij toch ook de nodige

controles moest passeren om naar het buitenland te reizen. (zie gehoor CGVS, p 15) U verklaarde

bovendien dat militairen ook in jullie huis in Lansanaya zijn binnengekomen in de maand juni 2012. Uw

man zou op dat moment niet in Guinee zijn geweest. Ze zouden gekomen zijn omdat ze zouden

gehoord hebben dat jullie nog steeds vergaderingen houden. (zie gehoor CGVS, p 21) Het is

verwonderlijk dat uw man u alleen thuis laat terwijl hij in het buitenland is terwijl u verder niet alleen mag

buiten gaan omdat hij wist dat jullie bedreigd werden. (zie gehoor CGVS, p 24) Het is contradictorisch

dat uw man u enerzijds alleen in huis laat terwijl u niet alleen mag buitengaan omwille van

bedreigingen.

Vervolgens is het ook zeer verwonderlijk dat de militairen die jullie voordien viseerden omdat uw

man vergaderingen organiseerde jullie opeens ook zouden beschuldigen van wapensmokkel. U

verklaart dat uw man niet in wapenhandel doet en dat de militairen in scène hebben gezet en gefilmd

dat er bij jullie wapens zouden te vinden zijn. (zie gehoor CGVS, p 26) Het is bizar dat jullie sinds

november 2010 zouden geviseerd worden omdat uw man vergaderingen zou organiseren, met nog een

waarschuwing in juni 2012 en dat jullie één maand na deze verwittiging zouden beschuldigd worden van

wapenhandel. (zie gehoor CGVS, p 19, 26) Bovendien zou u pas op de hoogte gebracht zijn van deze

beschuldiging op het moment dat u in detentie was. Er kan echter, zoals hierboven blijkt, geen geloof

meer worden gehecht aan deze detentie.

Tijdens uw gehoor gaf u aan dat u nog zaken wenst toe te voegen. U wenste meer te vertellen over

hoe u werd mishandeld en verkracht. (zie gehoor CGVS, p 26-27) Eerder had u nochtans verklaard dat

u die dingen niet wou vertellen (zie gehoor CGVS, p. 17). Aangezien reeds geeen geloof meer kan

gehecht worden aan de aanleiding van uw problemen, kunnen de gevolgen ervan, zijnde uw

mishandeling en verkrachting, ook niet meer in overweging worden genomen.

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:
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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 SRB, "Guinee: Situatie op het vlak van de veiligheid", Cedoca, dd. 10

september 2012,toegevoegd aan het administratief dossier).

Met betrekking tot de situatie in Guinee voor wat mensen van de Peul-etnie betreft kan het

volgende worden opgemerkt. De verkiezingscontext van 2010 heeft het etnische evenwicht verstoord

dat tot dan in Guinee heerste. De verschillende politieke spelers hebben de etniciteit immers naar voren

gebracht als een sterk politiek idee. Het beleid van de huidige regering was er niet op gericht om de

interetnische spanningen te sussen. Zelfs als de verschillende gemeenschappen elkaar voortaan

wantrouwen, is het etnische gemengde karakter een werkelijkheid in Guinee. De talrijke bronnen die

werden geraadpleegd en de gezamenlijke missie van de asielinstanties bewijzen dat er geen reden is

om daden van vervolging te vrezen, enkel en alleen doordat men tot de etnie Peul behoort, zelfs als het

gebeurt dat er Peul geviseerd kunnen worden tijdens betogingen. (zie SRB, ‘Guinee: De etnische

situatie’, Cedoca, dd september 2007, p 9, toegevoegd aan het administratief dossier)

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. Verzoekster voert in een eerste en enig middel de schending aan van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 en 48/4 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet).

Zij betoogt dat verweerder ten onrechte stelt dat zij het internetartikel waarnaar zij verwees tijdens het

gehoor, niet neerlegde. Zij voegt bij het verzoekschrift het bewijs dat dit stuk enkele dagen na het

gehoor per fax aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) werd

overgemaakt. Om deze reden is zij ervan overtuigd dat haar dossier niet goed werd onderzocht en de

bestreden motivering voorbarig is.

Door geen rekening te houden met de veiligheidssituatie in Guinee, heeft het CGVS volgens

verzoekster artikel 48/4 van de vreemdelingenwet geschonden.

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en 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 kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt.

Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht bereikt en voert zij in wezen de schending aan van

de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, vereiste van deugdelijke motieven, houdt

in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is

bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.2. De 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



RvV X - Pagina 6

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 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.

2.2.4. Verzoekster brengt, ondanks dat zij bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) aangaf in Guinee

over een identiteitskaart en een geboorteakte te beschikken (administratief dossier, stuk 10, verklaring,

nr.21), geen begin van bewijs bij ter ondersteuning van haar voorgehouden identiteit, hetgeen een

negatieve indicatie vormt voor haar algehele geloofwaardigheid.

Verzoekster brengt evenmin enig begin van bewijs bij ter adstructie van haar voorgehouden reisweg per

vliegtuig naar België en legt omtrent deze reisweg vage en ongeloofwaardige verklaringen af. Zij bleek

immers niet in staat aan te geven onder welke naam of met welk visum zij zou hebben gereisd, wist niet

hoeveel er voor haar reis zou zijn betaald en kon evenmin aangeven met welke vliegtuigmaatschappij zij

zou hebben gereisd en in welk land zij een tussenlanding zou hebben gemaakt (administratief dossier,

stuk 10, verklaring, nr.34-35). Deze vaststellingen vormen een verdere negatieve indicatie voor de

algehele geloofwaardigheid van verzoeksters verklaringen.

Blijkens zowel het bij het onderhavig verzoekschrift gevoegde faxbericht (rechtsplegingsdossier, stuk 1,

bijlage 3) als de stukken van het dossier (administratief dossier, stuk 1), voert verzoekster terecht aan

dat in de bestreden beslissing ten onrechte wordt gesteld dat zij het internetartikel waarover zij het had

tijdens het gehoor bij het CGVS niet zou hebben neergelegd.

Deze vaststelling volstaat echter geenszins om te besluiten tot een hervorming van de bestreden

beslissing. Noch uit het kwestieuze internetartikel, dat zich overigens eveneens bevindt in de map

‘landeninformatie’ zoals opgenomen in het administratief dossier (stuk 12), noch uit de overige in

voormelde map met landeninformatie opgenomen artikels met betrekking tot de dood van commissaris

Doumbouya kan immers enig verband worden afgeleid tussen diens dood en het door verzoekster

aangevoerde asielrelaas en geen van deze artikels bevat enig element dat betrekking heeft op

verzoekster of haar concrete asielmotieven.

Verzoekster laat de overige motieven ten grondslag van de bestreden beslissing en op basis waarvan

wordt besloten dat geen geloof kan worden gehecht aan haar asielrelaas bovendien volledig

ongemoeid. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en

worden, daar zij door verzoekster niet dienstig worden aangevochten, door de Raad overgenomen. Zij

volstaan, mede gelet op de hoger gedane vaststellingen inzake verzoeksters identiteit en reisweg, om te

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

Verzoekster betwist noch weerlegt voorts de bestreden motivering en de hierin aangehaalde informatie

aangaande de situatie in Guinee voor mensen van de Peul-etnie. Uit deze informatie blijkt dat de situatie

in Guinee niet van die aard is dat er reden is om daden van vervolging te vrezen ingevolge het loutere

behoren tot de Peul-etnie.

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

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

zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.
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2.2.5. Gelet op de sub 2.2.4. gedane vaststellingen inzake haar asielrelaas en etnie, toont verzoekster

niet aan dat zij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

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

De bewering dat in de bestreden beslissing geen rekening zou zijn gehouden met de veiligheidssituatie

in Guinee vormt, blijkens een eenvoudige lezing van deze beslissing, een loutere miskenning van de

bestreden motivering en mist feitelijke grondslag. Uit de informatie zoals opgenomen in de map

‘landeninformatie’ in het administratief dossier (stuk 12) blijkt dat de situatie in Guinee niet beantwoordt

aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

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

acht genomen, 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 van de vreemdelingenwet.

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


