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nr. 109 591 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 20 juni 2013 heeft

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

31 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 22 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 A. HAEGEMAN, die loco advocaat H. BOURRY 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 verklaarde de Guineese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 6 juni 1994 te Conakry. Op

3 oktober 2009 werd uw familiaal huis overvallen door bandieten, onder leiding van een zekere

Gordon, die militair is. Uw vader werd bij deze overval vermoord, uw moeder werd verkracht, en u werd

gestoken in de rug en de billen. Uw moeder diende daarop klacht in bij de politie, maar deze namen de

klacht niet serieus, en zeiden elders klacht te gaan indienen. Na een familiebijeenkomst besloot u,

samen met enkele vrienden en ooms van u, om de broer van Gordon te vermoorden. Jullie wachtten

hem op en doodden hem met behulp van stenen en stokken. Nadien kwamen familieleden van Gordon

naar uw familiaal huis, sloegen jullie, en zeiden dat hun zoon niets te maken heeft met de dood van uw
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vader. U belde daarop een medewerker van uw vader, die besloot om u te helpen om Guinee te

ontvluchten. Hij kon enkel u, en niet uw moeder, noch uw broers, helpen om Guinee te verlaten. Uw

moeder en broers verhuisden naar het dorp Foutah waar ze tot op heden verblijven, en u verliet Guinee

per vliegtuig op 8 oktober 2009. Na uw vlucht uit Guinee, diende de familie van de jongen die door

(onder meer) u vermoord werd, klacht tegen u in bij de politie, en u werd driemaal bij de gendarmerie te

Madina geconvoceerd. U reisde op 8 oktober 2009 via Marokko naar Turkije, van waar u – na er vier

dagen te hebben verbleven – per boot naar Griekenland reisde. Bij aankomst in Griekenland werd u

door de politie opgepakt en in een kamp ondergebracht, waar u asiel aanvroeg. Na vier dagen in het

kamp te hebben verbleven, kreeg u een document, en reisde u naar de hoofdstad van Griekenland. Op

5 april 2012 werd er u een tijdelijke verblijfsvergunning te Griekenland afgeleverd, geldig tot 5 oktober

2012. U vernam verder niets meer betreffende uw asielaanvraag, en er werd nog geen beslissing

dienaangaande genomen. Op 9 oktober 2012 verliet u Griekenland per vliegtuig, en reisde u naar

België, waar u dezelfde dag aankwam. U vroeg asiel aan bij de Belgische asielinstanties op 10

september 2012.

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.

Er dient immers te worden vastgesteld dat u het door u geopperde asielrelaas,

allesbehalve aannemelijk heeft kunnen maken, en het door u geopperde asielrelaas derhalve

geenszins geloofwaardig bevonden wordt.

Gevraagd wanneer uw vader overleed, verklaarde u dat hij stierf op 3 oktober 2009, om 3 uur

’s nachts, en dat hij werd vermoord door bandieten die jullie thuis aanvielen (zie gehoorverslag CGVS,

p. 9). Op de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) verklaarde u echter niet te weten wanneer

precies in het jaar 2009 uw vader overleed (zie vraag 5 in vragenlijst CGVS, toegevoegd aan het

administratief dossier). Gevraagd of alles goed verlopen was tijdens het gehoor bij de DVZ,

antwoordde u dat het goed verliep maar het een kort gesprek was (zie gehoorverslag CGVS, p. 3).

Gevraagd of u er alle redenen kon vermelden, omwille van dewelke u Guinee heeft verlaten,

antwoordde u bevestigend, en voegde u eraan toe dat u uw verhaal vertelde toen ze u daar naar

vroegen. Gevraagd hoe het komt dat u op de DVZ niet wist aan te geven wanneer in 2009 uw vader

overleed, en u tijdens het gehoor op het CGVS, dit wel weet aan te geven (tot op het precieze uur na),

antwoordde u dat u tijdens het gehoor op de DVZ enkel naar het jaartal en de maand van uw vaders

overlijden gevraagd werd, en u telkens antwoordde (zie gehoorverslag CGVS, p. 16) – hetgeen

geenszins blijkt uit uw verklaringen afgelegd op de DVZ (toegevoegd aan administratief dossier).

Geconfronteerd met de verklaring die u op de DVZ aflegde, namelijk uw verklaring dat u niet precies

weet wanneer in 2009 uw vader overleed, antwoordde u ontwijkend dat ze u niet vroegen wanneer uw

vader overleed (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Dat u op de DVZ verklaarde niet precies te weten

wanneer in 2009 uw vader overleed, u deze verklaringen ontkent tijdens uw gehoor op het CGVS

en tot op het uur na weet wanneer uw vader gestorven zou zijn, doet reeds vragen rijzen met

betrekking tot de geloofwaardigheid van de door u afgelegde verklaringen in het kader van het

door u geopperde asielrelaas. Gevraagd of er zich, naast de door u geopperde problemen met

Gordon en zijn familie, nog andere problemen voordeden met Gordon, antwoordde u dat u geen

andere problemen met hem had, naast hetgeen u reeds vermeldde, namelijk dat hij uw vader

vermoordde, en u samen met anderen zijn broer vermoordden (zie gehoorverslag CGVS, p. 16).

Gevraagd waarom u op de DVZ niets vermeldde over de door u geopperde moord op de broer van

Gordon, antwoordde u dat u niet gevraagd werd welke actie ondernomen werd na de dood van uw

vader, en men u enkel vroeg waarom u Guinee verliet – een verklaring die absoluut niet weet te

overtuigen en voorts tegenstrijdig is aan de vraag die u werd gesteld, namelijk de vraag waarom

u denkt dat u, in geval van een terugkeer naar Guinee, vermoord zou worden. Deze vaststelling

doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door u afgelegde verklaringen in het kader

van het door u geopperde asielrelaas. Geconfronteerd met de vaststelling dat u op de DVZ

verklaarde dat u, na de dood van uw vader, thuisbleef, en Guinee verliet nadat uw huis op een dag

aangevallen en beschoten werd [een door u, op de DVZ, geopperde gebeurtenis waarover u niets

verklaarde tijdens het gehoor op het CGVS, en die voorts tegenstrijdig is met de verklaringen die u wel

aflegde op het CGVS], antwoordde u – de vraag ontwijkend – dat ze u die vraag niet stelden, ze u niet

vroegen of u thuis bleef, en het gesprek op de DVZ niet meer dan een uur duurde (zie gehoorverslag
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CGVS, p. 17, alsook vraag 5 in vragenlijst CGVS, toegevoegd aan het administratief dossier). U

geconfronteerd met de vaststelling dat u, ongeacht welke vraag u gesteld geworden zou zijn, op de DVZ

verklaarde dat u na de moord op uw vader voornamelijk thuisbleef, tot op de dag waarop uw huis

aangevallen en beschoten werd, waarop u Guinee verliet, antwoordde u, zichzelf afvragend, of u dat

heeft gezegd, en verklaarde u, geenszins overtuigend, dat u dat niet gezegd heeft. Wanneer u uw

verklaring letterlijk voorgelezen wordt, antwoordde u dat ze u niet goed begrepen hebben. Deze

manifeste tegenstrijdigheid tussen uw verklaringen afgelegd op de DVZ en deze op het CGVS,

zijn niet van die aard dat ze het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een materiële vergissing.

Dat u voorts geen enkele redelijke verklaring weet aan te brengen voor deze tegenstrijdigheden,

en u uw verklaringen op de DVZ simpelweg ontkent, weet absoluut niet te overtuigen, en doet

verder fundamenteel afbreuk aan de reeds aangetaste geloofwaardigheid van de door u

afgelegde verklaringen in het kader van uw asielaanvraag. Gevraagd of Gordon iets aan u zei, de

nacht dat uw vader gedood werd, antwoordde u dat hij uw vader vroeg om geld (zie gehoorverslag

CGVS, p. 15). Gevraagd of hij ook iets tegen u zei, antwoordde u dat ze jullie zeiden op de grond te

liggen (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). Gevraagd of Gordon u voor het overige nog persoonlijk

aansprak, antwoordde u dat hij niets tegen u heeft gezegd, en voegde u eraan toe dat u in uw rug en

billen gestoken werd met een mes – een gegeven waarover u niets verklaarde op de DVZ.

Geconfronteerd met de vaststelling dat u op de DVZ verklaarde dat Gordon u bedreigde, en zei dat

hij u zou vermoorden indien u naar de politie zou gaan, en gevraagd waarom u daarover, tijdens het

gehoor op het CGVS, niets verklaart, antwoordde u dat u daar niet naar gevraagd werd door

de protection officer die u hoorde op het CGVS (zie gehoorverslag CGVS, p. 18) – hoewel u

duidelijk gevraagd werd uw verhaal in detail te vertellen, vanaf het moment waarop uw

problemen begonnen, tot op het moment dat u het vliegtuig instapte om Guinee te verlaten (zie

gehoorverslag CGVS, p. 12). U aan uw verklaring herinnerend, namelijk dat Gordon niets tegen u zei,

antwoordde u dat u bedoelde dat hij niets zei tegen u bij u thuis (zie gehoorverslag CGVS, p. 18). U

verklaarde verder – weinig overtuigend – dat uw vriend Abdulwahab, in een café, Gordon tegen iemand

anders had horen vertellen dat, indien u naar de politie zou gaan, hij u zou doden. Gevraagd waarom u

dan verklaarde op de DVZ dat Gordon dat tegen u zei, wijzigde u plots uw verklaringen, en zei u dat

hij dat thuis zei. U verklaarde dat Gordon, wanneer hij samen met zijn groep bij u thuis was, zei dat,

indien jullie klacht zouden indienen, hij zou terugkomen om jullie te vermoorden. Gevraagd of uw

moeder en broers ook gezocht worden door de familie van de jongen die, onder meer door u, vermoord

werd, antwoordde u dat die familie hen nog steeds zoekt, en niemand weet waar uw familie is, behalve

uw ooms (zie gehoorverslag CGVS, p. 15). Gevraagd of u een concrete aanwijzing heeft om te denken

dat de familie van de jongen die door u gedood werd, u zal doden, antwoordde u dat u dat zeker bent,

en uw moeder u zei dat de familie op wraak broedt (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Gevraagd hoe uw

moeder dat weet, antwoordde u dat zij af en toe met de buren belt. Geconfronteerd met uw verklaring

dat enkel uw ooms weten waar uw moeder is, antwoordde u – uw vorige verklaring wijzigend – dat de

buren ook op de hoogte zijn. De manier waarop u uw verklaringen wijzigt naargelang de vragen die

u gesteld werden, overtuigt geenszins, en doet verder afbreuk aan de reeds fundamenteel

aangetaste geloofwaardigheid van de door u afgelegde verklaringen in het kader van uw

asielaanvraag. Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, kan er geenszins geloof

gehecht worden aan het door u geopperde asielrelaas. Voorts kan nog worden vastgesteld dat,

zelfs al zou er een kern van waarheid in het door u geopperde asielrelaas schuilen – hetgeen in

deze ten stelligste betwist wordt – de door u geopperde vrees in het kader van uw asielrelaas,

überhaupt geen verband houdt met één van de redenen die de Vluchtelingenconventie van

Genève voorziet.

U verklaarde dat uw vader gedood werd, uw moeder verkracht, en u gestoken in de rug en de billen

met een mes, in de context van een overval bij u thuis, waarbij de bandieten geld eisten van uw vader

(zie gehoorverslag CGVS, p. 12-13). Voorts gaf u aan dat u, samen met enkele vrienden en ooms van

u, de broer van de moordenaar van uw vader uit wraak vermoordde, en u daarop Guinee verliet. Na uw

vlucht uit Guinee, werden er vanwege de Guineese politie drie convocaties op uw naam afgeleverd,

waarbij u opgeroepen werd om zich aan te melden bij het politiekantoor (zie gehoorverslag CGVS, p.

10-11). Uit bovenstaande verklaringen valt eenduidig af te leiden dat het door u geopperde

asielrelaas – dat u, zoals hierboven aangegeven, geenszins aannemelijk wist te maken – geen

verband houdt met één van de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie van Genève –

met name een gegronde vrees voor vervolging op basis van ras, nationaliteit, politieke of

religieuze overtuiging, of het behoren tot een bepaalde sociale groep. In deze kan nog worden

toegevoegd dat internationale bescherming allerminst een middel is om aan een gemeenrechtelijke

vervolging te ontkomen.
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Tot slot kan nog worden opgemerkt dat, zelfs al zou er een kern van waarheid in het door

u geopperde asielrelaas schuilen – hetgeen in deze ten stelligste betwist wordt – de door

u geopperde vrees niet gegrond is.

U verklaarde dat u vreest vermoord te zullen worden door Gordon – de moordenaar van uw vader –

dan wel door zijn familie, in geval van terugkeer naar Guinee (zie gehoorverslag CGVS, p. 13, 15 en

21). Gevraagd of u geen bescherming zou kunnen krijgen vanwege de Guineese autoriteiten,

antwoordde u, vaagweg, algemeen en veronderstellend, dat u nu niet beschermd kunt worden door de

Guineese autoriteiten, er overal bandieten zijn, je vermoord kan worden door een militair en er geen

veiligheid is in Guinee (zie gehoorverslag CGVS, p. 15). Gevraagd of u zich niet zou kunnen aanmelden

bij de politie en de door u gepleegde moord opbiechten, indien u naar Guinee zou terugkeren,

antwoordde u vaagweg dat u geen bescherming zou krijgen in het geval u naar Guinee zou terugkeren,

en voegde u eraan toe dat er in de familie die u vreest, een militair is, en u dus geen hulp zou krijgen

(zie gehoorverslag CGVS, p. 16). Gevraagd waarom u geen hulp zou kunnen krijgen, antwoordde

u vaagweg en algemeen, dat militairen veel slechte dingen doen in Guinee. Gevraagd of u een

concrete aanwijzing heeft om te denken dat dat de familie van de jongen die door u vermoord werd, u

zal doden in het geval u zou terugkeren naar Guinee, antwoordde u dat u dat zeker bent, en dat uw

moeder u zei dat de familie op wraak broedt – hetgeen zij weet omdat ze af en toe met de buren belt

(zie gehoorverslag CGVS, p. 17) – verklaringen die het niveau van speculatie en veronderstelling niet

weten te overstijgen. Opnieuw gevraagd of het niet mogelijk zou zijn voor u om zichzelf in Guinee te

gaan aangeven bij de politie, antwoordde u dat u dat niet durft doen, en u niet weet wat er met u kan

gebeuren (zie gehoorverslag CGVS, p. 20). U geconfronteerd met de vaststelling dat uit uw verklaringen

af te leiden valt dat de familie van de jongen die door u vermoord werd, u niet heeft gedood maar wel

de politie inschakelde, antwoordde u, weinig verhelderend en zonder meer, dat die familie reeds uw

huis kapot kwam maken (zie gehoorverslag CGVS, p. 18). U nogmaals geconfronteerd met

de vaststelling dat, wanneer deze familie u verdacht van moord, zij de politie inschakelden in

plaats van zelf het recht in handen te nemen, antwoordde u bevestigend, en voegde u er, weinig

relevant, aan toe dat jullie ook naar de politie gingen, jullie niet serieus genomen werden, en daarom

wraak namen. Gevraagd of Gordon op heden nog in leven is, antwoordde u het niet te weten

(zie gehoorverslag CGVS, p. 19). Gegeven de vaststellingen dat u verklaarde niet te weten of

Gordon op heden al dan niet leven is, uw onvermogen een concrete aanwijzing te geven waarom

u denkt dat u met zekerheid vermoord zal worden bij terugkeer naar Guinee, en uw verklaringen

dat de familie die u vreest, klacht neerlegde bij de politie (eerder dan u te doden), dient

opgemerkt dat de door u geopperde vrees – die hierboven reeds ongeloofwaardig bevonden

werd – gedood te worden door Gordon en/of zijn familie, niet gegrond is in objectieve

elementen.

Met betrekking tot de algemene veiligheidssituatie in Guinee, kunnen volgende

vaststellingen worden gedaan.

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 farde Informatie over de landen, SRB "Guinee: Situatie op het gebied van de veiligheid",

april 2013).

Wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus kan verder nog opgemerkt worden dat u op basis van

uw eigen verklaringen in het kader van uw asielrelaas – indien deze enigszins geloofwaardig geacht

zouden worden, hetgeen in casu geenszins het geval is – u in principe zelfs uitgesloten zou kunnen
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worden van de subsidiaire beschermingsstatus. Immers, artikel 17, 1,b van de Europese

Kwalificatierichtlijn stelt dat ‘een onderdaan van een derde land of staatloze wordt uitgesloten van

subsidiaire bescherming wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat hij een ernstig misdrijf

heeft gepleegd’. In deze bekende u zelf dat u, samen met anderen, de broer van de door u geopperde

moordenaar van uw vader, met stokken en stenen heeft doodgeslagen (zie gehoorverslag CGVS, p.

14), en u het ook logisch vond dat jullie iemand van hun familie vermoordden (zie gehoorverslag CGVS,

p. 13).

Gegeven bovenstaande vaststellingen, kan er geen geloof gehecht worden aan het door

u geopperde asielrelaas, en u heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat er 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.

De door u, in het kader van uw asielaanvraag neergelegde, convocaties vanwege de politie,

wijzigen bovenstaande vaststellingen niet. U legde één originele convocatie neer, één kopie van deze

zelfde convocatie, en één kopie van een andere convocatie. U verklaarde een van de originelen

(waarvan u een kopie neerlegde) verloren te zijn, en daarnaast nog een convocatie te zijn kwijtgeraakt –

hetgeen reeds van een opmerkelijke onachtzaamheid getuigt voor de documenten waarmee u uw

asielrelaas wilt staven, gezien uit de enveloppe, waarin deze convocaties u toegestuurd werden, blijkt

dat deze u pas toegezonden werden op 6 februari 2013 (zie gehoorverslag CGVS, p. 11). Gevraagd

waarom de twee verschillende convocaties die u neerlegde, op dezelfde datum opgesteld werden,

antwoordde u eerst dat de ene convocatie de kopie is van de andere convocatie. U erop wijzend dat het

wel degelijk twee verschillende convocaties betreft (één originele, één kopie), antwoordde u dat u niet

weet hoe dat komt (zie gehoorverslagen CGVS, p. 11). Gevraagd waarom de gendarmerie op dezelfde

dag twee verschillende convocaties zou opstellen, antwoordde u het niet te weten en er zelf niet te

werken (zie gehoorverslag CGVS, p. 19). Voorts dient vastgesteld dat deze convocaties geadresseerd

zijn aan ‘Diallo Mamadou Mîka’ en ‘Mamadou Mickis Diallo’, terwijl u steeds verklaarde ‘Diallo Thierno

Mika’ te heten, alsook dat deze convocaties onvolledig en niet steeds correct ingevuld zijn. Gegeven

deze vaststellingen, alsook de vaststelling dat het door u geopperde asielrelaas in zijn

geheel ongeloofwaardig bevonden werd, kan er geen enkele bewijswaarde toegekend worden aan

deze, door u neergelegde originele convocatie en kopie van convocatie. Wat betreft de door u

neergelegde ‘Alien’s Card Requesting Political Asylum’, u afgeleverd op 5 april 2012 door de Griekse

autoriteiten, en geldig tot 5 oktober 2012, dient vastgesteld dat deze kaart enkel aantoont dat u asiel

heeft aangevraagd in Griekenland, voordat u naar België kwam op 9 oktober 2012. U bevestigde voorts

dat er nog geen beslissing genomen werd aangaande uw asielaanvraag in Griekenland, en u voegde

eraan toe dat u er niets meer van hoorde. De door u neergelegde tijdelijke verblijfsvergunning voor

asielzoekers in Griekenland, is niet relevant voor de beoordeling van de door u geopperde vrees voor

vervolging in Guinee, noch voor de beoordeling van de geloofwaardigheid van de door u geopperde

vlucht uit Guinee en daaropvolgende reisweg, gezien uit deze kaart en uw verklaringen enkel af te

leiden valt dat u asiel vroeg in Griekenland en hierover nog geen beslissing genomen werd.

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 voert de schending aan van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de

materiële motiveringsplicht, van artikel 1 A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, van artikel

48/3 en 48/4 van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet) en van artikel 3

van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

(hierna: EVRM).

Verzoeker heeft de indruk dat hij misbegrepen is geworden door het CGVS. Hij verwijst naar de door

hem afgelegde verklaringen en bevestigt de correctheid ervan. Hij is tevens van oordeel dat de door

hem neergelegde documenten zijn relaas op een voldoende manier staven.
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Verzoeker heeft duidelijk verklaard dat zijn vader overleden is op 3 oktober 2009 om 3 uur ’s nachts. Het

feit dat hij de datum en het uur niet vermeldde op de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) kan

geen afbreuk doen aan de correctheid van het relaas. Er werden op de DVZ geen details gevraagd.

Bovendien heeft verzoeker op jonge leeftijd traumatische ervaringen meegemaakt. Verzoeker voegt een

uittreksel van de overlijdensakte van zijn vader bij zijn verzoekschrift (stuk 3).

Het feit dat verzoeker in de rug en billen werd gestoken, toont duidelijk aan dat de familie van Gordon

hem dood wenste en dat zij alles zouden doen om hem te vermoorden. Het gegeven of er al dan niet

bedreigingen mondeling werden geuit, doet er zelfs niet toe. De messteken alleen zijn al een voldoende

bewijs. In Guinee is er bovendien enorm veel corruptie en aangezien de familie van Gordon militairen

zijn, hebben zij veel aanzien zodat verzoeker op geen enkele bescherming kan rekenen. De convocaties

zijn wel degelijk een begin van schriftelijk bewijs dat de politie in Guinee nog steeds op zoek is naar

hem. Verzoeker wijst er tevens op dat in zoverre er sprake zou zijn van incoherenties, quod non, deze

geenszins de kern van zijn asielrelaas raken. Verzoeker legde coherente verklaringen af die niet in strijd

zijn met gekende feiten.

Betreffende de subsidiaire bescherming stelt verzoeker dat de veiligheidssituatie in Guinee zeker niet

goed is. Hij verwijst naar een ambtsbericht van de Nederlandse overheid, waarvan hij een link naar een

website opneemt in zijn verzoekschrift (zonder afschrift toe te voegen of een beschrijving in zijn

verzoekschrift op te nemen van de inhoud van dit ambtsbericht). Verder wijst hij erop dat hij ingeval van

terugkeer het slachtoffer zal worden van een onmenselijke of vernederende behandeling die in strijd is

met artikel 3 EVRM. Indien hij zou teruggewezen worden naar Guinee, zal dit een psychologische

ontreddering teweegbrengen. Een gedwongen terugkeer zal in dit geval overeenstemmen met een

behandeling die door artikel 3 EVRM verboden is.

2.2.1. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 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 verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek

onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen

de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het

feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in

aanmerking kunnen genomen worden.

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
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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 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.

2.3.1. Betreffende de dood van zijn vader, verklaarde verzoeker tijdens het gehoor op de DVZ het

volgende: “Mijn vader werd doodgeschoten in 2009, ik weet niet precies wanneer.” (administratief

dossier, stuk 10, p. 3). Het verslag van dit gehoor werd hem in het Peul voorgelezen en verzoeker

bevestigde met zijn handtekening uitdrukkelijk dat de erin vervatte verklaringen juist zijn en met de

werkelijkheid overeenstemmen. Tijdens zijn gehoor op het CGVS verklaarde verzoeker dat zijn vader

overleed op 3 oktober 2009 om 3 uur ’s nachts (gehoorverslag CGVS, p. 9). Dat verzoeker inconsistente

verklaringen aflegt omtrent een dergelijk essentieel element van zijn asielrelaas en een moment dat als

een mijlpaal in zijn leven kan beschouwd worden, is niet aannemelijk en tast in ernstige mate de

geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas aan. Hierbij dient er immers op gewezen te worden dat

van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van

de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van

zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt. Hij dient dit zo volledig en

gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op hem de verplichting rust

om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Waar verzoeker aanvoert

traumatische ervaringen achter de rug te hebben, merkt de Raad op dat hij geen medisch attest

bijbrengt waaruit blijkt dat verzoeker getraumatiseerd zou zijn. Bovendien blijkt uit een lezing van het

gehoorverslag dat het gehoor op een normale wijze verlopen is en dat verzoeker geen melding maakte

van enige problemen omwille van een trauma.

Verder verklaarde verzoeker tijdens zijn gehoor op de DVZ dat hij na de aanval van Gordon vooral thuis

bleef tot zijn huis beschoten werd, waarop hij besloot zijn land te ontvluchten en zijn moeder verhuisde

naar een ander dorp (administratief dossier, stuk 10, p. 3). Tijdens zijn gehoor op het CGVS verklaarde

verzoeker echter dat hij met enkele vrienden en ooms de broer van Gordon vermoordde als wraak nadat

de politie weigerde actie te ondernemen (gehoorverslag CGVS, p. 13 en 16). Dat verzoeker de moord

op de broer van Gordon in het geheel niet vermeldde op de DVZ omdat hem hierover niets gevraagd

werd, kan niet overtuigen gelet op de voormelde op hem rustende medewerkingsplicht. Bovendien

vermeldde verzoeker de beschieting van zijn huis niet tijdens zijn gehoor op het CGVS. Aangezien het

opnieuw om een essentieel element van zijn asielrelaas gaat en verzoeker hieromtrent tegenstrijdige

verklaringen aflegt, komt de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas nog verder op de helling te staan.

Verzoeker voert geen verweer tegen de vaststellingen in de bestreden beslissing dat de door hem

ingeroepen vrees geen verband houdt met één van de criteria die het Verdrag van Genève voorziet voor

de toekenning van de vluchtelingenstatus en dat zijn vrees niet gegrond is. Deze vaststellingen zijn

pertinent en correct, vinden steun in het administratief dossier en worden door de Raad tot de zijne

gemaakt.

Het uittreksel van de overlijdensakte van zijn vader, dat verzoeker aan zijn verzoekschrift voegt, kan de

geloofwaardigheid van zijn asielrelaas niet herstellen. Documenten beschikken immers slechts over een

ondersteunende bewijswaarde, namelijk in die mate dat zij door geloofwaardige verklaringen worden

ondersteund, quod non in casu.

De voormelde vaststellingen zijn doorslaggevend om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van het

aangevoerde asielrelaas. Kritiek op het overtollig motief dat verzoeker zijn verklaringen aangaande de

bedreigingen vanwege Gordon en aangaande wie kennis heeft van de verblijfplaats van verzoekers

moeder telkens wijzigt naargelang de vraagstelling van de protection officer, kan derhalve op zich niet

leiden tot een hervorming van de bestreden beslissing.
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Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker 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 zijn asielrelaas, toont verzoeker 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, a) en b) van de

vreemdelingenwet.

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

dossier toegevoegd (stuk 14), blijkt dat Guinee in 2012 en het begin van 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. Verzoeker brengt geen stukken bij die deze informatie zouden kunnen weerleggen. Aldus is er

actueel geen sprake van een situatie van willekeurig geweld in Guinee zodat er ten aanzien van

verzoeker geen zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij louter door zijn 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 zijn relaas en de elementen in het dossier

toont verzoeker niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel

risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in 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


