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nr. 109 592 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 31 mei 2013 heeft

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

3 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 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 I.

TWAGIRAMUNGU 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 te Dalaba op 1 mei 1976.

U verhuisde in het jaar 1990 naar Conakry om werk te zoeken, en woonde reeds op verschillende

plekken te Conakry. U werkte er tot uw vlucht uit Guinee als verkoper van plastieken zakken en

aardappelen. Op 3 december 2003 trouwde u (D.D.), met wie u samen drie kinderen kreeg. In april 2012

kocht u een perceel in Kapororail in de gemeente Ratoma te Conakry. Enkele maanden later lichtte

uw schoonvader u in dat er mensen bezig waren een huis op te bouwen op het door u aangekocht

perceel. U ging kijken, vroeg waarmee de bouwvakkers bezig waren, en u zei hen dat u de eigenaar van

het perceel bent. Ze zeiden u dat ze werden gestuurd door hun baas, en dat ze er verder niets van

wilden weten. U ging daarop naar de gendarmerie, en de gendarmes kwamen met u mee naar uw
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perceel, waarna de personen die op uw perceel aan het werken waren hun baas contacteerden, met

wie afgesproken werd in de gendarmerie. Het bleek een militair te zijn, die eveneens beweerde eigenaar

te zijn van het perceel, een bewering die hij staafde met een bewijs van registratie van eigendom.

U discussieerde met deze militair tot ’s avonds laat, en er werd afgesproken om de ochtend

daarna opnieuw af te spreken in de gendarmerie. Wanneer u de volgende dag, op 20 juli 2012, terug

naar de gendarmerie ging, zag u dat de militair reeds aanwezig was, en reeds met de gendarmes

had gesproken. Er werd u door een gendarme verteld dat u geen rechten heeft, omdat u een probleem

heeft met iemand die een uniform draagt. U werd daarop geslagen, en in de cel opgesloten. U werd

meerdere malen met de dood bedreigd door de gendarmes, die zeiden dat mensen van de peul-stam

tegen de regering zijn, en u werd er dagelijks gemarteld. Op 10 augustus 2012 werd u om zeven uur ’s

avonds uit uw cel gehaald, en in een voertuig gestopt. Nadat het voertuig halt gehouden had, werd u uit

de auto genomen, en opgedragen te kijken naar een persoon die daar stond. Het bleek de chauffeur

van uw schoonvader te zijn, en u begreep dat u ontsnapt was. U werd naar uw schoonvader gebracht,

bij wie u de nacht doorbracht, en u dook de volgende dag onder bij een vriend van u. U ging drie dagen

na uw ontsnapping met enkele vrienden naar het perceel dat u had gekocht, en maakte alles kapot wat

er reeds werd opgebouwd. Wanneer u later onderweg was om uw familie te zien, zag u een voertuig

van militairen bij uw huis staan, wanneer u naderde. U maakte rechtsomkeer en vernam later dat alles in

uw huis kapot gemaakt werd, en uw vrouw gearresteerd werd. Uw schoonvader bracht u in contact met

een zekere Alassan (B.), die u een paspoort bezorgde en met wie u samen op 1 september 2012

Guinee verliet per vliegtuig. U kwam in België aan op 2 september 2012 en vroeg asiel aan bij de

Belgische asielinstanties op 3 september 2012.

B. Motivering

Wat betreft de door u opgeworpen problemen en vrees te Guinee, dient te worden vastgesteld

dat u niet aannemelijk heeft 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 opgemerkt te worden dat de door u afgelegde verklaringen met betrekking

tot het door u geopperde asielrelaas, niet geloofwaardig bevonden worden.

U verklaarde dat u, drie dagen nadat u ontsnapt was uit de cel, samen met andere vrienden naar

het perceel ging, en er alles vernietigde wat reeds opgebouwd werd (zie gehoorverslag CGVS, p. 8

en 18). Gevraagd waarom u dat deed, gezien dit een uiterst riskante daad was, en u zich reeds diende

te verschuilen bij een vriend (na te zijn ontsnapt uit de gevangenis waar u dagelijks gemarteld

werd), antwoordde u dat u weet dat het een groot risico was, maar dat u woedend was en u hard

gewerkt had om het geld te verdienen (zie gehoorverslag CGVS, p. 8 en 18). Gevraagd waarom u, na

uw ontsnapping ook nog op straat rondliep, antwoordde u herhalend dat u na drie dagen naar

het perceel ging om er alles kapot te maken, en voegde u eraan toe dat ze ook naar uw huis gingen om

er alles kapot te maken, u met de dood werd bedreigd, en ze u zagen als iemand die de regering aan

het saboteren is (zie gehoorverslag CGVS, p. 18). Het dient te worden opgemerkt dat uit

bovenstaande verklaringen reeds een dermate roekeloos risicogedrag blijkt, dat er ernstig

afbreuk gedaan wordt aan de geloofwaardigheid van de door u geopperde ondergane

vervolgingsfeiten. Immers, het is op zijn minst merkwaardig dat iemand die gedurende een

twintigtal dagen onterecht in de cel werd opgesloten, waar hij dagelijks gemarteld werd, en met

de dood werd bedreigd; en die hieraan slechts wist te ontkomen met hulp van buitenaf, drie

dagen na zijn ontsnapping reeds op straat gaat rondlopen om dergelijke roekeloze risico’s te

nemen. Dat u, drie dagen nadat u aan uw opsluiting ontsnapte, terugkeert naar het stuk grond

dat u zou hebben gekocht – waarvan de toe-eigening door de militair de rechtstreekse aanleiding

vormde voor de door u ondergane vervolgingsfeiten – om er, samen met vrienden, alles stuk te

slaan wat reeds werd opgebouwd, doet dan ook ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van

uw verklaringen opgesloten te zijn geworden, met de dood bedreigd, en dagelijks gemarteld te

zijn geworden. U verklaarde eveneens, dat u, onderweg naar huis, een vrachtwagen van militairen

aan uw huis zag staan, u rechtsomkeer maakte, en uw vrouw thuis opbelde, die de telefoon niet opnam

(zie gehoorverslag CGVS, p. 8). Opnieuw gevraagd of u niet bang was om op straat rond te lopen, en of

u dan niet bang was om opnieuw gearresteerd te worden, antwoordde u dat u uw familie wou

bezoeken, en u per taxi ging (zie gehoorverslag CGVS, p. 18). Gevraagd of u uw echtgenote niet

gewoon had kunnen opbellen om haar te vragen u te komen op te zoeken, zodat u de straat niet zou

moeten opgaan, antwoordde u, de vraag ontwijkend en vaagweg, dat u een groot risico liep en u uw

kinderen wou zien. Opnieuw gevraagd of zij dan niet naar u konden komen, antwoordde u, wederom de
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vraag ontwijkend, dat u op die dag dacht dat u naar huis moest om uw kinderen te zien, en u aan

niet anders dacht. Geconfronteerd met uw verklaring dat u gedurende een twintigtal dagen gemarteld

werd in de cel, en ze u met de dood bedreigden, en gevraagd of dat u dan niet tegenhield,

antwoordde u weinig verhelderend dat u een taxi nam, u in de taxi bleef, gewoon moest betalen, en

dat er niemand anders in de taxi was. Gevraagd welke zin het heeft om onder te duiken, als u gewoon

naar huis gaat, antwoordde u dat de militairen elke dag kwamen, en verklaarde u ineens dat u van

plan was om naar een buur te gaan in de buurt, daar uw vrouw op te bellen, en haar daar te ontmoeten

– hetgeen uw onvermogen om te antwoorden op de vraag waarom u uw familie niet liet komen op

het adres waar u ondergedoken was, des te opmerkelijker maakt. Nogmaals dient het extreem

risicogedrag dat uit uw verklaringen naar voren komt, te worden opgemerkt. U verklaarde dat u

moest onderduiken bij een vriend na uw ontsnapping en dat de militairen dagelijks naar uw huis

kwamen om u te zoeken, maar u weet niet te antwoorden op de vraag waarom u zelf per taxi naar

uw huis gaat, om uw vrouw er – nu eens thuis, dan weer in de buurt – te ontmoeten, in plaats van

haar te ontmoeten op de plek waar u onderdook. Deze vaststellingen, samen met de

vaststellingen hierboven, getuigen van een dermate gebrek aan doorleefde ervaringen, dat er

geenszins geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen dat u gedurende een twintigtal dagen

zou zijn opgesloten, met de dood bedreigd, en dagelijks gemarteld werd, en dat u nadien

moest onderduiken uit vrees om opnieuw te worden gearresteerd, dan wel gedood te worden.

Gevraagd of u de zaak ging aankaarten bij het wijkhoofd, nadat u vernam dat iemand anders

aanspraak maakte op uw perceel, antwoordde u dat u er niet ging, maar uw schoonvader er wel ging

nadat u werd gearresteerd, en het wijkhoofd hem vertelde dat de militair beschikte over een ‘titre

foncièrre’ (zie gehoorverslag CGVS, p. 10 en 11). Gevraagd of u, na de eerste avond in de gendarmerie

– waar u vernam dat de militair beweerde eigenaar te zijn van het perceel dat u had gekocht – naar het

wijkhoofd, dan wel naar de verkoper ging die u het perceel verkocht had, antwoordde u dat u dat niet

deed, en u2 niet nadacht (zie gehoorverslag CGVS, p. 12). Deze verklaringen versterken het

hierboven vastgestelde niet-doorleefde karakter van uw verklaringen in de context van het door

u geopperde asielrelaas. Immers, dat u er ‘niet aan gedacht zou hebben’ om naar de persoon

te gaan die u het perceel verkocht had, dan wel naar het wijkhoofd te gaan bij wie de

verkoop formeel gesloten werd en die u een attest had gegeven, is niet aannemelijk en

ongeloofwaardig. U verklaarde dat u hard had moeten werken om het betreffende perceel te

kopen, en u nog liever stierf dan het te moeten afstaan (zie gehoorverslag CGVS, p. 14 en 18). Dat

u dan, nadat u het gendarmeriekantoor verliet, er verder niet aan gedacht zou hebben om de

verkoper, dan wel het wijkhoofd te pogen spreken, en u zonder meer uw afspraak op het

gendarmeriekantoor de volgende dag afwachtte, getuigt van een dermate desinteresse voor uw

eigen situatie dat er verder ernstig afbreuk gedaan wordt aan de hierboven reeds fundamenteel

aangetaste geloofwaardigheid van uw verklaringen in het kader van het door u geopperde

asielrelaas – des te meer daar u verklaarde dat militairen alles mogen in Guinee, en ze zomaar

mensen kunnen vermoorden (zie gehoorverslag CGVS, p. 13).

U verklaarde voorts dat uw schoonvader een kennis opbelde met wie hij uw ontsnapping regelde

(zie gehoorverslag CGVS, p. 8). Gevraagd of u, nadat u was ontsnapt en naar uw schoonvader

gebracht werd, aan uw schoonvader vroeg hoe hij u had vrij gekregen, en hoe de situatie er nu voor u

voorstond, antwoordde u, vaagweg, dat uw schoonvader u zei dat hij bezig was om u te beschermen

(zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Gevraagd of u hem dan niet vroeg hoe hij het concreet voor mekaar

kreeg hoe hij u hielp ontsnappen, antwoordde u ontkennend, en verklaarde u die vraag niet gesteld te

hebben. U voegde eraan toe dat men in uw cultuur veel respect heeft voor de schoonvader.

Geconfronteerd met de vaststelling dat u, naar uw verklaringen, een kleine maand in de cel had

gezeten, en gevraagd of u dan niet wou weten hoe uw schoonvader uw ontsnapping voor mekaar kreeg,

en hoe de situatie er voor u voorstond, antwoordde u – nogal tegenstrijdig met uw verklaring hieromtrent

niets te hebben gevraagd aan uw schoonvader – dat hij het u niet wou vertellen. Gevraagd of uw

schoonvader u dan absoluut niets zei wat betreft de manier waarop hij u vrij kreeg, antwoordde u

bevestigend. Geconfronteerd met de vaststelling dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ)

verklaarde dat uw schoonvader een militair had omgekocht ten einde u te helpen om te ontsnappen (zie

verklaring DVZ in administratief dossier), antwoordde u bevestigend, en verklaarde u plots dat hij dat

inderdaad deed, en dat geld zelf had betaald. Gevraagd of uw schoonvader u dan wél vertelde hoe hij

het voor mekaar kreeg om u te helpen ontsnappen, antwoordde u, weinig verhelderend, dat het

probleem was dat hij u niet wou zeggen hoe hij het had georganiseerd – een verklaring die tevens

volledig tegenstrijdig is met uw voorafgaande verklaringen, namelijk dat uw schoonvader u hieromtrent

niets vertelde en u daar evenmin vragen omtrent gesteld had. Gevraagd hoe de smokkelaar heette, die

uw vlucht uit Guinee organiseerde en met wie u samen naar België reisde, antwoordde u Alhassan (B.)
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(zie gehoorverslag CGVS, p. 6, 19 en 20). Gevraagd of u er enig idee van heeft hoe uw schoonvader

met hem in contact kwam, antwoordde u, nogmaals, het niet te weten (zie gehoorverslag CGVS, p. 20).

Gevraagd wie Abdoullaye (C.) is, en of die naam u iets zegt, antwoordde u dat Abdoullaye (C.) een

medewerker is met wie u samenwerkte. Geconfronteerd met de vaststelling dat u op de DVZ verklaarde

dat de smokkelaar ene Diallo Abdoullaye (C.) was (zie verklaring DVZ in administratief dossier),

antwoordde u ontkennend en verklaarde dat de smokkelaar Alassan (B.) was. Opnieuw geconfronteerd

met de vaststelling dat u op de DVZ verklaarde dat de smokkelaar Abdoullaye (C.) was, herhaalde u

zonder meer dat u werd gebracht door Alassan (B.) en niet door Abdoullaye (C.), die uw medewerker

was. Nogmaals gevraagd waarom er dan in uw verklaringen afgelegd op de DVZ, te lezen valt dat de

smokkelaar Abdoullaye (C.) was, antwoordde u zonder meer dat het Alassan (B.) was. Gevraagd

welke documenten u gebruikte om te reizen, antwoordde u dat u een paspoort gegeven werd waarmee

u moest reizen, en u voegde eraan toe dat u niet in dat paspoort heeft gekeken (zie gehoorverslag

CGVS, p. 6). Gevraagd van welke nationaliteit het paspoort was, antwoordde u niet gekeken te

hebben. Gevraagd op welke naam het paspoort stond, antwoordde u dat het niet op uw naam stond,

maar u wel een beetje leek op degene die op de pasfoto stond. Gevraagd of u zich de naam herinnert

die in het paspoort stond, antwoordde u ontkennend. Later tijdens het gehoor op het CGVS gevraagd

wie Diallo Boubacar is, en of die naam u iets zegt, antwoordde u dat u het vergeten bent (zie

gehoorverslag CGVS, p. 21). Geconfronteerd met de vaststelling dat u op de DVZ verklaarde dat het

paspoort waarmee u reisde op naam van Diallo Boubacar stond (zie verklaring DVZ in administratief

dossier), antwoordde u zonder meer bevestigend dat dat klopt. Het dient vastgesteld dat de

meerdere, hierboven aangekaarte en aan u voorgelegde, tegenstrijdige verklaringen tussen uw

verklaringen afgelegd op de DVZ en deze afgelegd tijdens het gehoor op het CGVS, verder

afbreuk doen aan de reeds fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid van de door u afgelegde

verklaringen in het kader van uw asielrelaas.

U verklaarde verder dat de militairen, die naar uw huis kwamen en er alles stuk maakten, een foto

zagen van de politieke oppositie – met name een sticker op uw motor, waarop Cellou Dalein Diallo

[voorzitter van de Guineese oppositiepartij ‘Union des Forces Démocratiques de Guinée’] afgebeeld

stond – waarna de militairen tot de conclusie zouden zijn gekomen dat u behoort tot de mensen die de

regering pogen te saboteren (zie gehoorverslag CGVS, p. 8). Gevraagd waarom ze u ervan verdachten

dat u3 tegen de regering was, antwoordde u dat ze dat denken omdat u een peul bent (zie

gehoorverslag CGVS, p. 19). Geconfronteerd met de vaststelling dat er veel peuls zijn in Guinee, en

gevraagd waarom ze juist u ervan zouden verdenken van de sabotage van de regering, antwoordde u

dat de regering en de autoriteiten tegen alle peuls zijn. Opnieuw gevraagd waarom ze u individueel

ervan verdachten complotten te smeden tegen de regering, antwoordde u, bijzonder vaag en geenszins

concreet, dat de regering geen verschil maakt tussen peuls ,en ze denken dat alle peuls tegen de

regering zijn. Gevraagd naar de afbeelding van Cellou Dalein Diallo die gevonden zou zijn, antwoordde

u dat iedereen een foto heeft van oppositieleden, maar dat nog niet betekent dat je iets van die persoon

weet. Gevraagd hoe u weet dat ze u ervan beschuldigen tegen de regering te zijn, antwoordde u dat u

dat van hen hoorde, en dat ze zeiden dat mensen van de peul-stam steeds bezig zijn de regering te

saboteren. Gevraagd of u dat dan in de cel hoorde, antwoordde u bevestigend, en voegde u eraan toe

dat ze het ook aan uw schoonvader zeiden. Het dient vastgesteld dat deze verklaringen, namelijk

dat u, naast het conflict om een stuk grond met de militair en de daaropvolgende opsluiting, ook

beschuldigd zou zijn geworden de regering te saboteren, louter en alleen omdat u tot de peul-

stam behoort, zijn danig vaag en algemeen zijn, en u weet evenmin te verklaren waarom net u

ervan beschuldigd werd de regering te saboteren. Samen met de hierboven reeds vastgestelde,

ongeloofwaardigheid van het door u geopperde asielrelaas, kan er geenszins geloof gehecht

worden aan uw verklaringen beschuldigd te zijn geworden van sabotage van de regering, enkel

omdat u behoort tot de peul-stam.

Wat betreft de situatie voor mensen van de etnie Peul in Guinee, kunnen volgende

vaststellingen gedaan worden.

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 heeft niet geprobeerd 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
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Peul geviseerd kunnen worden tijdens betogingen. Zie farde Informatie over de landen in

administratief dossier, SRB "Guinee: De etnische situatie, 17 september 2012.

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).

U legde geen enkel document neer ter staving van uw identiteit, noch ter staving van het door

u geopperde asielrelaas.

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 verzoeker zich op de schending 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 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen. Verzoeker meent tevens dat de hervorming van de bestreden

beslissing zich opdringt, “gelet op de schending van hetzij substantiële hetzij op straffe van nietigheid

voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht”.

Verzoeker stelt dat hij tijdens zijn gehoor op het CGVS aannemelijk heeft gemaakt dat hij gehandeld

heeft uit wraak wegens de onrechtmatige onteigening van zijn grond door een militair en dat hij geen

beroep meer kon doen op de ordediensten gezien de hogere functie van zijn tegenstander. Verzoeker

maakte tevens duidelijk dat hij ondergedoken was en niet zozeer op straat liep. Aangezien zijn gezin de

middelen niet heeft om hem te komen bezoeken, had verzoeker geen keuze dan naar zijn gezin op zoek

te gaan. Voor zijn aankomst bij zijn huis heeft hij de militairen opgemerkt, waarna hij rechtsomkeer

maakte. Hij heeft het initiatief genomen om te vluchten om een confrontatie met de militairen uit de weg

te gaan, hetgeen een ontwijken van risico inhoudt.

Verder wijst verzoeker erop dat zijn schoonvader tijdens verzoekers aanhouding klacht neerlegde bij het

wijkhoofd, waar hem werd duidelijk gemaakt dat hij geen middelen heeft tegen een militair die zijn

perceel onteigend heeft. Dit is volgens verzoeker een initiatief vanwege hemzelf om in zijn land hulp te

zoeken.

Verzoeker stelt verder vast dat er geen tegenstrijdigheden waar te nemen zijn tussen zijn verklaringen

bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) en het CGVS in de mate dat hij duidelijk gemaakt heeft

dat zijn schoonvader een militair omgekocht heeft om hem te helpen ontsnappen. Verzoeker heeft

tevens tijdens zijn gehoor bij de Belgische asielinstanties aangegeven dat hij door smokkelaar Alassan

(B.) naar België gebracht werd en niet door Abdoullaye (C.), zoals verkeerdelijk in het verslag van de
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DVZ werd genoteerd. Verzoeker is immers niet verantwoordelijk voor het verkeerd noteren van zijn

verklaringen bij de Belgische asielinstanties.

Verzoeker meent dat hij tijdens zijn gehoor op het CGVS aannemelijk gemaakt heeft dat hij door de

militairen werd beschuldigd omwille van het feit dat materialen van de oppositie UFDG in zijn woning

werden gevonden. De vervolging van de Peul-stam in Guinee is een gekend feit.

2.2.1. Op welke manier de bestreden beslissing behept zou kunnen zijn met machtsoverschrijding kan

niet worden ingezien. De commissaris-generaal heeft immers de hoedanigheid om de bestreden

beslissing te nemen overeenkomstig artikel 57/6, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet.

Machtsafwending houdt in dat een orgaan de bevoegdheid die werd verleend tot het bereiken van een

bepaald doel van algemeen belang gebruikt om een ander doel na te streven. Diegene die

machtsafwending aanvoert, moet daartoe voldoende ernstige, welbepaalde en overeenstemmende

vermoedens aanbrengen waaruit kan worden afgeleid dat andere dan rechtmatige doelen werden

nagestreefd door het bestuur. Bovendien moet opdat sprake kan zijn van machtsafwending, het

ongeoorloofd oogmerk het enige doel zijn van de bestreden beslissing. Verzoeker voert niet het minste

element aan waaruit zou kunnen blijken dat een ongeoorloofd oogmerk het enige doel is van de

bestreden beslissing. Hij toont de bewering dat er sprake zou zijn van machtsafwending niet aan, zodat

deze niet kan worden bijgetreden.

2.2.2. Verzoeker duidt evenmin aan welke “hetzij substantiële hetzij op straffe van nietigheid

voorgeschreven vormen” hij geschonden acht, noch op welke wijze die dan geschonden zouden zijn,

zodat dit middel niet dienstig wordt aangevoerd.

2.2.3. 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.

2.2.4. 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.

2.2.5. 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. Verzoeker verklaarde tijdens zijn gehoor op het CGVS dat hij op aanraden van zijn schoonvader

een stuk grond kocht waarvoor hij de volgens hem vereiste documenten ontving (gehoorverslag CGVS,
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p. 7 en 9). Twee maanden na de aankoop vernam verzoeker van zijn schoonvader dat er bouwwerken

waren gestart op zijn perceel (gehoorverslag CGVS, p. 7). Na zijn tweede bezoek aan de gendarmerie

om samen met de militair die de werken had gestart en die beweerde zelf de eigenaar van het perceel

te zijn, te onderhandelen, werd verzoeker in een cel opgesloten tot hij met de hulp van zijn schoonvader

kon ontsnappen, waarna verzoeker onderdook bij een vriend (gehoorverslag CGVS, p. 7-8). Drie dagen

na zijn ontsnapping keert verzoeker naar zijn perceel terug met enkele vrienden en zij vernielen daar

alle bouwwerken die reeds waren opgericht (gehoorverslag CGVS, p. 8). Het is echter in het geheel niet

aannemelijk dat verzoeker drie dagen na zijn ontsnapping - nota bene uit een detentie van twintig

dagen, waarbij hij dagelijks werd gemarteld - met vrienden naar zijn perceel terugkeert om de opgerichte

bouwwerken te vernielen, terwijl hij sinds zijn ontsnapping ondergedoken zou leven. Dergelijk roekeloos

gedrag klemt nog des te meer daar verzoeker verklaarde dat militairen in Guinee alles kunnen doen wat

ze willen (gehoorverslag CGVS, p. 13). Dat verzoeker kwaad was omwille van het hem aangedane

onrecht, kan niet verklaren waarom verzoeker dergelijk roekeloos gedrag zou vertonen, te meer daar hij

beweert tijdens zijn opsluiting in de gendarmerie te zijn gemarteld (gehoorverslag CGVS, p. 8). In dit

kader is het evenmin aannemelijk dat verzoeker op de terugweg langs zijn huis zou gaan om zijn gezin

te bezoeken, terwijl hij verklaarde dat er iedere dag militairen langskwamen op zoek naar hem

(gehoorverslag CGVS, p. 8 en 18). Dat verzoekers gezin geen middelen had om hem te komen

bezoeken, is een loutere post factum-verklaring en doet geen afbreuk aan het roekeloze gedrag van

verzoeker. Dit roekeloze gedrag, zowel het vernielen van de opgerichte bouwwerken als zijn poging om

zijn gezin thuis te bezoeken, maken verzoekers asielrelaas, gelet op zijn verklaringen aangaande zijn

opsluiting en de militairen in Guinee, in het geheel ongeloofwaardig.

Waar verzoeker aanvoert dat zijn schoonvader klacht is gaan neerleggen bij het wijkhoofd, maar deze

hem meedeelde dat er geen middelen zijn tegen een militair die zijn perceel onteigende, dient

opgemerkt dat in de bestreden beslissing duidelijk vermeld wordt dat het niet aannemelijk is dat

verzoeker na zijn eerste overleg op de gendarmerie niet getracht heeft contact op te nemen met de

vorige eigenaar van het perceel en met het wijkhoofd en dat verzoeker verklaarde hier niet aan gedacht

te hebben. De bestreden beslissing stelt dan ook terecht dat een dergelijke desinteresse voor zijn eigen

situatie verder afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van het door verzoeker geopperde asielrelaas.

Betreffende de in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheden stelt verzoeker dat zijn

verklaringen op de DVZ verkeerd werden genoteerd. Nochtans dient opgemerkt te worden dat

verzoekers verklaringen hem op de DVZ in het Peul werden voorgelezen en dat verzoeker door middel

van zijn handtekening uitdrukkelijk bevestigd heeft dat de erin vervatte verklaringen juist zijn en met de

werkelijkheid overeenstemmen (administratief dossier, stuk 12, p. 4). Daarenboven verklaarde

verzoeker tijdens zijn gehoor op het CGVS dat zijn gehoor op de DVZ goed verlopen is (gehoorverslag

CGVS, p. 2). Bijgevolg is verzoekers bewering dat zijn verklaringen op de DVZ verkeerd genoteerd

werden, een loutere post factum-verklaring, die de motieven van de bestreden beslissing niet kan

weerleggen. De bestreden beslissing stelt terecht vast (i) dat verzoeker vage verklaringen aflegde

omtrent de wijze waarop zijn schoonvader zijn ontsnapping heeft georganiseerd, (ii) dat verzoeker

tegenstrijdige verklaringen aflegde omtrent de naam van de smokkelaar waarmee hij naar België reisde

en (iii) dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegde omtrent de naam die in het paspoort vermeld

stond dat hij voor zijn reis naar België gebruikte. Voorts komt verzoeker niet verder dan het herhalen

van reeds eerder afgelegde verklaringen, hetgeen de motieven van de bestreden beslissing evenmin

kan weerleggen. Deze motieven zijn pertinent en correct, vinden steun in het administratief dossier en

worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

Waar de bestreden beslissing vaststelt dat verzoeker er niet in slaagt te verklaren waarom de militairen

hem ervan zouden beschuldigen de regering te willen saboteren, komt verzoeker opnieuw niet verder

dan het herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen, hetgeen de motieven van de bestreden

beslissing niet kan ontkrachten. Bovendien blijkt uit de door verweerder aan het administratief dossier

toegevoegde informatie (zie map ‘Landeninformatie’) dat er geen reden is om daden van vervolging te

vrezen enkel en alleen omdat men tot de Peul-etnie behoort. Verzoeker brengt geen stukken bij waaruit

zou kunnen blijken dat deze informatie onjuist of achterhaald is. Bijgevolg dient vastgesteld dat de

motieven in de bestreden beslissing om verzoeker de vluchtelingenstatus te weigeren omdat hij niet

aantoont waarom de militairen hem beschuldigen de regering te willen saboteren en omdat er geen

reden is om daden van vervolging te vrezen enkel en alleen omdat men tot de Peul-etnie behoort,

pertinent en correct zijn, steun vinden in het administratief dossier en derhalve door de Raad worden

overgenomen.
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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 (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. Verzoeker brengt geen stukken bij waaruit zou kunnen blijken dat

deze informatie onjuist of achterhaald is. 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


