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nr. 119 099 van 18 februari 2014

in de zaak RvV X

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 21 oktober 2013

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

staatlozen van 19 september 2013.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 8 november 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

3 december 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat F. JACOBS 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

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 16 januari 2013 het Rijk binnen en diende op 17

januari 2013 een asielaanvraag in. Op 19 september 2013 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin

van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

Vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart een Guinees staatsburger te zijn van Peul afkomst, geboren en getogen in Conakry, de

hoofdstad van Guinee. U werd geboren op 27 mei 1985. U ging naar school tot de zesde klas, u was

toen ongeveer vijftien jaar. U diende met uw studies te stoppen nadat u getrouwd was en zwanger

bleek.

U trouwde met Bah Mamadou in oktober 2000. Uw vader had het huwelijk geregeld en u en uw man

hielden van elkaar. U beviel van uw eerste dochter, Mariama, op 15 september 2001. Op 8 februari

2010 beviel u van uw tweede dochter, Oumou.

Uw man vond het zeer belangrijk dat u en jullie kinderen zouden studeren en u kreeg daarom privéles

omdat u na uw bevalling niet meer naar school was gegaan. Uw oudste dochter ging naar school en

kreeg daarnaast ook privéles Engels.

Op zaterdag 12 mei 2012 werd uw man dodelijk verwond tijdens een vechtpartij met zijn broer,

Sekouma. U kreeg te horen dat u de aanleiding van de aanvaring tussen de broers was. Sekouma had

u immers gezien op de markt in een broek en niet-gesluierd. Daar de familie van Mamadou wahabieten

zijn, was het voor hen onaanvaardbaar dat u op dergelijke manier op de markt verscheen. Gedurende

geruime tijd hadden u en uw man reeds problemen met zijn familie omdat ze niet accepteerden dat u

zich niet volledig sluierde en omdat jullie geen wahabiet zijn. U was ook niet langer welkom in het huis

van de oudste broer, Oury, omdat u niet gesluierd was. Uw man had nog een beperkt contact met zijn

familie en pleitte ervoor dat iedereen met respect naast elkaar zou leven. Zijn familie zag u echter als de

oorzaak dat Mamadou geen wahabiet werd.

Het lichaam van uw overleden man werd naar het huis van zijn oudste broer, Oury, gebracht. U verklaart

dat de weduwe het lichaam van de overleden man dient te volgen en op die plaats haar rouwperiode

van vier maand dient te volbrengen. U volgde daarom het lijk en ging bij Oury wonen die strikt wahabiet

is. Gedurende deze vier maand leefde u in slechte omstandigheden. U mocht bijvoorbeeld niets

aanraken, u mocht alleen eten wat voor u werd klaargemaakt, u kon zich alleen op bepaalde tijdstippen

wassen,… Uw dochter Mariama mocht niet langer naar school gaan omdat meisjes binnen het

wahabisme niet belangrijk zijn en dus zeker geen opleiding moeten genieten.

Na uw rouwperiode, op 18 september 2012 wilde u naar uw huis terugkeren. U kreeg echter te horen

dat u, op die dag, met de oudste broer Oury was getrouwd. Oury had uw vader gevraagd om met u te

huwen. Daar het voor uw vader eervol zou zijn dat zijn weduwe-dochter zou hertrouwen heeft hij

geaccepteerd. U wilde echter niet hertrouwen maar de wil van uw vader en Oury waren te sterk. Eens

getrouwd werd u door Oury mishandeld. Hij dwong u ook om gemeenschap met hem te hebben.

Uw jongste dochter, Oumou overleed op 2 december 2012 ten gevolge van een ziekte.

Op 30 december 2012 wilde u, ongesluierd, het huis uitgaan. Dit werd opgemerkt waardoor u werd

geslagen en opgesloten. U wilde dat uw dochter niet langer in het huis bleef en zei aan Mariama op 31

december 2012 dat ze naar haar tante Idja moest gaan, uw zus. Uw dochter nam hierop het initiatief om

aan jongens in de straat te vragen om u te helpen en u te bevrijden. De jongens hebben u kunnen

bevrijden en hebben u en uw dochter op een motor gezet en hebben u vervolgens naar uw vriendin,

Fatoumata gebracht. U en Mariama konden bij hen onderduiken. De man van Fatoumata, Abdouraman

had foto’s genomen van uw mishandeling en is hiermee op 3 januari 2013 naar uw vader gegaan om te

tonen wat u bij Oury meemaakte. Uw vader was echter niet bereid om in te binden en eiste dat, indien u

bij Fatoumata en Abdouraman zou verblijven dat zij u terug naar Oury zouden brengen. Abdouraman

ontkende echter dat u bij hen verbleef. Op zondag kwamen uw vader en Oury u zoeken bij Fatoumata

en Abdouraman. Ook nu ontkenden zij dat u bij hen verbleef. Gedurende de hele periode dat u bij hen

was, was u verstopt in het huis. Jullie besloten na de inval van uw vader dat het beter was dat uw

dochter niet langer in het huis zou verblijven. Uw dochter werd naar tante Idja gebracht en verblijft

sindsdien bij haar. U werd nogmaals gezocht door Alpha Oumar, de oudste zoon van Oury maar ook

deze keer werd u niet gevonden. Abdouraman regelde alles zodat u het land zou kunnen verlaten. Hij

bracht u op 15 januari 2013 naar de smokkelaar. U nam het vliegtuig en arriveerde de volgende dag in

België. Op 17 januari 2013 vroeg u asiel aan.
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Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten voor: uw rijbewijs met nummer 180933,

uitgereikt te Guinee op 15 april 2010 te Conakry; een foto van uw man; een foto van u en uw man;

negen foto’s van uw verwondingen.

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 uw land van herkomst te hebben verlaten omdat u vreest dat uw vader en de familie van uw

man u zullen vermoorden (zie gehoor CGVS, p 24) omdat u bent gevlucht van het huwelijk met de broer

van uw overleden man.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u bent geboren en getogen in Conakry (zie gehoor CGVS, p

7), de hoofdstad van Guinee.

U heeft de kans gehad om te studeren. U verklaart dat u op uw vijftiende met uw studies moest stoppen

omdat u zwanger was. (zie gehoor CGVS, p 5) Omdat uw man het zeer belangrijk vond dat u en de

kinderen zouden studeren, kreeg u privéles (zie gehoor CGVS, p 6) waardoor u zeer goed Frans kan

spreken, zelfs in die mate dat u, ondanks uw verklaringen bij de DVZ dat u bijstand van een tolk nodig

heeft (zie administratief dossier) afstand doet van uw tolk (zie gehoor CGVS, p 2-3). Er dient echter te

worden opgemerkt dat u verklaart dat u zwanger werd na het huwelijk (zie gehoor CGVS, p 6) en dat u

minder dan een maand na het huwelijk diende te stoppen met school (zie gehoor CGVS, p 6). U bent

getrouwd in oktober 2000. (zie gehoor CGVS, p 5) Indien u minder dan een maand na uw huwelijk zou

zijn gestopt met school, zou dit in november 2000 zijn. Uw oudste dochter, Mariama is geboren op 15

september 2001. U was dus zeker niet zwanger vóór 23 december 2000 (zie informatie toegevoegd aan

het administratief dossier). Het is niet aannemelijk dat u effectief een maand na uw huwelijk bent gestopt

met studies (november 2000) omdat u zwanger was aangezien u niet zwanger kon zijn vóór 23

december 2000. Deze incoherente verklaringen maken dat er kan getwijfeld worden aan uw

verklaringen betreffende uw opleidingsniveau en dat u effectief bent gestopt met uw opleiding op uw

vijftiende. Het feit dat u zeer goed Frans spreekt, bevestigt dit. Bovendien tast deze tegenstrijdigheid

ook uw verklaringen aangaande uw eerste huwelijk aan aangezien u er niet in slaagt uw huwelijk,

zwangerschap en schooltijd juist te situeren ten opzicht van elkaar.

Uit uw relaas blijkt bovendien dat u een zelfstandige vrouw bent. U beschikt over een rijbewijs (zie

gehoor CGVS, p 18), een eigen wagen (zie gehoor CGVS, p 15), u bent samen met uw man naar het

buitenland gegaan en terwijl uw man zaken deed heeft u kennis gemaakt met de Chinese cultuur en de

stad bezocht in een vreemd land met een vreemde taal (en zelfs vreemd schrift) (zie gehoor CGVS, p

4). U verklaart tevens dat u beter Frans kon dan uw man en hem daarom ook vaak hielp met het Frans

(zie gehoor CGVS, p 6). U en uw man staan op jullie vrijheid (in klederdracht, religie) en hebben

hierdoor zelfs problemen met zijn familie die wahabiet is. Jullie gaven echter niet toe aan hun

opvattingen ondanks de spanningen die er reeds tussen de familie van uw man en jullie waren sinds

jullie verhuis in 2010.

Bovenstaande elementen dragen er toe bij dat u een zelfstandige, vrijgevochten vrouw bent van wie kan

verwacht worden dat ze opkomt voor zichzelf, indien dit nodig mocht zijn.

Vervolgens is het zeer opmerkelijk dat u, na de dood van uw man, het lijk van uw man volgt, dat naar uw

schoonbroer werd gebracht, om er uw rouwperiode te volbrengen. Volgens uw verklaringen is het

traditie dat de weduwe haar rouwperiode doet in het huis waar het lijk van de overleden man werd

gebracht.

U weet echter dat uw man is overleden door het toedoen van de radicale opvattingen van uw

schoonfamilie na door uw schoonbroer geslagen te zijn. (zie gehoor CGVS, p 9) Het is niet aannemelijk

dat u met deze kennis en met uw profiel zomaar naar Oury zou gaan om er gedurende vier maand, in

erbarmelijke omstandigheden, uw rouwperiode uit te zitten. Bovendien blijkt uit niets dat u dit onder

dwang heeft gedaan. U verklaarde ‘Ik wilde niet naar het huis (nvdr van Oury). Het is de traditie. Ik heb
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het lijk van mijn man gevolgd’ verder verklaarde u ’Ik moest daar blijven want het is de traditie die wil dat

ik daar blijf. Ik heb alles gedaan. Ik ben daar gebleven’. (zie gehoor CGVS, p 10) Het is niet aannemelijk

dat u, die zich steeds heeft weten af te zetten tegen de eisen van uw schoonfamilie door onder meer

niet bij hen op bezoek te gaan omdat u dan moest gesluierd zijn (zie gehoor CGVS, p 10) er toch voor

zou kiezen of u zou laten ompraten, gezien uw geschetste profiel, om gedurende uw rouwperiode bij de

moordenaars van uw man te blijven omdat dit ‘traditie’ is.

Bovendien verklaart u dat uw man nooit zou gewild hebben dat hij, bij zijn dood, naar het huis van Oury

zou worden gebracht. (zie gehoor CGVS, p 10) Reeds sinds jullie verhuis in 2010 was het immers

duidelijk dat de familie van uw man jullie manier van leven niet accepteerde. Uw man werd door zijn

broers bedreigd, uitgescholden en uitgejouwd en zou het zelfs niet langer hebben aangekund. (zie

gehoor CGVS, p 16) Het is onbegrijpelijk dat u zelfs tegen de wil van uw man ervoor kiest of u althans

laat ompraten om de traditie te volgen, zonder hier fundamenteel tegenstand tegen te voeren.

Het is bovendien zeer merkwaardig dat u verklaart dat u als weduwe geen recht heeft om te praten over

een nieuw huwelijk terwijl u in de rouwperiode bent (zie gehoor CGVS, p 13) Gezien uw profiel en

eerdere acties en ervaringen mocht van u immers verwacht worden dat u afstand zou doen van deze

traditie aangezien u hiermee de toekomst van u en uw kinderen kon veilig stellen.

U kan niet aannemelijk maken waarom u tegen de wil van uw overleden man en uw eigen wil bij Oury

bent gegaan na het overlijden van uw man.

Vervolgens slaagt u er niet in om een verklaring te geven waarom Oury met u wilde trouwen. Het is

immers zeer verwonderlijk dat Oury, waar u voordien niet welkom was omdat u zich niet gedroeg naar

zijn regels, met u wil trouwen.

U merkt op dat Oury met u moest trouwen om aanspraak te kunnen maken op de erfenis van zijn broer.

U verklaart immers dat Zijn broer (nvdr. uw man) verdiende veel geld. Om dit alles te krijgen, moet hij

(nvdr. Oury) wel met me trouwen. (zie gehoor CGVS, p 21). Wanneer de protection officer dieper ingaat

op de algemene regels van erfenis in Guinee verklaart u dat de vrouw mag nooit iets krijgen. Vanaf dat

je meisjes hebt, heb je geen enkel recht. (zie gehoor CGVS, p 22) Gezien de informatie die u zelf

verschaft over de regels bij een erfenis in Guinee, is het zeer merkwaardig dat u dit als reden aanhaalt

waarom Oury met u zou willen trouwen. U verklaart immers zelf dat u als vrouw, met alleen dochters

geen aanspraak zou kunnen maken op de erfenis van uw man waardoor dit ook geen reden kan zijn

voor Oury om met u te trouwen.

Verder verklaart u, enigzins tegenstrijdig met uw verklaring dat het voor de erfenis was, dat Oury met u

trouwde uit wraak (zie gehoor CGVS, p 21) terwijl u aanvankelijk beweerde dat de andere vrouwen uw

huwelijk beschouwden als ‘uit medelijden’ (zie gehoor CGVS, p 18). Het is niet aannemelijk dat deze

andere vrouwen, bij wie u gedurende de hele tijd dat u bij Oury was, verbleef, niet hebben gemerkt dat,

indien uw huwelijk daadwerkelijk op wraak was gebaseerd – waaraan echter geen geloof kan worden

gehecht, hiervan niet van op de hoogte waren. Gezien uw profiel mag immers verwacht worden dat u

met deze vrouwen zou gepraat hebben en dat ze tekenen van de door u vermeende wraak zouden

hebben opgepikt waardoor het niet aannemelijk is dat ze uw huwelijk als ‘uit medelijden’ zouden

bestempelen.

Daarenboven is dankzij Oury uw vader zijn eer gestegen.(zie gehoor CGVS, p 13) U verklaart immers

dat het een eer is voor de vader als een weduwe hertrouwt aangezien een vrouw die alleen blijft niet

serieus zou zijn. (zie gehoor CGVS, p 13)

U slaagt er niet in om op een coherente manier te verklaren waarom Oury met u trouwde. Bijgevolg kan

ook geen geloof gehecht worden aan uw gedwongen huwelijk

Verder dient te worden opgemerkt dat uw relaas ook op andere vlakken niet coherent is zodat uw

algehele geloofwaardigheid verder wordt ondermijnd.

Het is niet te begrijpen dat u, die verklaart dat u sinds 31 december 2012 bent weggegaan bij Oury en

bent ondergedoken bij uw vriendin Fatoumata en haar man Abdouraman, niet werd gevonden in hun
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huis. U geeft aan dat u op 15 januari 2013 het land verliet en dat u in de periode dat u bij Fatoumata

verbleef twee keer werd gezocht. Uw vader en Oury waren naar u op zoek, waarbij uw vader sterke

vermoedens had dat u bij Fatoumata zou verblijven. Haar man, Abdouraman was immers bij uw vader

geweest met de foto’s van uw verwondingen waardoor uw vader wel wist dat Abdouraman u had gezien.

Uw vader suggereerde ook dat Abdouraman u terug naar Oury moest brengen. Het is merkwaardig dat

uw vader, die sterke vermoedens had dat u bij Abouraman zou verblijven niet meer moeite doet om het

huis grondig te doorzoeken en dat hij zich laat afschepen door Abdouraman die zegt dat uw vader u

ergens anders moet zoeken. Indien, zoals u verklaart, uw vader en uw schoonfamilie er werkelijk van

overtuigd zijn dat u bij Abdouraman zou verblijven (zie gehoor CGVS, p 23) is het niet te rijmen met het

feit dat ze geen betere pogingen hebben ondernomen om u daar te vinden en dat ook de tweede poging

van Alpha Oumar mislukte. (zie gehoor CGVS, p 21)

Vervolgens is het merkwaardig dat jongeren uit uw buurt u helpen te ontsnappen. (zie gehoor CGVS, p

19) Het is opmerkelijk dat uw dochter, een meisje van elf jaar (nvdr Mariama is geboren op 15/09/2001)

er in slaagt om vreemde jongens aan te spreken en te overtuigen om u te bevrijden. Deze jongens

wagen zich immers aan een hachelijke onderneming door zich op privé terrein te begeven bij een

extreem wahabiet. In een omgeving waarbij het gebruikelijk is dat een vrouw trouwt met de broer van de

overleden man, zoals u toch verklaart, (zie gehoor CGVS, 22) is het onwaarschijnlijk dat jongeren die

geen enkele band of connectie met u hebben u helpen en zichzelf in gevaar brengen.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen. Het rijbewijs dat u

voorlegt laat vermoeden dat u over de Guineese nationaliteit beschikt, wat niet wordt betwist. De door u

voorgelegde negen foto’s betreffen privé-foto’s waaraan geen enkele bewijswaarde kan worden

toegekend daar deze door mogelijke enscenering van omstandigheden geen garantie bieden over de

authenticiteit van wat werd afgebeeld. Bovendien blijkt uit deze foto’s helemaal niet wat de oorzaak van

uw verwondingen is.

Gelet op voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade,

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, worden vastgesteld.

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

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

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

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

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

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

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

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

parlementsverkiezingen mogelijk te maken in een vreedzaam klimaat.

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

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

internationaal conflict beschouwd kunnen worden als een ernstige schending die aanleiding kan geven

tot de toekenning van het statuut van subsidiaire bescherming. Uit de bovenvermelde informatie blijkt

dat Guinee niet wordt geconfronteerd met een situatie van willekeurig geweld en dat men er eveneens

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

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

in de zin van artikel 48/4, §2 (zie SRB "Guinee: Situatie op het gebied van de veiligheid", april 2013).

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.“

1.3. Stukken
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Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift een overlijdensakte echtgenoot, een vonnis geboorteakte van

verzoekende partij en een vonnis geboorteakte dochter van verzoekende partij.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) oefent in onderhavig beroep inzake de

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, een bevoegdheid uit

van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het

rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als

administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot

hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.

St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet louter op als annulatierechter. Door

de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de bestreden

beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoekster voert de schendig aan van “art. 2 par. 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende

de formele motiveringsplicht van administratieve akten, artikel 48/3 en 48/4 , 57/7 bis en artikel 62 van

de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdeling; van artikel 27 van het KB van 11 juli 2003 en artikel 4 1 en 4.3 van de richtlijn 2004/83/EG

van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde

landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft;

van het beginsel van behoorlijk bestuur dat bij de administratie rust en bij het voorbereiden en opmaken

van een administratieve beslissing; van artikel 3 van het EVRM, Verdrag tot Bescherming van de

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de

aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 en artikel 1 van de Conventie van Genève; van Artikel

17 van het Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en van Artikel 4 van de richtlijn

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen

van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming

behoeft.” Verzoekster vermeldt verder dat de administratie zorgvuldig en redelijk te werk moet gaan.

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoekster kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat zij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien

verzoekster de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert

verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt

wordt onderzocht.

2.4. Verzoekster beperkt zich tot het citeren van artikel 27 en 17 van het Koninklijk besluit van 11 juli

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

de rechtspleging, maar licht niet toe hoe deze artikels werden geschonden door de bestreden

beslissing. In zoverre deze onderdelen van het middel al ontvankelijk werden aangevoerd, zijn ze zoals

zal blijken ongegrond.

2.5. Artikel 3 van het EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet.

Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ 17 februari

2009, C-465/07, Elgafaji, http://curia.europa.eu). Bijgevolg moet de schending van artikel 3 van het

EVRM, gelet op de aard van de bestreden beslissing, niet afzonderlijk worden beoordeeld.

2.6. Aangaande de aangevoerde schending van de Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 inzake

minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of

als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van deze verleende

bescherming, dient te worden vastgesteld dat richtlijnen geen directe werking hebben. Een richtlijn kan

wel directe werking hebben in de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de betrokken



RvV X - Pagina 7 van 11

richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere

substantiële interne uitvoeringsmaatregel door de communautaire of nationale overheden behoeven om

het gewild effect op nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn van voormelde Richtlijn 2004/83/EG

van 29 april 2004 verstreek op 10 oktober 2006, datum waarop deze ook effectief in Belgisch recht werd

omgezet.

2.7. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund op

alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden

land van herkomst van verzoekster en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt

verder dat verzoekster werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg haar asielmotieven

uiteen te zetten, haar argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen

en zich kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van haar keuze, dit alles in

aanwezigheid van een tolk. Verzoekster kreeg bovendien de kans om in haar vragenlijst ook nog zelf

alle belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk

gegaan, kan derhalve niet worden weerhouden.

2.8. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Dit is in

casu niet het geval.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf die zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet aantonen dat zijn aanvraag

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

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn.

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen.

3.2. Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle relevante

elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over het

ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk zijn

bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor

zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk heeft

ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer er is

vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

Verzoekster voldoet hier geenszins aan.

3.3. De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of

verzoeksters verklaringen voldoende zijn om haar leviraatshuwelijk en hieruit voortvloeiende vervolging

geloofwaardig en aannemelijk te maken. Hij houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de

vage als de ontwijkende antwoorden en houdt bij deze analyse rekening met het specifieke profiel van

de asielzoeker. Verder benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel

en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan

elk onderdeel, motief of tegenstrijdigheid wordt gehecht kan verschillen maar het is het geheel van de in
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de bestreden beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de

ongegrondheid van verzoeksters asielaanvraag.

3.4. Vooreerst dient te worden benadrukt dat verzoekster geen officieel en origineel bewijs neerlegt van

het overlijden van haar echtgenoot zodat verzoeksters verklaring over een leviraatshuwelijk loutere

beweringen zijn. Immers het attest dat verzoekster bijbrengt is een fotokopie. De Raad hecht geen

geloof aan fotokopieën aangezien deze gemakkelijk te vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk

en aldus geen bewijswaarde hebben (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135) te meer nu de inhoud niet

overeenstemt met verzoeksters verklaringen. Volgens verzoekster heeft haar schoonbroer haar man

aangevallen en is haar man aan deze aanval overleden. Het betreft dus doodslag of moord. Op het

overlijdensattest stelt “hartinfarct” als overlijdensoorzaak.

3.5. Verzoekster verklaart dat zij concreet geen kans had om bij het overlijden van haar echtgenoot, aan

de traditie te ontwijken; dat zij deze traditie “aanvaard” had wanneer haar huwelijk met B. M. besloten

werd; dat zij volledig geschokt was toen haar echtgenoot overleed; haar schoonfamilie nam zoals de

traditie het oplegt alles in handen, hetgeen inherent is niet alleen aan de Peul traditie maar ook aan de

traditie van de islam; verzoekster was op het ogenblik van het overlijden en gedurende haar rouwperiode

volledig reactieloos; zij onderging de situatie; zij was niet in staat om zichzelf te weren noch tegen haar

eigen familie die met het nieuwe huwelijk instemde noch met haar schoonfamilie; het CGVS houdt

echter geen enkele rekening met humane factoren, zoals een menselijke reactie na een overlijden van

een geliefde echtgenoot, in droevige omstandigheden; dat het CGVS evenmin rekening houdt met het

feit dat het jongste kind van verzoekende partij, op 2 december 2012 tevens overleed ten gevolge van

malaria en tyfus.

3.5.1. Indien aannemelijk is dat voor de weduwe financiële motieven kunnen leiden tot een

leviraatshuwelijk, kan dit in casu niet blijken. Immers verzoekster verklaarde zelf dat “de vrouw mag

nooit iets krijgen. Vanaf dat je meisjes hebt, heb je geen enkel recht.” (gehoor p. 22), ze nodig was om

de erfenis te verkrijgen. Dat O. noch haar vader ooit de reden van het huwelijk uitdrukkelijk vermeld

zouden hebben, is niet ernstig. Immers indien verzoekster meent dat onvoldoende met humane redenen

rekening werd gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing dan werpt zich minstens de vraag

op waarom zij zou verplicht kunnen worden te huwen met de moordenaar van haar echtgenoot. Indien

verzoekster spreekt over tradities dan licht ze niet toe hoe de traditie dergelijke kwesties regelt. Immers

het is niet redelijk aan te nemen dat sociale en maatschappelijke normen voorbijgaan aan

broedermoord.

3.5.2. Indien verzoekster afstand doet van haar tolk Peul op het gehoor omdat “ik voel me meer op mijn

gemak in het Frans” (gehoor p. 3) kan hieruit alleszins blijken dat zij een zeer gedegen onderwijs in het

Frans heeft gekregen. Verzoeksters man was een succesvol zelfstandige zakenman in lederwaren,

waarbij verzoekster hem nog samen met haar dochter in december 2011 in China gedurende twee

weken is gaan bezoeken en in totaal “twee keer naar China en 1 keer naar Jakarta” is gegaan (gehoor p.

4). Daargelaten hoeveel maanden precies na haar huwelijk verzoekster nog naar school is gegaan, heeft

ze privélessen Frans en rekenen genoten en hielp ze haar man bij zijn onderwijs in het Frans.

Verzoeksters echtgenoot verdiende goed (“2 jaar later had hij al veel meer en op het einde had hij een

container”, gehoor p. 6) en kon zich financieel veel veroorloven (studies verzoekster, studies zus

verzoekster, wagen verzoekster, gehoor p. 6, p. 14, p. 15). Verzoekster is een goed opgeleide,

vrijgevochten en welgestelde vrouw die naar verre landen reisde en een deel van de wereld heeft

gezien. Aldus is niet aannemelijk dat verzoekster zich gedwee zou schikken naar een schoonbroer die

zij tot dan toe altijd getrotseerd had en evenmin geloofwaardig dat de wahabitische schoonbroer een in

zijn ogen verwesterde en onislamitische vrouw zou willen huwen (“hij zegt dat ik een prostituee ben. Hij

spuwt op mij.”, gehoor p. 22). Evenmin kan overtuigen dat O. verzoekster zou willen huwen om haar te

vernederen noch dat “Medelijden is in de context niet tegenstrijdig met wraak, vermits medelijden ook in

casu als een element van de wraak kan worden ontleden”.

Inzake het erfrecht verklaart verzoekster dat “Dit houdt in dat concreet, de vrouw en voornamelijk de

vrouw die enkel dochters baarde, geen recht heeft en / OF kan uitvoeren, op de goederen van de

overleden echtgenoot; Op één of andere manier, wettelijk of niet, is het nochtans zo dat de goederen

door de schoonfamilie worden beheerd en dat die goederen ten goede komen van die schoonfamilie. De

weduwe en haar kinderen worden vergoeden door dagelijks “onderhoud”; Meestal hertrouwt de weduwe
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één van de broers of gezinsleden van de overledene en ontstaat er door het huwelijk noch een verdere

verwarring ivm eigendomschap en beheer over de goederen; Dit wetende kan verzoekende partij de

hypothese ontwikkelen dat het huwelijk voor doel had de eigendommen van de overleden echtgenoot

aan te annexeren of minstens die eigendommen binnen hun gezin te laten”. Echter deze stelling wordt

niet geobjectiveerd noch geadstrueerd. Daarenboven blijkt hieruit dat verzoekster door een nieuw

huwelijk aan te gaan, naast onderhoudssteun geen aanspraak kan maken op de eigendommen van haar

overleden echtgenoot zodat ze financieel afhankelijk bleef en haar vader geen redenen had om haar uit

te huwelijken aan de persoon die verantwoordelijk was voor de dood van haar man.

Verzoekster is bovendien niet alleen maar omringd door familie en vrienden. Ze heeft een gehuwde zus

I. in Matoto in Guinee (verklaring 18; samenstelling van familie nr. 4) die haar dochter M. opvangt

(gehoor p. 12) nu haar schoonfamilie niet in haar geïnteresseerd is (“ze is niets waard, het is een meisje.

Ze vinden zelfs niet dat het hun bloed is”, gehoor p. 12 en “maar ze is een meisje, niets waard. Moest

het een jongen zijn, dan zouden ze hem wel meenemen”, gehoor p. 20). Daarbij heeft verzoekster veilig

kunnen blijven bij een vriendin en haar echtgenoot en blijkt uit haar verklaringen dat haar schoonfamilie

en vader wisten dat ze er verbleef en ze zelf verklaart “Indien de familieleden van verzoekende partij

inderdaad vermoedens hadden dat verzoekende partij bij haar vrienden verbleef hadden zij geen

mogelijkheid om het huis van derden te doorzoeken, hetgeen tot moeilijkheden kon uitlopen”. In zoverre

verzoekster beweerdelijk een leviraatshuwelijk diende aan te gaan -wat niet wordt aangetoond- maakt ze

niet aannemelijk dat haar weigering een vervolging teweegbrengt van haar schoonfamilie en vader.

3.5.3. De bij het verzoekschrift gevoegde geboortebewijzen en rijbewijs kunnen geen leviraatshuwelijk

aantonen noch de beweerde hieruit voortvloeiende vervolging door haar vader en schoonfamilie.

3.5.4. Waar verzoekster verklaart “Zij is reeds vervolgd geweest, zij is mishandeld en verkracht geweest

hetgeen zij linkt aan haar toebehoren tot de Peul etnie, het politiek actief zijn van haar man, hun

financieel gezonde toestand die hun toelaten de partij UFDG ook financieel te steunen. HET IS

ALGEMEEN GEKEND DAT CAMPAGNE VOEREN GELD VRAAGT En dat de partijen beroep moeten

maken op sponsoren, met of zonder controle organe over de campagnekosten” gaat de Raad ervan uit

dat dit een materiële vergissing is gezien er nergens sprake is geweest van enig politiek activisme.

3.6. Verzoekster brengt thans geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht

kunnen werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekster beperkt zich tot het herhalen en beklemtonen van het

asielrelaas en het negeren van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing, het geven

van ongeadstrueerde verklaringen zoals inzake het erfrecht, het formuleren van loutere beweringen (“Ze

hebben precies om hun jonge leeftijd de juiste risico’s niet ingeschat”) en het maken van persoonlijke

vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de

conclusies in de bestreden beslissing kunnen weerleggen. In zover verzoekster nog aanvoert “Dat de

informatie ivm “Ethnies“ niet aan het administratie dossier gevoegd werd; Dat derhalve dient te worden

vastgesteld dat het CGVS helemaal geen rekening gehouden heeft met de component " alleenstaande -

vrouw van peule origine”, daar waar de etnische origine van verzoekende partij tevens in aanmerking

dient te komen wanneer haar beschermingsmogelijkheden in geval van terugkeer naar Guinée worden

ingeschat”, stelt de Raad vast dat verzoekster geen andere vervolging aanhaalt dan het leviraatshuwelijk

zodat deze opmerking niet pertinent wordt aangevoerd. Daar waar verzoekster nog een opmerking

maakt over politie en gerecht, stelt de Raad vast dat dit geen motief was in de bestreden beslissing

zodat de geciteerde artikelen evenmin pertinent worden aangevoerd. Verzoekster weerlegt dan ook

geenszins de besluiten van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun

vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden

beslissing. Derhalve blijven de motieven van de bestreden beslissing overeind.

3.7. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire beschermingsstatus
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4.1. Verzoekster meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster meent dat in Guinee in 2013 reeds één jaar verlopen

is zonder dat de politieke actoren voor een rustig klimaat te hebben gezorgd, wel integendeel en zonder

dat parlementsverkiezingen konden plaatsvinden. Dat de situatie integendeel op één jaar tijd verergerd

is en dat de politieke actoren er voor zorgen dat het conflict tot ernstige etnische spanningen uitlopen.

Dat tot slot geen parlementsverkiezingen gehouden werden op 30 juni 2013, noch op 24 september

2013, maar op 28 september 2013. Dat de resultaten van de verkiezingen op 18 oktober 2013

uiteindelijk bekend werden gemaakt, maar ook betwist worden door de oppositie, met als gevolg dat de

“Cour suprême” thans voor opdracht heeft deze verkiezingen hetzij te annuleren, hetzij te bevestigen;

Dat niet vaststaat dat deze bevestiging of annulering niet tot een bloedbad uitloopt gelet op de

respectievelijke posities van de partijen die naar de macht strijken”. Verzoekster citeert diverse artikelen.

Verzoekster meent tevens “Het CG behandelt enkel de SB in het kader van artikel 48.4 C doch niet in

het kader van artikel 48/4 b. Het CGVS geeft echter geen enkele reden aan waarom in casu de SB

bepaald bij artikel 48/4 b niet zou kunnen worden toegekend, gelet op het hoger beschreven profiel van

verzoekende partij, de informatiebronnen die verzoekende partij voorlegt en op basis van de Cedoca

informatie”.

4.2. De Raad stelt vast dat verzoeksters bewering berust op een onzorgvuldige lezing van de bestreden

beslissing. Immers blijkt uit de eenvoudige lezing van de bestreden beslissing dat de weigering van de

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, a en b van de Vreemdelingenwet is ingegeven

door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, zodat het middel dienaangaande feitelijke grondslag

mist. Bovendien wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn

met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen, echter niet betekent dat de

beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn. Verzoekster

gaat er in deze dan ook aan voorbij dat voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op

basis van 48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet net als bij de vluchtelingenstatus de bewijslast

principieel op de vreemdeling rust. Aangezien verzoeksters asielrelaas niet geloofwaardig is, kan zij zich

niet steunen op de elementen die aan de basis van haar relaas liggen om aannemelijk te maken dat zij

in geval van terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals

bedoeld in artikel 48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet. Noch uit verzoeksters verklaringen noch

uit de andere elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

4.3. In zover verzoekster zich beroept op artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet, dient verzoekster

elementen aan te voeren waaruit kan blijken dat er in haar land sprake is van willekeurig geweld in

volkenrechtelijke zin. Voor zover verzoekster zich beroept op de algehele situatie, toont zij middels de

geciteerde artikelen niet aan dat de situatie waarnaar zij verwijst, zou kunnen vallen onder artikel 48/4, §

2, c van de Vreemdelingenwet (RvV 20 juni 2008, nr. 12.887). Verzoekster toont niet aan aanspraak te

kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

4.4. Daar waar verzoeker ten slotte een schending opwerpt van de artikelen 57/7bis van de

Vreemdelingenwet, wijst de Raad erop dat een dergelijke schending elke feitelijke grondslag mist, nu

verzoekster om voormelde redenen niet in aanmerking komt voor de status van vluchteling of de

subsidiaire beschermingsstatus, voorzien bij de artikelen 48/3 en 48/4, § 2, a en b van de

Vreemdelingenwet.

4.5. Verzoekster vroeg tevens de vernietiging van de bestreden beslissing. De Raad stelt vast dat, gelet

op wat voorafgaat, de commissaris-generaal terecht tot de ongegrondheid van de asielaanvraag heeft

besloten. Verzoekster maakt geenszins aannemelijk dat verder onderzoek noodzakelijk zou zijn, temeer

nu zij niet aantoont dat de gegrondheid van haar asielmotieven onvoldoende werd onderzocht, noch zelf

ook maar enigszins elementen aanvoert waaruit kan blijken dat verder onderzoek noodzakelijk is.

4.6. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien februari tweeduizend veertien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


