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nr. 120 085 van 4 maart 2014 

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 18 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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 december 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 januari 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. MANZANZA MANZOA loco 

advocaat P. KAYIMBA KISENGA en van attaché C. MISSEGHERS, 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 31 januari 2013 het Rijk binnen en diende op 

dezelfde dag 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 de Guinese nationaliteit te bezitten, tot de peul-etnie te behoren en uit Pita (préfecture de 

Pita, Moyenne-Guinée) afkomstig te zijn. Uw ouders, Amadou Bah en Bintia Camara, waren niet 

gehuwd. Uw moeder overleed toen u twee jaar oud was. U ging vervolgens bij uw grootmoeder wonen. 

Toen uw grootmoeder eveneens overleed toen u negen jaar oud was, ging u bij uw vader en zijn gezin 

in de wijk Guemé (Pita) wonen. Ook uw twee ooms, M. Bo. B. en M. L. B., verbleven er. Uw ooms waren 

zeer gelovige moslims, terwijl uw vader het minder nauw nam met de religieuze voorschriften. U werd 

besneden rond uw tien jaar en diende veel huishoudelijk werk te verrichten. U werd beschouwd als een 

bediende. U diende de koran te lezen en u voelde zich niet op uw plaats in uw familie. U had de indruk 

dat u werd gemarginaliseerd omdat u niet binnen het huwelijk was geboren. Toch kon u dankzij de steun 

van uw vader naar een Franse school gaan, verzette hij zich er tegen dat u de sluier zou dragen, liet hij 

toe dat u uitging en belemmerde hij dat u zou huwen op jonge leeftijd (gezien hij wenste dat u uw school 

zou afmaken). Eind 2010 ontmoette u op school Fr. H. Bea., die christen was en met wie u een relatie 

aanging. Sedert uw twaalf jaar had u epileptische aanvallen, waarvoor u traditionele medicijnen kreeg. 

Fr. zei u dat die medicijnen u niet zouden helpen, maar dat u moest bidden en u met hun dominee 

moest praten. De dominee zei u dat u moest geloven. U ging sedert maart 2012 elke zondag naar de 

mis in de “Eglise protestante de Pita”. U had nog geen stappen ondernomen om u te laten bekeren, 

maar sedert juli 2012 wist u zeker dat u zich tot het christendom wilde bekeren. Op 17 juli 2012 overleed 

uw vader in een auto-ongeluk. In augustus 2012, de maand van de ramadan, stelden uw ooms vast dat 

u niet langer bad en vroegen u wat hiervoor de reden was. U zei hen dat u zich had bekeerd tot het 

christendom, waarna ze erg boos werden en u dagelijks sloegen. U mocht uw woning niet meer 

verlaten. Uw haar werd afgeknipt en u werd verplicht traditionele medicijnen te drinken waardoor uw 

epileptische aanvallen verergerden. U was wanhopig. Uw halfbroer, Pathé, nam contact op met uw 

vriend, Fr.. Met de hulp van Pathé slaagde u er in om na twee maanden uw woning te verlaten en Fr. 

bracht u naar Conakry, alwaar u bij een vriendin van uw moeder, K. Sy., verbleef. U was zwak en K. 

bracht u naar het ziekenhuis waar u werd behandeld. K. zocht een oplossing voor u, gezien u nooit het 

geluk had gekend. K. organiseerde uw vertrek uit uw land van herkomst en stelde u voor aan mr. Fo.. 

Op 30 januari 2013 reisde u vanuit Conakry, onder begeleiding van de heer Fo., per vliegtuig naar 

België, alwaar u ’s anderendaags aankwam. U vroeg er op 31 januari 2013 asiel aan. U heeft nog 

contact opgenomen met K. Sy. en met Fr.. Deze laatste vertelde u dat hij verbaal werd bedreigd door uw 

ooms, maar dat ze geen bewijzen hadden tegen hem en hem niets konden doen. U heeft niet langer 

contact met Fr., gezien u in België een relatie heeft met iemand anders. U heeft contact met een 

katholieke pastoor in België die u over het christendom leert. U bent overtuigd christen maar u twijfelt 

nog tussen de katholieke en de protestantse leer.  

 

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten voor: een kopie van een medisch attest van 

een besnijdenis type II, dd. 7 mei 2013, van dr. Ch. G. en een kopie van een medisch attest neergelegd 

in het kader van een humanitaire regularisatie, dd. 26 maart 2013, van dr. Ed. D..  

 

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 zijn ontvlucht, nadat u problemen kreeg met uw familie omwille van 

uw bekering tot het christendom en omdat u zich als buitenechtelijk kind gemarginaliseerd voelde 

binnen uw familie. U wenst bovendien een behandeling voor uw epileptische aanvallen, gezien de 

traditionele medicijnen die u van uw familie kreeg niet hielpen.  

 

Met betrekking tot de door u aangehaalde problemen met uw familie omwille van uw bekering tot het 

christendom, dienen volgende vaststellingen te worden gedaan.  

 

Vooreerst bestaan er ernstige twijfels met betrekking tot uw verklaring sedert eind 2011/2012 christen te 

zijn en meer bepaald sedert maart 2012 elke zondag de protestantse kerk in Pita te hebben 

gefrequenteerd (gehoorverslag, pp. 6 en 7). Zo is het merkwaardig dat u beweerde sedert maart 2012 

elke zondag naar de ”Eglise protestante de Pita” te gaan en u met pasteur R. sprak, maar u bleek zijn 

volledige naam, noch zijn nationaliteit te kennen (gehoorverslag, p. 6). Alhoewel u verklaarde dat er toch 

wel “redelijk wat” andere leden in de kerk waar u naartoe ging waren, kon u geen enkele andere naam 
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van een medegelovige geven (gehoorverslag, p. 8). Buiten Pasen en Pinksteren kon u geen enkele 

andere christelijke feestdag vernoemen (gehoorverslag, p. 8). De betekenis van Pinksteren was u 

onbekend (gehoorverslag, p. 8). Verder kon u enkel zeggen dat Pasen op het einde van de 

vastenperiode wordt gevierd, maar u tastte verder in het duister over wat er die dag wordt gevierd 

(gehoorverslag, p. 9). U bleek verder evenmin enig idee te hebben over de geboortedatum van Jezus 

Christus (gehoorverslag, p. 8). U kent geen enkel gebed (gehoorverslag, p. 8). Niettegenstaande u 

aanhaalde de bijbel te lezen, kon u hierover enkel zeggen dat de bijbel zoals de koran is; dat er 

gebeden in staan; dat er alles instaat betreffende religie; dat er verhalen instaan over Jezus en het is 

ingedeeld in nummers en hoofdstukken (zoals de koran). Gevraagd wat u dan zoal heeft gelezen, 

maakte u een verwijzing naar het verhaal van “de goede herder”, maar kon u niet uitleggen waarover dit 

dan wel ging (gehoorverslag, p. 9). U stelde soms wel het woord “apostel” te lezen in de bijbel, maar er 

geen idee van te hebben wat de betekenis er van is (gehoorverslag, p. 9). U stelde nog te twijfelen 

tussen het protestantisme en het katholicisme, maar u kon slechts op zeer summiere wijze het 

onderscheid uitleggen, met name dat er een pasteur is bij de protestanten en een père bij de 

katholieken; dat de protestanten denken dat Maria een persoon is zoals alle anderen en dat bij de 

protestanten het gebed gepaard gaat met zang en dans (gehoorverslag, p. 8). Andere verschillen bleek 

u niet te kennen (gehoorverslag, p. 8). U haalde als verantwoording voor uw vage kennis over het 

christendom aan dat u nog niet zo veel onderricht hierover heeft gekregen en u niet echt praktiserend 

bent (gehoorverslag, p. 8), maar deze uitleg staat haaks op uw verklaring dat Fr., met wie u reeds sedert 

eind 2010 een relatie had (gehoorverslag, p. 4), u over het christendom vertelde (gehoorverslag, p. 6); 

dat u elke zondag sedert maart 2012 naar de kerk ging (gehoorverslag, p. 7); dat u zelf ook de bijbel 

leest (gehoorverslag, p. 8); dat u echt gelooft in het christendom en u, hoewel u nog niet officieel 

bekeerd bent, reeds persoonlijk in uw ziel bent bekeerd (gehoorverslag, pp. 8 en 11) en u ook hier in 

België contact blijkt te hebben met een katholieke priester (gehoorverslag, p. 7). Aldus maakte u niet 

aannemelijk dat u zich zou bekeerd hebben tot het christendom, waardoor er geen geloof kan worden 

gehecht aan de door u aangehaalde problemen met uw familie omwille van uw bekering. De vaststelling 

dat u enkele zaken over het christendom wel blijkt te weten (zoals het kruisteken en de duur van de 

vastenperiode, gehoorverslag, p. 8), weegt niet op tegen de overige flagrante onwetendheden die 

hiervoor werden beschreven (zoals de betekenis van bepaalde belangrijke feesten) en het opmerkelijk 

gebrek aan bepaalde basiskennis omtrent de religie waarin u geïnteresseerd bent en waarvoor u 

vervolging vreest.  

 

Samenhangend met voorgaande vaststellingen, kunnen eveneens volgende ernstige bedenkingen 

worden gemaakt bij uw verklaring problemen te kennen met uw familie omwille van uw bekering. Zo is 

het volstrekt niet aannemelijk dat u, die beweerde reeds sedert jonge leeftijd te worden 

gemarginaliseerd door uw diepgelovige ooms, plots hen na het overlijden van uw vader opbiecht u tot 

het christendom te hebben bekeerd (gehoorverslag, p. 7). Er zou toch worden verwacht dat u, die zelfs 

nog twijfelde over welk soort christendom u zou volgen, eerst een andere oplossing (elders) zou zoeken 

alvorens uw ooms te confronteren met uw bekering, gelet op uw eerdere ervaringen met hen. U stelde 

enkel in dit verband dat u niet langer kon wachten (gehoorverslag, p. 7). Gevraagd waarom u na het 

overlijden van uw vader op 17 juli 2012 niet elders (bijvoorbeeld bij de vriendin van uw moeder, K., in 

Conakry) bent gaan wonen, stelde u enkel dat u dit zeker zou gedaan hebben, maar het te bruusk was, 

gezien uw vader pas was overleden, hetgeen een ontwijkend antwoord vormt voor de vaststelling dat u 

blijkbaar eerder verkoos op dat moment uw diepgelovige ooms plots te confronteren met uw bekering. 

Gevraagd waarom u niet bij K. kon blijven in Conakry (gezien uw ooms niet op de hoogte waren van 

haar verblijfplaats, gehoorverslag, p. 10), stelde u -opnieuw ontwijkend- dat K. u zei dat u nooit het geluk 

had gekend en zij dus een andere oplossing voor u zocht (gehoorverslag, p. 7). Alhoewel u verklaarde 

nog contact te hebben met K. (gehoorverslag, p. 3), kan uit uw verklaringen niet worden afgeleid dat uw 

ooms op zoek zijn naar u bij haar en stelde u zelfs dat K. geen problemen heeft gekend (gehoorverslag, 

p. 10). U beweerde dat uw jongste oom Fr. verbaal heeft bedreigd (gehoorverslag, p. 7). Gevraagd of Fr. 

één keer of herhaaldelijk werd bedreigd door uw familie, stelde u dit niet te weten (gehoorverslag, p. 10). 

Gevraagd of hij klacht heeft neergelegd bij de autoriteiten omwille van deze bedreigingen, stelde u dit 

niet te weten (gehoorverslag, p. 10). Gevraagd hoe uw oom wist dat Fr. u zou geholpen hebben, 

antwoordde u dat uw nicht, Hadji, hem wellicht heeft ingelicht over uw relatie met Fr. (gehoorverslag, p. 

7). Later tijdens het gehoor stelde u nog dat ook uw halfbroer, Pathé, op de hoogte was van uw relatie 

met Fr. (gehoorverslag, p. 10). Nochtans verklaarde u eerder tijdens het gehoor dat niemand van uw 

familie, buiten de moeder van Fr. en enkele vrienden (Kad. en Fis.), op de hoogte waren van uw relatie 

met Fr. (gehoorverslag, p. 5). Overigens is het niet aannemelijk dat uw familie niet eerder (dan eind 
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2012) op de hoogte zou zijn geweest van uw relatie met een christen, gezien u beweerde reeds sedert 

eind 2010 een relatie te hebben met Fr. en zelfs met hem uitging en enkel vrienden op de hoogte waren 

(gehoorverslag, p. 4). Hoe dan ook dient er geconcludeerd te worden dat de door u aangehaalde 

problemen omwille van uw bekering tot het christendom beperkt blijven tot een louter familiaal probleem 

en u bovendien geen concrete elementen aanbrengt waaruit zou blijken dat uw familie effectief naar u 

op zoek zouden zijn, laat staan dat zij u werkelijk om deze reden om het leven zou willen brengen. Te 

meer daar uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan 

het administratief dossier blijkt dat, “[...] une personne menacée par sa famille suite à une conversion 

peut s’installer ailleurs en Guinée. Elle sera tout au plus exclue par sa famille, le processus de solidarité 

familiale ne jouera plus en sa faveur. En aucun cas, elle ne sera recherchée par sa famille pour être 

tuée” en er geen aanwijzingen zijn van discriminatie in Guinée op basis van religie (zie SRB, “Guinée – 

Religions”, Cedoca, juni 2012, p. 11). U kon bijgevolg niet aannemelijk maken waarom u, aan de 

eventuele bedreigingen van uw familie te ontkomen, uw leven niet in een ander deel van Guinée kon 

verderzetten, bijvoorbeeld in Conakry bij K. Sy., die uw vertrek naar België heeft gefinancierd en die al 

eerder had aangeboden dat u bij haar zou verblijven (gehoorverslag, pp. 5, 7 en 9).  

 

Met betrekking tot de door u aangehaalde problemen met uw familie omdat u een buitenechtelijk kind 

bent, dient het volgende te worden opgemerkt. U verklaarde “bastaard” te worden genoemd door uw 

familie en veel huishoudelijk werk te moeten verrichten (gehoorverslag, pp. 4 en 9). U stelde uitdrukkelijk 

enkel door uw familie anders te zijn behandeld omdat u een buitenechtelijk kind was (gehoorverslag, p. 

9). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan het 

administratief dossier blijkt dat buitenechtelijke kinderen in Guinée onheus bejegend kunnen worden en 

vooral meisjes het op latere leeftijd moeilijk kunnen hebben (om te huwen bijvoorbeeld) (zie SRB, 

“Guinée – Les mères célibataires et les enfants nés hors mariage”, Cedoca, juni 2012, pp.11 en 12). Het 

gaat hier vooral om meisjes die geen wettelijke vader zouden hebben. U beantwoordt echter niet aan 

dergelijk profiel. Uit uw verklaringen blijkt dat u de naam van uw vader (Bah) draagt, dat uw vader uw 

opleiding belangrijk vond gezien hij u naar een Franse school (en niet naar een koranschool) liet gaan 

tot uw 21 jaar (gehoorverslag, pp. 4 en 9) en u zelfs niet verplichtte te huwen op jonge leeftijd in 

tegenstelling tot uw halfzus, Rab., omdat u nog naar school ging (gehoorverslag, p. 9). U werd evenmin 

verstoten door uw familie, gezien u door hen werd opgenomen na het overlijden van uw grootmoeder 

langs moederszijde (gehoorverslag, p. 4). Zelfs indien er kan aangenomen worden dat uw situatie 

binnen uw familie moeilijker voor u werd na het overlijden van uw vader, kan er niet ingezien worden 

waarom u zich in dat geval niet elders in Guinée zou kunnen vestigen, bijvoorbeeld in Conakry bij K. 

Sy., die uw vertrek naar België heeft gefinancierd en die al eerder had aangeboden dat u bij haar zou 

verblijven (gehoorverslag, pp. 5, 7 en 9). Uw vader, die zoals blijkt uit uw verklaringen het beste met u 

voor had, vond het evenmin noodzakelijk dat u, omwille van uw situatie als buitenechtelijk kind en de 

problemen die hiermee gepaard zouden zijn gegaan, elders uw toevlucht zocht, gezien hij u niet eerder 

de toelating gaf om bij K. te gaan wonen (gehoorverslag, pp. 7 en 9). Gevraagd waarom uw vader u dit 

niet toeliet (gelet op de door u aangehaalde problemen binnen uw familie), antwoordde u dit niet zeker 

te weten, maar u vermoedde dat hij werd beïnvloed door uw stiefmoeder (gezien u al het werk voor haar 

deed) (gehoorverslag, p. 9). Het is in elk geval niet aannemelijk dat u niet meer uw vader heeft trachten 

te overtuigen, of er hem op zijn minst over zou hebben aangesproken, om u naar K. in Conakry te laten 

gaan, gelet op uw situatie binnen uw familie.  

 

Met betrekking tot de door u aangehaalde vrees voor het gebrek aan medische behandeling van uw 

ziekte, dient u zich voor de beoordeling van deze elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit 

is een aanvraag tot machtiging tot verblijf gericht aan de Staatssecretaris of haar gemachtigde op basis 

van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Hieruit blijkt duidelijk dat de ambtenaar-geneesheer 

ermee belast is om de toegankelijkheid van de medische zorgen die een vreemdeling nodig heeft in 

diens land van herkomst te beoordelen, evenals de graad van ernst en de noodzakelijk geachte 

behandeling. Het Commissariaat-generaal zou haar bevoegdheid overschrijden indien zij hier uitspraak 

over zou doen.  

 

Bijgevolg kan op basis van uw verklaringen niet besloten worden tot het bestaan in uw hoofde van een 

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het 

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.  
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De door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen. Het door u 

voorgelegde medisch attest vermeldt een besnijdenis van type II (dd. 7 mei 2013, van dr. Ch. G.). 

Gezien u deze traditionele praktijk reeds ondergaan hebt, kan u om deze reden geen internationale 

bescherming meer worden verleend. Bovendien blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en die werd toegevoegd aan het administratief dossier, dat er in Guinée geen sprake 

is van herbesnijdenis van een vrouw die het voorwerp was van een besnijdenis van type II. Derhalve zijn 

er goede redenen om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordien 

(zie SRB, “Guinée – Les Mutilations Génitales Féminines (MGF)”, Cedoca, april 2013, pp.12 en 13). Het 

andere door u voorgelegde medisch attest (dd. 26 maart 2013, van dr. Ed. D.) werd neergelegd in het 

kader van een humanitaire regularisatie voor de Dienst Vreemdelingenzaken en maakt gewag van een 

posttraumatisch stresssyndroom. Dit medisch attest kan echter geen sluitend bewijs vormen voor de 

omstandigheden waarin u uw aandoening opliep. De arts doet immers vaststelling betreffende de 

fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt. Rekening houdend met zijn bevindingen kan 

de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen aandoeningen. Desalniettemin moet 

worden opgemerkt dat een arts nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden kan 

schetsen waarbij de aandoeningen werden opgelopen. Het door u neergelegde attest is aldus geen 

bewijs van de door u aangehaalde feiten van vervolging gezien de ongeloofwaardigheid ervan. Er kan 

dan ook bezwaarlijk worden aangenomen dat uw psychologische problemen hun grond zouden vinden 

in de door u aangehaalde feiten die zich in uw land van oorsprong hebben voorgedaan. U bent niet in 

het bezit van enig ander document ter staving van uw identiteit en reisweg.  

 

Met betrekking tot de algemene situatie in Guinée 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", Cedoca, 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.” 

 

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 
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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 schending aan van “artikel 1, sectie A, §2 van de Conventie van Genève van 

28 juli 1951, gewijzigd door artikel 1, § 2 van haar additioneel Protocol van 31 januari 1967, betreffende 

de status van de vluchtelingen, van de artikelen 4/3 tot 48/4, 57/6 en 62 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de 

vreemdelingen (verder genoemd “wet van 15 december 1980”), van de artikelen 1 tot 4 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, aangezien de 

motivering van de beslissing inadequaat is, tegenstrijdig en een beoordelingsfout inhoudt en de 

schending van artikel 3 van het Europees Verdrag van de Bescherming van de rechten van de Mens en 

de Fundamentele Vrijheden”. Verzoekster meent tevens dat het evenredigheidsprincipe is geschonden.  

 

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. 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. 

 

2.5. Het proportionaliteitsbeginsel dat een vorm uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel is in onderhavige 

procedure niet aan de orde. Het komt immers de commissaris-generaal in zijn declaratoire opdracht 

enkel toe na te gaan of een vreemdeling voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 

van de Vreemdelingenwet teneinde hem al dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire 

beschermingsstatus toe te kennen. Een beoordeling van de belangen van de vreemdeling of een 

afweging van deze, jegens de belangen van het onthaalland, ressorteert derhalve niet onder deze zeer 

specifieke declaratoire bevoegdheid (RvV 13 maart 2009, nr. 24.527). In zoverre al nuttig aangevoerd, is 

dit middel dan ook ongegrond. 

 

3.  Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire beschermingsstatus 

 

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

de geleverde kennis van verzoekster voldoende is om haar religieuze profiel en hierop gesteunde 

vervolging, alsmede haar vervolging omdat ze een buitenechtelijk kind is, geloofwaardig en aannemelijk 

te maken. Hij houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de vage als de ontwijkende 

antwoorden en met het specifieke profiel van de asielzoeker. Bovendien dienen elementen in het 

voordeel van de asielzoeker niet noodzakelijk in de beslissing te worden opgenomen (RvS 19 december 
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2007, nr. 178.032). De commissaris-generaal is verder niet verplicht om alle aangebrachte feiten te 

controleren, zo dit al mogelijk zou zijn. De bewijslast ligt in de eerste plaats bij de asielzoeker (RvS 3 

september  2004, nr. 134.545). Bovendien verplicht geen enkele bepaling of beginsel de met het 

onderzoek van de asielaanvraag belaste instanties om de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen 

om het statuut van vluchteling te bekomen en de lacunes in diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS 

16 november 2006, nr. 164.792). 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 de bestreden beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft 

doen besluiten tot de ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag. 

 

3.3.  De door de commissaris-generaal correct weergegeven tegenstrijdigheden, vaagheden en omissies 

raken de kern van het relaas en zijn pertinent. Voor het bestaan ervan wordt geen redelijk aanvaardbare 

verklaring gegeven. Van een kandidaat-vluchteling mag worden verwacht dat hij voor de diverse 

asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de 

aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst op een zorgvuldige, nauwkeurige en 

geloofwaardige wijze weergeeft, zodat op grond hiervan kan nagegaan worden of er aanwijzingen zijn 

om te besluiten tot het bestaan van een risico voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. 

De Raad dient vast te stellen na een grondig heronderzoek van de stukken uit het administratieve 

dossier dat de commissaris-generaal terecht tot de ongeloofwaardigheid van het relaas heeft besloten. 

 

3.4. De beslissing om zich te bekeren heeft een ingrijpende invloed op een persoon en zijn familie. Het 

houdt immers niet enkel in dat men toegelaten wordt in de nieuwe religieuze gemeenschap maar ook dat 

men zich afkeert van zijn oude geloof en –gemeenschap. Van verzoekster kan daarom verwacht worden 

dat ze haar bekering en haar nieuwe religie uitvoerig kan toelichten, te meer gezien zij naar eigen 

zeggen twee zeer gelovige moslim ooms had, die haar hiervoor tevens zouden vervolgd hebben. 

Verzoekster faalt hier echter. Immers de vastgestelde onwetendheden over haar nieuwe geloof betreffen 

dermate elementaire zaken (volledige naam en nationaliteit dominee, de officiële naam van de kerk, kan 

behalve polygamie en traditionele genezingswijzen in het moslimgeloof geen redenen geven waarom ze 

het christendom zou hebben gekozen, kent geen andere leden van haar kerk, kent de betekenis van 

Pinksteren, Pasen, de sacramenten of de communie niet, noch de geboortedatum van Jezus, noch 

enige gebeden, kan de inhoud van de bijbel niet werkelijk toelichten, noch de apostelen), die elkeen die 

zichzelf christelijk noemt zou moeten kennen of voldoende moeten kunnen toelichten. Dat “verzoekster 

slechts sinds kort aangesloten is bij de christelijke religie” is strijdig met haar verklaring dat ze sedert 

eind 2010 naar de kerk gaat. In deze vermag de loutere herhaling dat “verzoekster Pinksteren en Pasen 

als christelijke feesten genoemd heeft. Zij heeft gezegd dat Pasen op het einde van de vastenperiode 

gevierd wordt. Zij heeft eveneens het verschil vernoemd dat tussen de Bijbel en de Koran bestaat en ook 

het verschil tussen de Katholieke en Protestantse Kerk” niet om haar onwetendheid inzake elementaire 

christelijke concepten en ongeloofwaardigheden betreffende haar beleving van haar geloof, te 

verschonen, zeker gezien verzoekster beweerde sinds eind 2010 samen te zijn met een christen, een 

jaar later christen te zijn geworden (“op het einde van 2011”, gehoor p. 6) en sedert maart 2012 elke 

zondag naar de kerk te gaan. Dat verzoekster “sinds haar aankomst in België met een priester van de 

parochie van Hotton (6990) [omgaat] die haar het christendom aanleert”, kan niets aan deze vaststelling 

wijzigen. 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 (artikel 48/6 

Vreemdelingenwet), quod in casu non. Dat verzoekster ter goeder trouw is, is verder ook inherent aan 

de op verzoekster rustende medewerkingsplicht.  

 

3.5. Hoe dan ook blijkt uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie Subject Related 

Briefing “Guinee” “Religions” van juni 2012, dat hoewel familiale uitsluiting kan voorkomen bij bekering, 

dit niet zal leiden tot het doden van de bekeerde en dat deze zich bovendien altijd kan hervestigen. 

Indien verder kan worden vastgesteld dat de Guineese justitie tekort schiet, dan blijkt tevens dat er 

recent hervormingen aan de gang zijn. Waar verzoekster dan ook verwijst naar een arrest van de Raad, 

wijst de Raad erop dat hij een administratief rechtscollege is waarvan de uitspraken geen 

precedentswaarde hebben (RvS 28 maart 2006, nr. 156.942). Daarenboven dateert de daarin gebruikte 

informatie van 2010. Verder stelt de Raad vast dat verzoekster zelf erkent dat ze “de bescherming van 

haar autoriteiten niet gevraagd heeft, noch de hulp van andere personen”, dat ze “ik heb er niet aan 

gedacht” (gehoor p. 10), wat het bestaan dan wel de ernst van haar beweerde vrees wel degelijk 
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ondergraaft. Verzoekster woonde voor haar komst naar België gedurende twee maanden ongehinderd 

bij de vriendin van haar moeder (gehoor p. 2, p. 10) en brengt geen redenen aan waarom ze niet elders 

in Guinee zou kunnen wonen en werken. Dat ze niet bij Fr. kon blijven omdat “een huwelijk met een 

christen is niet mogelijk” (gehoor p. 7), is gezien verzoeksters beweerdelijk voornemen om christen te 

worden, onaanvaardbaar en vindt daarenboven geen grond in de aan het administratief dossier 

toegevoegde informatie. Verzoekster toont geenszins aan dat zij in de onmogelijkheid is om zich ook 

buiten haar voormalige woonomgeving te hervestigen.  

 

3.6. Specifiek aangaande verzoeksters beweerde discriminaties omdat ze een buitenechtelijk kind was, 

gaat verzoekster eraan voorbij dat zij in concreto niet aantoont dat dit een vervolging in de zin van het 

Vluchtelingenverdrag zou uitmaken. Immers, om tot een erkenning van de vluchtelingenstatus te leiden, 

dienen de discriminatie en het ontzeggen van bepaalde rechten dermate systematisch en ingrijpend te 

zijn dat hierdoor fundamentele mensenrechten worden aangetast, waardoor het leven in het land van 

herkomst ondraaglijk wordt, wat in casu niet wordt aangetoond door verzoekster.  

Verzoekster verklaart enkel dat ze haar plaats niet vond in de familie, dat ze geslagen werd en dat ze 

moest werken en de koran lezen, problemen die daarbij niet uitsluitend voorkomen bij buitenechtelijke 

kinderen in Guinee of elders. Verzoekster toont evenmin aan dat ze een buitenechtelijk kind was en uit 

haar verklaringen kan dit niet blijken. Immers verzoekster heeft tot hun overlijden steeds bij haar ouders 

gewoond. In zoverre verzoeksters ouders gescheiden waren, wat evenmin wordt aangetoond, werd ze  

door haar vader en zijn nieuw gezin opgenomen na de dood van haar moeder en grootmoeder (gehoor 

p. 3-4). Haar beweerde uitsluiting klemt met de bijzondere zorg van haar vader zodat verzoekster tot 

haar 21 jaar naar het “12ième année” op het Franse “Lycée” kon gaan (gehoor p. 3, p. 21), geen sluier 

moest dragen en mocht uitgaan (gehoor p. 4). Ze kon sinds eind 2010 een relatie hebben met een 

christen en werd niet uitgehuwelijkt omdat ze nog naar school ging. In zoverre verzoekster al een 

buitenechtelijk kind was en indien de Raad niet uitsluit dat buitenechtelijke kinderen sociaal en op 

individuele basis kunnen gediscrimineerd worden in Guinee, dan kan uit verzoeksters verklaringen 

geenszins blijken dat verzoeksters “discriminatie” in casu dermate ernstig is dat het aanleiding kan 

geven tot internationale bescherming.  

 

3.7. De commissaris-generaal heeft bij de beoordeling zowel de positieve als negatieve elementen in 

rekening gebracht in het licht van het geheel van de motieven. In deze 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 de bestreden beslissing opgesomde motieven 

dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag. 

De Raad stelt vast dat deze conclusies uitgebreid en correct werden gemotiveerd in de bestreden 

beslissing. Derhalve heeft het Commissariaat-generaal wel degelijk verzoeksters asielrelaas op zijn 

individuele merites beoordeeld en kan geenszins beweerd worden dat “De Commissaris Generaal heeft 

zich beperkt tot een objectieve en abstracte analyse zonder rekening te houden met de concrete en de 

elementen eigen aan verzoekster”. 

 

3.8. Verzoekster brengt 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 aldus tot het herhalen van het asielrelaas en 

het negeren van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing, het uiten van loutere 

vermoedens en eigen verklaringen (“Dat de familie van verzoekster van oordeel is dat haar bekering tot 

het christendom haar reden vindt in haar ziekte (epilepsie) die haar gek maakt en omwille van het feit dat 

zij een kind is voortkomend uit de zonde omdat zij buiten het huwelijk geboren; Dat de familie van 

verzoekster van mening is dat deze bekering een uitdaging is en een belediging van haar familie”), het 

maken van verwijten naar het CGVS, het geven van gefabriceerde post-factum verklaringen, het 

formuleren van boute beweringen 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. 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. 
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3.9.   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.  

 

3.10.  Verzoekster meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van 

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan 

de criteria van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster beperkt zich voor de toekenning van de 

subsidiaire bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. 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. Verzoekster toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van 

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.  

 

3.11. 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. 

 

3.12.  De aangehaalde middelen zijn ongegrond. 

 

 

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 vier maart tweeduizend veertien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN,    griffier. 

 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN  K. DECLERCK 

 


