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nr. 122 000 van 31 maart 2013

in de zaak 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 28 oktober 2013

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

staatlozen van 27 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 10 december 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 januari 2014.

Gezien het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 21 januari 2014, waaruit blijkt dat de zaak

tegensprekelijk wordt uitgesteld naar de terechtzitting van 18 februari 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. JANSSENS loco advocaat P.

VANWELDE en van attaché L. VANDERVOORT, 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 9 februari 2013 het Rijk binnen en diende op 14

februari 2013 een asielaanvraag in. Op 27 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



RvV X - Pagina 2 van 9

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

hoofdstad van Guinee. U werd geboren op 11 maart 1990. U ging naar school tot de negende klas, u

was toen ouder dan twintig jaar. U diende met uw studies te stoppen omdat uw vader niet langer wilde

dat u zou studeren. U bleef vervolgens thuis tot wanneer u trouwde met D. A. (...) (CGVS 08/12905)

U trouwde met D. A. (...) in Banjul (Republiek Gambia) op 16 juni 2011. Uw ouders gaven de

toestemming voor het huwelijk. Voordien werd reeds het religieus huwelijk gevierd in Guinee, samen

met uw ouders en de ouders van uw man. Uw man werd in 2010 erkend als vluchteling in België. Jullie

vroegen gezinshereniging aan via de ambassade van Senegal (Dakar). Het advies voor

gezinshereniging, dat werd opgemaakt door het parket van de procureur des Konings van Brussel, was

negatief.

Toen uw vader hoorde dat u niet naar uw man zou kunnen gaan en dat uw man niet naar Guinee zou

komen, wilde hij u uithuwelijken. Jullie kregen drie maand de tijd om te regelen dat jullie samen zouden

wonen.

Toen in januari 2013 bleek dat er nog steeds geen verandering was in jullie situatie vertelde uw vader u

dat u moest trouwen met T. S. (...). U wilde dit niet waarop u naar uw tante, M. P. (...), vluchtte in Kindia.

Toen u hoorde dat uw moeder door uw vader was weggestuurd, besloot u om terug naar huis te gaan.

U werd vervolgens naar het huis van uw tweede man gebracht. Daar verbleef u gedurende ongeveer

twee weken. Uw tante bedacht een list om u bij uw man weg te halen en kon ervoor zorgen dat u het

land kon verlaten. Op 9 februari 2013 kwam u toe in België en u vroeg op 14 februari 2013 asiel aan.

U kon uw man, D. A. (...) terug vinden in België en sinds 2 maart 2013 woont u samen bij uw man.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten voor: uw Guineese identiteitskaart met

nummer 4947085/11; uw Guinees paspoort met nummer R0370296; een uittreksel uit het

huwelijksregister van Banjul met nummer 339932 waaruit blijkt dat u bent gehuwd met D. A. (...) op 16

juni 2011 te Banjul (Republiek Gambia).

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 u zal onthoofden

omdat u niet bij uw tweede man bent gebleven. (zie gehoor CGVS, p 30)

Vooreerst dient er te worden opgemerkt dat er geen geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen

omtrent uw eerste huwelijk met D. A. (...).

Zoals reeds blijkt uit het onderzoek dat werd gevoerd door de politie van Evere en de ambassade van

België te Dakar besloot de procureur des Konings van Brussel op 2 februari 2012 dat uw huwelijk met

D. A. (...) als ‘niet authentiek’ werd bevonden. (zie rapport in administratief dossier)

Daarenboven was u allerminst overtuigend over uw relatie met D. A. (...) tijdens uw gehoor bij het

CGVS.

Zo weet u –nog steeds niet- waarom uw man in België is en wat zijn probleem in Guinee betrof. (zie

gehoor CGVS, p 10) Het is weinig plausibel dat jullie nog nooit hebben gesproken over deze periode,

zeker gezien jullie reeds vijf maand samen wonen. Ook is het zeer merkwaardig dat u niet weet waarom

D. A. (...) niet naar Guinee kon komen om bij u te wonen. (zie gehoor CGVS, p 13) Indien u en A. (…)

werkelijk zouden vrezen dat uw vader u zou uithuwelijken omdat hij wilt dat u bij uw man zou wonen,

(zie gehoor CGVS, p 12) kan er op zijn minst van u worden verwacht dat u ook peilt naar de reden

waarom A. (...)niet bij u in Guinee zou kunnen komen wonen. Uw verklaringen over wanneer u A.

(...)voor het laatst gezien zou hebben zijn tevens tegenstrijdig. U beweert initieel dat u hem niet meer
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heeft gezien sinds eind 2007. (zie gehoor CGVS, p 20) Vervolgens verklaart u dat u hem niet meer heeft

gezien sinds 2005 (zie gehoor CGVS, p 28)

Bovendien zijn de verklaringen afgelegd bij het CGVS tegenstrijdig met de verklaringen die u op 30

november 2011 aflegde bij de ambassade van België in Dakar (Senegal).

(1) U verklaarde te Dakar immers dat u A. (...)leerde kennen in 2008. Tijdens uw gehoor bij het CGVS

verklaarde u dat u A. (...)leerde kennen begin 2005. (zie gehoor CGVS, p 27) (2) U beweerde te Dakar

dat Abdouldaye niet aanwezig was tijdens het burgerlijk huwelijk. Tijdens het gehoor bij het CGVS

verklaarde u echter dat hij aanwezig was tijdens het huwelijk (zei gehoor CGVS, p 5) (3) Bovendien

verklaarde u tijdens uw gehoor bij de ambassade in Dakar dat er een maand verstreek sinds u en A. (...)

elkaar leerden kennen en het moment dat hij naar België ging. Tijdens uw gehoor bij het CGVS

verklaarde u echter dat jullie elkaar reeds sinds 2005 kenden (zie gehoor CGVS, p 28) (4) Bij de

ambassade van Dakar verklaarde u dat u alleen jongere broers heeft terwijl u tijdens uw gehoor bij het

CGVS beweert dat u twee zussen heeft en twee broers (zie gehoor CGVS, p 9) en dat u daarenboven

bij uw oudere zus logeerde in Banjul (zie gehoor CGVS, p 7).

Bovenstaande elementen maken dat uw huwelijk met A. (...)niet geloofwaardig is. Aangezien uw eerste

huwelijk reeds als ongeloofwaardig werd ervaren kan ook uw tweede huwelijk in twijfel worden

getrokken aangezien uw tweede huwelijk, volgens uw verklaringen, een gevolg is van uw eerste

huwelijk. Uw vader wilde u immers met iemand anders laten trouwen omdat u niet samen met uw eerste

man, Abdoulaye, kon wonen aangezien de gezinshereniging negatief werd beoordeeld.

Daarenboven zijn er veel incoherenties en tegenstrijdigheden tussen uw opeenvolgende verklaringen

die maken dat er geen enkel geloof meer gehecht kan worden aan uw asielrelaas.

U verklaart dat u niet gescheiden bent van Abdoulaye, terwijl u wettelijk en religieus met hem zou zijn

getrouwd. (zie gehoor CGVS, p 11-12) Het is echter haast onmogelijk dat een vrouw die religieus en

wettelijk is getrouwd met een tweede man kan trouwen zonder dat het eerste huwelijk zou zijn

ontbonden. (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier) U verklaart bovendien dat uw

vermeende tweede man op de hoogte was van uw eerste huwelijk. (zie gehoor CGVS, p 15)

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst van het

CGVS, die door u werd ingevuld, niet overeenstemmen met uw verklaringen bij het CGVS. Zo geeft u

zelf aan dat het antwoord op vraag 4, waarin u het heeft over partnergeweld, niet overeenstemt met uw

asielrelaas. (zie gehoor CGVS, p 2) Bij de DVZ heeft u er nochtans voor geopteerd deze vragenlijst zelf

en niet met de hulp van een medewerker van de DVZ of de hulp van een tolk in te vullen. Er mag echter

van iemand die voor zijn leven vreest in zijn land van herkomst verwacht worden dat alle elementen ter

ondersteuning van het asielrelaas op een correcte wijze en zo accuraat mogelijk worden aangebracht,

zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van uw vlucht. Er rust immers op u de verplichting

om uw volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. U tracht de verkeerde informatie van

de vragenlijst toe te schrijven aan het feit dat iemand anders, een sociaal assistent, de vragenlijst heeft

ingevuld. (zie gehoor CGVS, p 2-3) Gezien u de vragenlijst heeft ondertekend mag van u verwacht

worden dat u akkoord gaat met de inhoud ervan. Bovendien bent u klaarblijkelijk wel in staat om in het

Frans te lezen en schrijven (zie gehoor CGVS, p 3) waardoor het onverklaarbaar is dat u enerzijds de

vragenlijst niet zelf heeft ingevuld en dat u anderzijds een vragenlijst ondertekent die klaarblijkelijk niet

zou overeenstemmen met uw verhaal terwijl u zich hiervan wel bewust bent. (zie gehoor CGVS, p 3)

Wanneer u wordt gevraagd waar u overal heeft gewoond na uw huwelijk in Banjul, verklaart u dat u bij

uw ouders bent gaan wonen. (zie gehoor CGVS, p 8) Het is niet aannemelijk dat u hierbij niet zegt dat u

tevens bij uw tweede man heeft gewoond gedurende een tweetal weken, iets wat u later wel verklaart

(zie gehoor CGVS, p 11). Het is immers omwille van uw huwelijk met uw tweede man dat u uw land bent

ontvlucht.

Vervolgens is het opmerkelijk dat u niet weet bij wie u gedurende drie dagen heeft verbleven bij uw

aankomst in Brussel. U kent het adres noch de naam van de persoon die u kost en inwoon heeft

verschaft. (zie gehoor CGVS, p 29)
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Verder verklaart u dat u bent gestopt met school in 2009, toen u in de negende klas zat. (zie gehoor

CGVS, p 7) Het is echter opmerkelijk dat zowel op uw identiteitskaart (uitgereikt op 7 april 2011) als op

uw paspoort (uitgereikt op 12 april 2011) bij beroep ‘student’ vermeld staat.

Bovenstaande elementen maken dat er helemaal geen geloof kan worden gehecht aan uw asielrelaas.

De door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen. Uw Guineese

identiteitskaart en paspoort geven een indicatie dat u over de Guineese nationaliteit zou beschikken,

waar hier niet aan wordt getwijfeld. Het uittreksel van de huwelijksakte van Banjul wijst erop dat u een

huwelijk bent aangegaan met D. A. (...) maar kan echter de authenticiteit ervan niet bewijzen gezien de

verklaringen over uw relatie en huwelijk pertinent inconsistent zijn. Dergelijke documenten kunnen enkel

als bewijs weerhouden worden, als ze ondersteund worden door geloofwaardige verklaringen, wat hier

duidelijk niet het geval is. Bovendien blijkt uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier, dat

corruptie in Gambia niet vreemd is. Bovendien geeft u zelf aan dat het document, waaruit zou moeten

blijken dat u op 15 juni 2011 een religieus huwelijk bent aangegaan met D. A. (...) niet correct is en dus

werd gefraudeerd. U verklaart immers dat het religieus huwelijk in Guinee werd aangegaan. (zie gehoor

CGVS, p 22)

Ondanks het feit dat uw raadsman per post (dd 27/08/2013) pleitte om te wachten alvorens een

beslissing inzake uw dossier op te maken daar u een medisch attest ivm de zwangerschap en het

geslacht van het ongeboren kind wenst toe te voegen, dat u binnen de volgende dagen zou ontvangen

werd beslist om niet langer op dit document te wachten daar de termijn, voor het aanleveren van

documenten, ruimschoots is overschreden en daar geen enkel element wijst dat u een vrees aanhaalt

die gelinkt is aan uw zwangerschap.

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 reisdocumenten van de heer D. en foto’s. Ter terechtzitting legt

verzoekster de geboorteakte neer van haar zoon (geboren op 18 januari 2014) en uitgereikt te Ukkel op

20 januari 2014.

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 schending aan “van de artikelen 48/3, 48/4, 48/7 en 62 van de wet van

15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen”.

2.3. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen

waarom de administratieve overheid een beslissing 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.

Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire beschermingsstatus

2.4. Uit het interview van verzoekster op 30 november 2011 op de Ambassade van België te Dakar blijkt

het volgende: “Comment s'appelle votre époux et quelle est sa date de naissance? D. A. (...), je ne sais

pas. Quand avez-vous connu votre époux? En 2008. Dans quelles circonstances? Nous nous sommes

rencontrés à l’issue d'un match de football entre les quartiers Sangoyah et Calière, A l’issue de ce match

il m’a abordée et il m’a dit qu’il voulait que nous sortions ensemble, après une semaine nous avons

entamé notre relation. Votre époux depuis quand vit-il en Belgique ? Je ne sais pas. (…) Quelle est la

date de votre mariage civil ? J‘ai oublié. Votre époux était-il présent au mariage civil ? Non il n’était pas

présent. (…) Combien de temps se sont écoulés entre votre rencontre et son départ en Belgique ? Un

mois s’est écoulé entre notre rencontre et son départ. (…) Votre époux a-t-il des frères et sœurs ? Il n’a

que deux frères : M. B. D. (…) et M. D. (…). (…) Quelle est son activité ? Je ne sais pas. Dans quel

genre d’habitat loge votre époux ? Dans une villa simple. La villa a combien de pièces ? Deux chambres,

un salon, une cuisine, une toilette et une terrasse. Votre époux est-il véhiculé ? Non. Quel est son plat

préféré ? Je ne sais pas. (…) Que fait-il les week-ends ? Je ne sais pas. Vous a-t-il offert un cadeau de

mariage ? Non. Quelle était la dernière activité de votre époux avant son départ pour la Belgique ? Il

faisait du commerce.” Het interview sluit af met de vermelding “Qui, après lecture, a signé avec nous”,

“L’officier “ en “La déclarante”, waarbij dit door beide partijen ondertekend werd en de ondervrager zijn

initialen heeft vermeld. Aldus kan blijken dat dit interview afgenomen werd door een medewerker van de

Belgische ambassade te Dakar, dat verzoekster vlot en zonder problemen in het Frans kon antwoorden,

waarbij zij ter gehoor bevestigde “Ik kan schrijven en lezen in het Frans. ik ben naar school gegaan maar

heb het niet afgemaakt” (gehoor p. 3), en dat zij dit stuk heeft kunnen herlezen alvorens haar

handtekening te plaatsen. Derhalve ziet de Raad niet in waarom aan deze officiële verklaring zou

moeten getwijfeld worden, temeer deze verklaringen werden afgelegd in het kader van een door

verzoekster gewenst verzoek tot gezinshereniging. Zelfs indien verzoekster op het einde verklaarde

“Comment s’appellent vos frères et sœurs ?” “Je n’ai que des petits frères : M. D. (…) et M. A. D. (…)”,

dan kan enkel blijken dat verzoekster hiermee enkel haar kleine broertjes opsomde (en desgevallend

haar zusters vergat te vermelden), doch dit volstaat geenszins om haar overige verklaringen in twijfel te

trekken, noch kan hieruit blijken dat het interview op de Belgisch ambassade op onvolkomen wijze zou

hebben plaatsgevonden.
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2.5. Uit het Rapport van 17 januari 2012 van de “Zone de Police Locale 5344 – Brigade Judiciaire

Centralisée – Section “immigration – mariages simules”) en de door de heer A. D. verstrekte antwoorden

blijkt onder meer dat “(…) La description du logement de l’époux diverge selon les intéressés. L’époux

nous parle d'un petit «appartement» composé d'une petite cuisine (par où l'on rentre), d'une chambre

servant également de séjour (seule véritable pièce) et d'une petite salle de bain avec wc, appartement »,

rappelons-le (Cf. Supra), qui ne respecte pas les nomes urbanistiques (il s'agit du grenier de l'immeuble,

grenier décomposé en 2petits € appartements»). L'épouse, elle, nous parle d'une villa composée de

2chambres, un salon, une cuisine, une toilette et une terrasse ! Alors que l'époux déclare qu’il a un

véhicule depuis le mois de septembre 2011, avant l'audition de Madame donc, cette dernière déclare,

elle, qu'il n’a pas de voiture. L’époux nous a parlé de son passé, de son parcours depuis sa naissance

jusqu’à ce jour ; il y a beaucoup de choses à dire concernant la vie de l’intéressé, vie dont l’épouse ne

semble avoir donc rien retenu. cet élément nous fait conduis, comme toujours dans les dossiers de

mariages simulés, que nous connaissons bien mieux l'époux à l'issue de 2 heures d'audition que sa

propre épouse. L’époux nous indique que son père est décédé en 2008; l’épouse, pourtant interrogée

sur les noms et le lieu de vie des parents de son mari, ne précisera pas que son beau-père est décédé,

qui plus est d’une longue maladie ce qui aura pourtant un impact sur l’enfance de l’époux. L’époux

déclare avoir un frère et deux sœurs dont l’une est décédée; l’épouse, elle, parle de deux frères et ne

parle pas des sœurs. L’épouse déclare que son mari faisait du commerce avant de partir pour la

Belgique, qu’il vendait des jouets. L’époux, lui, nous déclare qu’il a vendu des tissus, des repose-pied et

des accessoires des couture uniquement; en outre, il déclare qu’au moment de leur rencontre, il ne

travaillait pas mais était encore à l’école. L’épouse ignore la profession de son mari alors que ce dernier

travaille pour la Société «Mc Donald» (chaîne de fast-food) depuis le mois de mai 2011 (donc bien avant

l’interview de l’épouse) et notamment les week-ends alors qu’elle déclare qu’elle ne sait pas ce qu’il fait

durant ceux-ci. L’époux déclare qu’il n’a pas de famille en Belgique alors que Madame, elle, déclare

qu’un de ses deux frères (il n’en a qu’un seul en réalité; Cf. Supra) vit en Belgique. L’élément

particulièrement pertinent relevé par l’Office des Etrangers concernant le moment de la rencontre

(impossible selon la version donnée par l’épouse (avril 2008) car l’époux se trouvait à ce moment-là,

selon le dossier d’Asile de ce dernier, en prison) se voit confirmé dans le cadre de notre audition: l’époux

déclare que le match de foot lors duquel ils se sont rencontrés est daté de 2005 et non du mois d’avril

2008 car il confirmera qu’il était en prison à ce moment-là ! Evidemment, tout le reste de leur histoire se

voit décalé dans le temps: l’épouse déclare qu’ils sont sortis ensemble une semaine après leur rencontre

(avril 2008) et un mois avant que l’époux parte pour la Belgique (mai 2008) et qu’elle n’a plus jamais vu

ce dernier depuis ce jour j pourtant, l’époux, lui, déclare qu’ils sont sortis ensemble 3 mois après leur

rencontre de 2005, que leur histoire d’amour continuera jusqu’à son arrestation en janvier 2007 et qu’il

l’a revue 1 fois depuis lors à savoir lors du mariage civil en juin 2011 (Cf. Infra). L’époux est capable, au

contraire de l’épouse, de nous donner la date de leur mariage civil. Toutefois, l’époux déclare qu'il était

présent (et nous citera même les invités présents) alors que Madame a déclaré qu’il était absent; l’époux

ajoutera en outre avoir même passé 10 jours avec son épouse chez un oncle de cette dernière qui

habite Banjul en Gambie (lieu du mariage). Alors que l’épouse déclare qu’il n’y a pas eu de cadeaux de

mariage, l’époux, lui, parle d’un cadeau réciproque, Votre Office appréciera certainement la valeur que

Monsieur accorde au cadeau de son épouse (Cf. page 7 de son audition). Alors que l’épouse déclare

qu’elle n’a que des petits frères, l’époux lui découvre une sœur en plus d’un petit frère.”

Aldus stelt de Raad vast dat verzoekster bijzonder ernstige tegenstrijdige of onwetende verklaringen

aflegt ten opzichte van de verklaringen van haar beweerde echtgenoot op de volgende punten:

beschrijving van zijn woonst, het bezit van een wagen, zijn levensverhaal, het overlijden van zijn vader,

zijn broer en zus, zijn vroegere en huidige werkzaamheden, de verblijfplaats van zijn broer, de datum

waarop zij elkaar ontmoet hebben en de periode gedurende dewelke zij een relatie gehad hebben (één

maand versus twee jaar!), de huwelijksdatum, zijn aanwezigheid op het huwelijk, huwelijkscadeau(s),

haar broers (en zussen). Verzoekster is verder ook zelf ernstig tegenstrijdig met haar verklaringen op de

ambassade waar ze ter gehoor verklaart dat haar echtgenoot wel aanwezig was tijdens het huwelijk op

16 juni (gehoor p. 5). Daar waar verzoekster nu in het verzoekschrift verklaart dat haar beweerde

echtgenoot niet aanwezig was op het religieuze huwelijk, blijkt dat verzoeksters verklaringen op de

ambassade wel degelijk betrekking hadden op de afwezigheid van haar beweerde echtgenoot op het

burgerlijke huwelijk. Verzoekster is tevens tegenstrijdig waar ze nu ter gehoor verklaart dat “ik heb hem

in 2005 leren kennen in het begin van het jaar en we waren samen tot eind 2005. Daarna hadden we

geen relatie meer” (gehoor p. 28). Dat verzoekster ook ter gehoor haar huwelijksdatum bij benadering
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niet kent (gehoor p. 11-12), noch (initieel) kan toelichten wanneer ze haar man voor de laatste keer had

gezien in Guinee, in 2008, 2007 of 2005 (gehoor p. 20), is niet ernstig. Verzoekster maakt niet

aannemelijk gehuwd te zijn.

2.6. Verzoekster laat haar vragenlijst op 18 februari 2013 invullen door S. N. en ondertekent deze twee

maal. Hierin wordt melding gemaakt van “Parce que mon père n’est pas d’accord avec la violence entre

époux” (Questionnaire 3.4). Verzoekster verklaart ter gehoor dat “Hier, hij heeft iets ingevuld wat niet

juist is [AZ wijst naar vraag 4]. Ik had hem verteld dat als ik terugkeer ik veel problemen zou krijgen. Ik

was getrouwd met iemand en die persoon had nog andere vrouwen. Ik had veel problemen met de

vrouw. Dat heeft hij niet genoteerd. Hij heeft iets anders genoteerd”. Aldus verklaart verzoekster dat het

niet over partnergeweld doch over polygamie ging, waarbij zij een conflict had met “de vrouw”.

Daarenboven bevestigde zij ter gehoor “Ik kan schrijven en lezen in het Frans. ik ben naar school

gegaan maar heb het niet afgemaakt” (gehoor p. 3), zodat geenszins kan worden ingezien waarom zij de

beweerde foutieve verklaringen ondertekend zou hebben. De Raad stelt aldus vast dat verzoeksters

verklaringen continu bijgesteld worden, hetgeen ook uit het verder verloop blijkt van het gehoor waarbij

zij eerst stelt dat het handschrift moeilijk leesbaar is, waarna ze toegeeft dat ze het toch gelezen heeft

maar dat de persoon in kwestie volhield dat het zo moest worden opgeschreven, doch waarbij zij zich de

naam van de persoon niet kan herinneren, waarbij niet realistisch is dat een vrouw die in een

opvangcentrum werkt, dergelijke gecorrigeerde verklaringen moedwillig zou handhaven, en waarbij zij

nog toevoegt dat “Ik heb zelf gehoord dat ik het niet kan invullen en handtekening zetten. Iemand anders

moet het voor mij doen” (gehoor p. 4), wat evenmin geloofwaardig is, zeker gezien ze nadien

geconfronteerd wordt met het feit dat ze het document zelf heeft ondertekend. Verzoekster past continu

haar verklaringen aan, waarbij geen enkele versie strookt en geen enkele uitleg ook maar enigszins

plausibel is, zodat dit haar geloofwaardigheid en deze van haar asielrelaas ernstig ondergraaft.

2.7. De Raad ziet geenszins in waarom verzoekster “waarschijnlijk de grootste moeite [zou hebben] om

zich de evenementen van het verleden te herinneren en om erover te spreken” nu deze verklaringen

haar eigen beweerde liefde en huwelijk betreffen, waarvan kan worden aangenomen dat dit bijzonder

positieve en in het geheugen gegrifte herinneringen zijn. Indien “Ze heeft meerdere keren meer dan tien

seconden de tijd genomen om op die basisvragen te kunnen antwoorden”, dan wijst dit er enkel op dat

verzoekster niet op spontane wijze over haar liefde en huwelijk kan vertellen, wat de geloofwaardigheid

ervan aantast.

Voorts kan ook de bewering “In die context bespaart haar echtgenoot haar elke vorm van angst door de

informatie die hij haar geeft te beperken. Hij heeft er zo voor gekozen om haar de redenen van zijn

vlucht in Guinea niet uit te leggen en ook niet, a fortiori, de redenen die hem beletten terug te keren. Hij

heeft gewoon gezegd dat het voor hem onmogelijk was terug te keren, wat overeen stemt met de

verklaringen van verzoekster (verslag van verhoor blz 10 en 13)”, niet overtuigen, temeer de beweerde

echtgenoot erkend vluchteling is zodat hij, noch zij, nog angst dienen te koesteren in België. Er kan

slechts vastgesteld worden dat verzoekster aanhoudend bijzonder ernstige tegenstrijdige en onwetende

verklaringen aflegt.

2.7.1. Daargelaten dat verzoekster geen melding maakte in het begin van het gehoor (p. 8) van de twee

weken dat ze bij haar tweede echtgenoot zou hebben gewoond, maakt verzoekster haar liefdesrelatie

noch haar huwelijk met A. D. geloofwaardig. Evenmin kan geloof worden gehecht aan het tweede

voorgenomen gedwongen huwelijk dat ofwel “op dinsdag” “in de avond werd ik gebracht” (gehoor p. 17)

of “ik zei woensdag” “voor hij naar zijn werk gaat, dat is ’s morgens” (gehoor p. 17-18).

Bij het doorvragen naar de mogelijkheid een tweede huwelijk af te sluiten wanneer het eerste huwelijk

niet ontbonden is, wijzigt verzoekster haar verklaringen en zegt “huwelijk van verzoekster in Gambia is

niet erkend, zodat ze als ongehuwd beschouwd is” terwijl dit enkel de geloofwaardigheid van het

beweerde civiele en dus wettelijke huwelijk volledig ontkracht.

Waar wordt gesteld dat “Haar vader schijnt trouwens te denken dat het mogelijk is voor een kerkelijk

getrouwde vrouw om wettelijk te worden uitgehuwelijkt aan een andere man”, dan gaat verzoekster er

opnieuw aan voorbij dat zij een religieus Islamitisch en een civiel huwelijk beweert te hebben gesloten,

zodat dit verweer onlogisch is en tegen haar eigen verklaringen ingaat. Per hypothese dat verzoekster

gedwongen werd te trouwen met een tweede man, quod non, ziet de Raad trouwens niet in hoe zij

alsdan niet haar (beweerde) eerste huwelijk zou hebben ingeroepen om dit af te wenden, temeer uit de

aan het administratief dossier toegevoegde informatie blijkt dat ingeval van een voorgenomen volgend

huwelijk volgens artikel 2011 Code Civil een overlijdens- of scheidingsbewijs dient voor te liggen.
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Derhalve maakt verzoekster evenmin aannemelijk geen beroep te kunnen doen of te hebben gedaan op

de Guineese overheid om een beweerd gedwongen tweede huwelijk tegen te gaan.

2.8. Het beoordelen van de authenticiteit en de bewijskracht van neergelegde documenten behoort tot

de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, zonder dat de

Raad de stukken van valsheid moet betichten. De Raad hecht vooreerst 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). Verder is een document slechts één element in

het asielrelaas en hangt de bewijswaarde af van de asielzoekers verklaringen en andere objectieve

criteria. Verzoeker gaat er aldus aan voorbij dat de louter neergelegde documenten op zichzelf niet

vermogen de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. Verzoeker dient niet

louter documenten neer te leggen maar hij moet aannemelijk maken dat deze waarachtig en

betrouwbaar zijn.

Uit de door verzoekster voorgelegde documenten blijkt dat het huwelijk werd voltrokken op 15 juni 2011

en op 16 juni 2011 zowel door de Banjul Islamic Court werd geregistreerd als op basis hiervan door de

Commissioner for Oaths werd geattesteerd. Hierbij kan worden vastgesteld dat noch verzoeksters

handtekening noch die van haar beweerde echtgenoot (schrijven van 15 december 2011 van de DVZ) in

het document “Register of Marriages” overeenstemmen met dezen op hun respectieve identiteitskaarten.

Bovendien spreekt dit document over “bridegroom” en zelfs “bridgegroom”, wat foutief dan wel

onbestaand Engels is. Aldus is dit document ook naar de inhoud en vorm aangetast. Verder is er sprake

van een “amount of dower” van “D5000.00”, wat verzoekster ontkende tijdens haar interview op de

ambassade. Verzoekster kon tijdens haar interview op de ambassade haar trouwdatum niet toelichten,

situeerde haar eigen huwelijksdatum op de DVZ foutief op 16/7/2012 (verklaring 15) en stelt tijdens het

gehoor dat ze op 16 juni 2011 is toegekomen, waarbij ook verzoeksters uitreis- en inreisstempels

gedateerd zijn op 16 juni 2011 terwijl uit het document blijkt dat de “date on which marriage was

contracted” op 15 juni 2011 was. Zelfs indien verzoekster stelt “ze hebben de 15de geschreven. Maar we

zijn officieel de 16de getrouwd” (gehoor p. 23-24), dan kan dit enkel de bewijswaarde van het document

ontkrachten. Bovendien blijkt uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie dat corruptie

in Gambia problematisch blijft. Er kan geen enkel geloof aan de huwelijksdocumenten worden gehecht.

2.9. Uit de door verzoekster overgemaakt Order van vliegtuigtickets kan enkel blijken dat verzoeksters

beweerde echtgenoot pas op 16 juni 2011 in Banjul is geland. Indien deze verder over een visum van

“the Embassy of the Gambia Brussels” beschikt, uitgegeven op 15 juni 2011, dan blijkt tevens dat hij een

inreisvisum van 30 dagen heeft gekregen op 16 juni 2011. Daar waar de Procureur des Konings niet

uitdrukkelijk de materiële authenticiteit in twijfel heeft getrokken, dan blijkt wel uit zijn verwijzing naar het

bijgevoegd rapport dat de oprechtheid van het huwelijk volledig in twijfel wordt getrokken

(schijnhuwelijk). De door verzoekster bijgevoegde foto’s betreffen eenvoudige en niet nader te

lokaliseren foto’s doch waaruit niet kan blijken dat ze op een (huwelijks)plechtigheid werden gemaakt,

noch kan worden vastgesteld op welke dag(en) dezen werden gemaakt. Indien verzoekster nog verklaart

dat ze “heeft nooit gewerkt, zodat haar paspoort en haar identiteitskaart haar nog steeds "student" als

"beroep” vermelden”, dan blijkt tevens dat verzoekster ook inzake haar aanvraag tot gezinshereniging

verklaarde (document 1 september 2011) dat ze “étudiante, stagaire” was bij de Groupe Scolaire Djibril

Tamsir Niane, en tevens op de formele aanvraag van 21 juli 2011 verklaarde dat ze student was (vraag

19), zodat ze haar eigen verklaringen in 2009 te moeten stoppen zijn met school, ontkent en het

asielrelaas ondergraaft.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet verder niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn

(RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zelf

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692),

zodat verzoekster niet kan aanvoeren dat de tegenpartij nagelaten heeft de Gambiaanse autoriteiten te

ondervragen aangaande de authenticiteit van de huwelijksakte. De bewijslast rust principieel op de

asielzoeker. Geenszins kan dit leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing om “tegenpartij

toe te laten de voorgelegde huwelijksakte te authentificeren”.

Voorts is de ter terechtzitting neergelegde geboorteakte van verzoeksters zoon geen bewijs dat

verzoekster reeds gehuwd was in Guinee of thans gehuwd is, laat staan van de waarachtigheid van het

asielrelaas.
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2.10. 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.

2.11. 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 beroept 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.

2.12. 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.

2.13. 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 eenendertig maart tweeduizend veertien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


