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nr. 122 528 van 15 april 2014

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 2 januari 2014 heeft

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

29 november 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 24 februari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 maart 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. CHATCHATRIAN loco

advocaat A. LOOBUYCK en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een jongeman van de Soussou etnie en u bezit de Guineese nationaliteit. U bent in 1986

geboren in de hoofdstad Conakry. U heeft er ook steeds gewoond in de wijk Madina in de gemeente

Matam. U woonde er samen met uw vader die imam was in de moskee van de wijk Madina. Uw moeder

is overleden. Uw zus woont in de wijk Kountiyah, is gehuwd en heeft twee kinderen.

U ging slechts twee jaar naar school en daarna ging u aan de slag als verkoper van tweedehands

kleren op de markt. U volgde ook een tijdje Koranlessen.
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U had in Guinee een vriendin, Macirre genaamd. Zij was Christene en van de Forestier etnie. Haar

vader en broer waren beiden militairen die werkten in het kamp Alpha Yaya in Conakry. U had

ongeveer gedurende vijf jaar een relatie met haar. Jullie zagen elkaar bijna dagelijks en zij kwam vaak

bij u thuis. U had er wel al aan gedacht om met haar te huwen maar omdat u over onvoldoende

financiële middelen beschikte wachtte u nog af.

Op een dag kwam Macirre bij u en vertelde ze u dat ze zou uitgehuwelijkt worden aan een vriend

van haar broer, Sandino, eveneens een Christen en van de Forestier etnie die in Guinee Forestière

woonde en werkte als militair. Haar familie had het huwelijk reeds geregeld buiten haar medeweten om.

Een maand later, in januari 2012, huwde ze dan ook tegen haar wil met die man en verhuisde ze

naar Guinee Forestière.

Niet veel later keerde Macirre terug naar Conakry om een huwelijk van een buurvrouw bij te

wonen terwijl haar man op missie was met het leger. De daarop volgende dagen kwam ze dikwijls bij u

langs. Jullie hadden opnieuw een seksuele relatie.

Op een dag vertelde Macirre u dat ze niet ongesteld was en waarschijnlijk zwanger was. Ze had er

ruzie over gehad met haar moeder. U bracht Macirre vervolgens naar uw zus, zij wilde niet terug naar

huis en evenmin terug naar haar man.

In de periode die daarop volgde verbleef u een hele tijd in Kamsar waar u schoenen en kleren

verkocht. Na bijna zes maand kwam u terug naar Conakry. Macirre verbleef nog steeds bij uw zus en ze

hoorde niets meer van haar ouders.

Op de dag van de bevalling was u aan het werk op de markt. Uw zus belde u en zei dat er iets mis

was gegaan. Macirre was gestorven tijdens de bevalling. Ze hadden vervolgens haar lichaam naar

de moskee gebracht. Op de avond van die bewuste dag kwam Macirre haar broer met andere

militairen naar het huis van uw zus. Ze schoten in de lucht en waren op zoek naar u. U besloot om wat

spullen thuis op te halen toen midden in de nacht op uw deur werd geklopt. Er stonden militairen voor

uw deur met daarbij de broer van Macirre. Hij bedreigde u en u werd geslagen. De militairen namen u

mee naar de gevangenis.

U bleef enkele dagen in de gevangenis maar wist te ontsnappen doordat uw zus smeergeld betaald

had aan een militair om u te helpen ontsnappen. U bleef nog een tijdje bij een vriendin van uw zus tot

uw vertrek uit Guinee geregeld was. Uw dochtertje bleef bij uw zus in Guinee.

U nam op 9 februari 2013 het vliegtuig richting België. U kwam hier daags nadien aan en vroeg op

11 februari 2013 asiel aan.

U legt volgende documenten neer ter staving van uw asielrelaas: een foto van uw dochter,

uw geboorteakte, de geboorteakte van uw dochter, twee enveloppes en een reeks medische

documenten uit België over een tandprothese alsook over uw psychische problemen.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van de door u ingeroepen elementen alsook van de concrete en actuele

situatie in uw land van herkomst, dient besloten te worden dat ik u het vluchtelingenstatuut of de

subsidiaire beschermingsstatus zoals bedoeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet niet kan

toekennen.

Er kan hoegenaamd geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen als zou u de man en de

familie van Macirre vrezen die u zwanger gemaakt hebt. Uw vrees om bij terugkeer naar Guinee

geviseerd te worden door hen als door de autoriteiten, waarvoor zij allen werkzaam zijn, is dan ook

ongegrond en dit omwille van onderstaande redenen.

Zo gaf u tijdens uw eerste interview op het CGVS aan dat u tijdens uw interview op de DVZ in het

kort alle belangrijkste argumenten verteld had waarom u uw land verlaten heeft (CGVS 18 oktober

2013 (hierna CGVS 1), p. 3). In dat opzicht is het bijzonder vreemd dat u nooit verklaard heeft dat

Macirre gehuwd was met een ander en dat u daarom problemen kende, hetgeen toch de kern uitmaakt

van uw asielrelaas. U verklaarde enkel de broer van de moeder van uw overleden kind te vrezen

(vragenlijst CGVS afgenomen op DVZ op 13 februari 2012, p. 4). U maakte geen melding van de vader
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of de man van Macirre, noch van het feit dat zij getrouwd was. Van deze voor uw relaas cruciale

elementen kon toch redelijkerwijs verwacht worden dat u er melding van maakte, dat u dit niet deed doet

vragen rijzen bij de geloofwaardigheid van uw verklaringen. Ook bij het opstellen van het document

van familiesamenstelling dat u ondertekende op 13 februari 2012 werd gevraagd naar de burgerlijke

stand van Macirre, ook daar gaf u niet aan dat zij gehuwd was geweest, u gaf enkel aan dat zij op

14 december 2012 overleden was (attest familiesamenstelling, p. 3). Bij uw vader gaf u dan wel weer

aan dat hij weduwnaar was en bij uw zus dat zij gehuwd was, hetgeen erop wijst dat u wel degelijk

verstaat waarop het begrip burgerlijke stand slaat (zie attest familiesamenstelling). Dat u dan toch nalaat

te vermelden dat Macirre gehuwd was doet ernstige twijfels rijzen bij de geloofwaardigheid van

uw verklaringen.

Wat betreft uw relatie met Macirre legt u ook een aantal eerder eigenaardige verklaringen af. Zo is

het opmerkelijk dat u tijdens uw eerste interview op het CGVS aangeeft dat u niet denkt dat er in Guinee

kan gehuwd worden tussen verschillende religies, u heeft het althans nooit gezien daar (CGVS 1, p. 6)

terwijl u tijdens het tweede interview aangeeft dat er in Guinee wel tussen mensen van verschillende

religies kan gehuwd worden (CGVS 19 november 2013 (hierna CGVS 2), p. 6). Indien u als moslim een

relatie zou gehad hebben met een christene dan kan verwacht worden dat u op deze eenvoudige

vraag eenduidig weet te antwoorden, dat u dit niet doet is merkwaardig. Verder is het geenszins

geloofwaardig dat u een relatie van vijf jaar met iemand heeft en dat u niet eens de echte naam van

haar ouders kent (CGVS 1, pp. 22 – 23; CGVS 2, p. 10). Indien u werkelijk vijf jaar met iemand een

relatie heeft en elkaar op regelmatige basis ziet, er verliefd op bent en omwille van haar ouders grote

problemen kent dan kan redelijkerwijs van u verwacht worden dat u de namen van de ouders van uw

geliefde kent. Dat u die niet kent doet zonder meer afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw relatie.

Daarnaast is het ook opmerkelijk dat u een relatie van vijf jaar had met haar en dat u ook nooit enige

poging heeft ondernomen om haar hand te vragen aan haar familie (CGVS 1, p. 23; CGVS 2, p. 9).

Wanneer Macirre u vertelde dat ze zou uitgehuwelijkt worden probeerde u haar evenmin te overtuigen

om zich te verzetten, u zei dat ze moest luisteren naar haar broer (CGVS 2, p. 10). Dit alles is weinig

plausibel te meer u beweert vijf jaar te zijn samen geweest, van haar te houden en erover nagedacht te

hebben met haar te huwen. Dit alles in acht genomen zou redelijkerwijs kunnen verwacht worden dat u

een poging zou ondernemen om haar familie te overtuigen om haar met u te laten trouwen. U deed dit

niet omdat u geen geld had en schrik had van haar broer en vader maar desondanks het feit dat zij

gehuwd was bleef u de relatie doorzetten, hetgeen toch een groter risico inhoudt dan haar hand gaan

vragen. Dit alles doet ernstige twijfels rijzen bij de geloofwaardigheid van uw verklaringen omtrent uw

relatie met Macirre.

Wat Macirre haar opvoeding en haar vader betreft verklaart u dat hij een heel moeilijk man was die

zijn dochter heel streng opvoedde (CGVS 2, p. 9) maar anderzijds verklaart u ook dat Macirre wel

elke avond met u kon afspreken, dat ze een gsm had en ze naar school ging (CGVS 2, p. 8).

Daarenboven wisten haar ouders dat ze met u afsprak, heel wat mensen uit jullie entourage waren op

de hoogte van jullie relatie en u sprak met haar af vlakbij haar huis (CGVS 2, p. 8). Dit stemt moeilijk

overeen met het profiel van een strenge vader die zijn dochter constant controleert (CGVS 2, p. 9) of

zonder enige inspraak zou uithuwelijken (CGVS 2, p. 10). Indien zij zo streng werd opgevoed en zou

uitgehuwelijkt worden zou toch redelijkerwijs kunnen verwacht worden dat haar ouders haar toch iets

strenger in de gaten hielden voor haar huwelijk. Het contrast tussen het vrije leven dat ze leidde voor

haar gedwongen huwelijk en het feit dat ze gedwongen werd uitgehuwelijkt lijkt geenszins plausibel. In

dit opzicht is het ook vreemd dat een getrouwde vrouw die uitgehuwelijkt werd en een zeer strenge

vader heeft, elke avond op pad gaat zonder dat iemand weet waar ze is, zeker als men wist dat ze voor

haar huwelijk een relatie had met iemand en tegen haar zin huwde (CGVS 2, p. 15). Er zou

redelijkerwijs kunnen verwacht worden dat haar ouders, wanneer zij terug in Conakry was, toch enige

vorm van controle zouden hebben uitgeoefend.

Uw verklaringen over hoe de ouders van Macirre jullie relatie en de daaropvolgende zwangerschap

te weten zijn gekomen zijn ook tegenstrijdig en niet plausibel. Uw eerste versie van de feiten ging als

volgt. U verklaarde dat wanneer Macirre u verteld had dat ze zwanger was, enkel haar moeder op de

hoogte was. Haar vader wist het nog niet. Die nacht bleef ze bij u slapen. Vervolgens vroeg de vader

van Macirre aan haar moeder waar ze was waarop Macirre haar moeder zou gezegd hebben dat ze bij

u was en dat u haar zwanger had gemaakt (CGVS 1, p. 18). Dit staat echter volledig haaks op

de verklaringen die u aflegde tijdens uw tweede interview op het CGVS. Daar verklaarde u dat u bij god

niet weet hoe haar ouders te weten kwamen dat Macirre zwanger was. U verklaarde dat de vader

van Macirre haar moeder weggestuurd had omdat hij haar verantwoordelijk achtte voor de

zwangerschap van zijn dochter. Haar vader kende u evenwel niet verklaarde u. Hoe die vader dan wist
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dat u degene was die zijn dochter zwanger had gemaakt, weet u evenmin (CGVS 2, p. 16). Dat u over

dermate cruciale elementen die de kern van uw asielrelaas uitmaken twee compleet andere

verklaringen aflegt doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen hieromtrent. Ook uw

verklaringen over de manier waarop Macirre haar moeder wist van de zwangerschap houdt geen steek.

U verklaarde hieromtrent dat Macirre niet vertelde aan haar moeder dat zij zwanger was maar dat er

vrouwen zijn in Guinee die door te kijken naar een meisje kunnen weten of ze zwanger is en Macirre

haar moeder is zo iemand (CGVS 2, p. 17). Om evidente redenen kan hieraan geen geloof gehecht

worden.

Verder is ook de reactie van de ouders van Macirre die u schetst weinig plausibel. Zo verklaarde

u tijdens uw eerste interview dat Macirre, toen ze zwanger was, thuis werd weggestuurd door haar

ouders (CGVS 1, p. 11), haar ouders zouden haar verstoten hebben na de zwangerschap (CGVS 1, p.

14). Haar familie neemt vervolgens in de periode dat ze weg was en bij uw zus verbleef op geen

enkele manier contact met haar, haar man evenmin, en wanneer ze dan sterft is, is het hek van de dam

en staan ze binnen de kortste keren met wapens voor uw zus haar deur (CGVS 2, p. 19). Dit lijkt

geenszins plausibel. Indien zij haar verstoten hebben omwille van haar overspelige relatie en haar in de

daarop volgende periode met rust laten dan zou kunnen verwacht worden dat haar ouders ook van

haar overlijden geen drama maken en dit eerder stil zouden willen houden. Het contrast dat u schetst

tussen enerzijds het verstoten en het verbreken van contact met hun dochter en anderzijds de

intensieve wraakactie die zij opzetten na haar dood komt geenszins geloofwaardig over.

Ook uw verklaringen wat betreft het conflict op zich tussen u en Macirre haar familie is

niet geloofwaardig. Tijdens uw eerste interview verklaarde u dat de broer van Macirre reeds enkele

dagen nadat Macirre het huis had verlaten naar uw huis kwam waar hij uw vader op de hoogte bracht

van wat er gebeurd was en hem bedreigd had (CGVS 1, p. 18). Tijdens het tweede interview verklaarde

u echter dat noch haar vader noch haar broer bij u thuis of bij uw zus was langs geweest in die periode.

Enkel haar moeder zou langs gekomen zijn volgens de buren (CGVS 2, pp. 17 - 18). Dat u hierover

geen eenduidige verklaringen weet af te leggen doet verder afbreuk aan uw geloofwaardigheid. U

verklaarde verder tijdens het eerste interview ook dat u de avond na de dood van Macirre naar uw huis

in Madina terugging en dat u wakker werd gemaakt rond 3 – 4 u ’s nachts door geklop op de deur van

de soldaten (CGVS 1, p. 18) tijdens uw tweede interview verklaarde u dan weer dat u niet geslapen had,

u bleef opzitten tot ze kwamen want u kwam enkel wat spullen halen bij u thuis en u was van plan om

rond 6u ’s morgens uw huis te verlaten (CGVS 2, p. 20). Naast het feit dat ook deze verklaringen

opnieuw tegenstrijdig zijn is uw laatste verklaring ook niet plausibel. Het is niet aannemelijk dat indien u

weet dat de familie van Macirre gewapend naar u op zoek is, u naar huis gaat, de plaats waar zij u

logischerwijs eerst en vooral zouden kunnen vinden. Wanneer u hiermee geconfronteerd werd

antwoordde u dat u dacht dat ze niet naar uw huis zouden komen (CGVS 2, p. 20) hetgeen niet

plausibel is.

Tenslotte nog een aantal bijkomende tegenstrijdigheden en vaagheden die uw geloofwaardigheid

verder ondermijnen. Zo is het vreemd dat u tijdens uw eerste interview op het CGVS aangeeft dat de

man van uw zus eveneens van de Soussou stam is ( CGVS 1, p. 7) terwijl u tijdens het tweede interview

op het CGVS duidelijk aangeeft dat uw zus gehuwd is met een Senegalese Peul (CGVS 2, p. 4).

Verder verklaarde u eerst 4 maand in Kamsar te hebben verbleven (CGVS 1, p. 18) terwijl u tijdens uw

tweede interview verklaarde bijna zes maand in Kamsar te hebben verbleven (CGVS 2, p. 18).Tenslotte

is het ook vreemd dat u de familienaam van de nieuwe man van Macirre niet kent (CGVS 2, p. 12), noch

weet waar zij samen met deze man woonde (CGVS 2, p. 13).

Bovenvermelde vaststellingen ondergraven uw geloofwaardigheid. Bijgevolg kan u het voordeel van

de twijfel niet worden toegekend en kan noch aan de door u aangehaalde problematische relatie, die

aan de basis van uw vrees of risico bij terugkeer naar Guinee zou liggen, noch aan uw verklaarde

arrestatie en detentie, de door u ingeroepen vervolgingsfeiten, geloof gehecht worden. Aldus kan ik u

het vluchtelingenstatuut of de subsidiaire beschermingsstatus zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a en b

van de Vreemdelingenwet niet toekennen.

De documenten die u neerlegt ter staving van uw asielrelaas doen geen afbreuk aan deze

conclusie. Bewijsstukken kunnen slechts in overweging genomen worden indien zij gepaard gaan met

coherente en plausibele verklaringen. Gezien uw verklaringen manifest ongeloofwaardig zijn kan ook

aan uw bewijsstukken geen bewijswaarde worden toegedicht. De foto van uw dochter kan een foto zijn

van eender welk kind. Het feit dat met balpen haar naam op de achterzijde van de foto genoteerd werd

doet hier geen afbreuk aan. De geboorteaktes die u voorlegt kunnen op eenvoudige wijze worden



RvV X - Pagina 5

nagemaakt en zijn slechts aanvaardbaar als begin van bewijs indien zij gepaard gaan met plausibele

verklaringen, hetgeen zoals eerder gesteld hier niet het geval is. De enveloppes tonen aan dat u nog

contact heeft in Guinee, hetgeen niet betwijfeld wordt. De medische documenten uit België tonen aan

dat u een tandprothese heeft laten zetten en dat u last heeft van stress, beide zaken worden evenmin in

twijfel getrokken.

In verband met de algemene veiligheidssituatie in uw land zijn de verschillende

geraadpleegde informatiebronnen het erover eens dat Guinee eind 2012 en in de loop van 2013 werd

geconfronteerd met interne spanningen, op zichzelf staande en sporadische daden van geweld en

andere vergelijkbare daden. De veiligheidstroepen van Guinee begingen namelijk

mensenrechtenschendingen naar aanleiding van politieke betogingen. Er waren spanningen tussen de

regering en de meeste politieke oppositiepartijen wegens de organisatie van parlementsverkiezingen.

Deze verkiezingen verliepen rustig op 28 september 2013 en sindsdien werden geen belangrijke

incidenten meer gemeld. De volledige resultaten zijn vanaf nu definitief.

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

of van de persoon van een burger, wegens willekeurig geweld in het kader van een gewapend

binnenlands of internationaal conflict, beschouwd kunnen worden als een ernstige schending die

aanleiding kan geven tot de toekenning van de subsidiaire-beschermingsstatus. Geen enkele

geraadpleegde bron vermeldt het bestaan van een gewapend conflict. Uit diezelfde informatie blijkt

bovendien dat Guinee niet geconfronteerd wordt met een situatie van willekeurig geweld en dat er geen

gewapende oppositie in het land bestaat. In het licht van al deze elementen dient bijgevolg te worden

geconcludeerd dat de situatie in Guinee op dit ogenblik niet valt onder het toepassingsgebied van artikel

48/4, §2 (zie map landeninformatie, COI Focus "Guinee: veiligheidssituatie", oktober 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. Verzoekschrift

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan 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. Hij voert eveneens de schending aan van het redelijkheidsbeginsel en

van de materiële motiveringsplicht. Verzoeker voert aan dat het feit dat hij tijdens een gehoor iets heeft

vermeld wat hij bij het volgende verhoor heeft weggelaten niet van aard is zijn asielrelaas

ongeloofwaardig te maken. Hij meent dat door de verwerende partij enkel de tegenstrijdigheden worden

onthouden. Verzoeker voert aan dat hij vooral de broer van Macire vreesde, maar ook wel degelijk de

vader van Macire. Verzoeker voert aan dat hij tijdens het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken

wel degelijk gewag heeft gemaakt van de vader in die zin dat hij verwees naar de familie van Macire en

niet enkel naar de broer van verzoeker. Aldus verwees hij wel degelijk naar de ganse familie. Wat betreft

het feit dat hij niet heeft aangegeven op het attest van gezinssamenstelling dat Macire getrouwd was, is

hij wel degelijk consequent geweest doordat hij bij een van de overleden personen niet aangaf wat hun

burgerlijke stand was. Zo heeft hij bij de moeder niet aangeduid dat zij gehuwd was aangezien zij

overleden was. Ook Macire is overleden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat verzoeker de burgerlijke

stand van Macire niet heeft aangegeven op het attest van familiesamenstelling. Waar de verwerende

partij verwijt dat verzoeker geen eenduidig antwoord heeft gegeven op de vraag of er in Guinée kan

gehuwd worden tussen twee verschillende religies, antwoordde hij tijdens het eerste interview op 18

oktober 2013 dat hij een dergelijk huwelijk tussen christenen en moslims nog nooit gezien heeft hetgeen

niet wil zeggen dat het niet zou kunnen. Tijdens het tweede interview op 19 november 2013 verklaarde

verzoeker dat het voor hem wel zou kunnen maar niet weet wat anderen daarvan gaan denken. Dit kan

dan ook niet worden opgeworpen als tegenstrijdigheid.

Het niet kennen van de namen van de ouders van Macire is op zich niet verwonderlijk aangezien hij

deze nog nooit heeft gezien. Waar het vreemd wordt bevonden dat verzoeker Macire niet ten huwelijk

heeft gevraagd omdat hij geen geld had maar wel een relatie met haar doorzette nadat ze uitgehuwelijkt

was, voert hij aan dat hij zich heeft neergelegd bij het feit dat Macire uitgehuwelijkt was en hij zijn leven

verder gezet heeft zonder haar. Het was zij die terugkeerde naar Conakry om een huwelijk bij te wonen
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van een buurvrouw terwijl haar man op missie was, en verzoeker opzocht, waarna ze zwanger werd.

Was ze niet zwanger geworden dan was het risico op het moment van de feiten redelijk miniem.

Waar verzoeker twee verschillende versies zou hebben gegeven omtrent de onthulling van de

zwangerschap aan de ouders van Macire, verklaart hij dat hij nooit op bezoek ging bij de familie van

Macire. De moeder van Macire heeft het zelf opgemerkt dat haar dochter zwanger was. Doordat de

moeder door de vader verantwoordelijk werd geacht voor de zwangerschap werd zij uit het huis

gestuurd. Verzoeker kan enkel maar vermoeden dat de moeder alles opgebiecht heeft aan de vader van

Macire. Hoe de vader wist wie verzoeker was kan eenvoudig verklaard worden door het feit dat de

moeder het vertelde of dat de broer wist wie verzoeker was. Ten slotte legt verzoeker nog een aantal

stukken neer: enkele foto’s van het lijk van Macire die stierf op de dag van de geboorte van haar

dochter, een oproeping van 19 december 2012 om te verschijnen bij de onderzoeksrechter, een

aanhoudingsbevel van 20 december 2012 aangezien verzoeker niet kwam opdagen bij de

onderzoeksrechter en ten slotte twee enveloppen die per DHL naar België werden verstuurd op 20

december 2013. Verzoeker meent aldus genoegzaam aangetoond te hebben dat hij wel degelijk

gezocht wordt door de autoriteiten en dat hij vreest voor zijn leven bij terugkeer naar Guinée.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en

van artikel 15 van de Europese richtlijn 2004/83/EG van 19 april 2004, alsook van artikel 3 van het

EVRM. Verzoeker meent dat het COI rapport waarnaar de verwerende partij verwijst gewag maakt van

de ene schending van de mensenrechten na de andere. Bovendien is het COI-verslag opgesteld door

een enkele auteur en hoofdzakelijk gebaseerd op online media. Hij wijst erop dat volgens dit rapport

vanaf april 2013 tot nu in Guinée gebeurtenissen plaatsvonden die politiek etnisch geweld uitlokten. De

Verenigde Naties hebben ook hun bezorgdheid geuit. Het Hoog commissariaat voor de mensenrechten

van de Verenigde Naties en ook de Fédération Internationale des ligues des droits de l'homme zijn heel

bezorgd over de heersende politieke en veiligheidssituatie tijdens een betoging van 27 augustus. Een

rapport van de internationale troepen benadrukt het zorgwekkende karakter van de situatie zelfs voor de

gebeurtenissen van 27 februari. Er zijn in Guinée manifestaties geweest op 27 september 2011, 10 mei

2012, 12 en 17 februari 2013. Elk van deze manifestaties ging gepaard met excessief geweld. Op 15

november 2013 werd een manifestatie georganiseerd door de Guinese oppositie in Conakry. Waar

verwerende partij stelt dat na de verkiezingen van 28 september 2013 geen belangrijke incidenten meer

werden gemeld, verwijst verzoeker naar het reisadvies van buitenlandse zaken, updates van 21

november 2013, dat gewag maakt van verschillende in incidenten naar aanleiding van de verkiezingen.

De veiligheid is niet verzekerd. Verzoeker meent dan ook dat het Commissariaat-generaal het begrip

intern gewapend conflict te beperkend heeft geïnterpreteerd. Ze verwijst daarbij naar het arrest van 16

mei 2012 van de Raad van State waarbij een prejudiciële vraag werd gesteld aan het Europees Hof van

Justitie. Verzoeker voert aan dat het begrip intern gewapend conflict een autonoom karakter heeft ten

opzichte van artikel 3 van het EVRM. Verzoeker meent op basis hiervan dat hem de subsidiaire

beschermingsstatus moet worden toegekend.

2.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker de volgende stukken:

- foto’s van het lijk van Macire;

- een oproeping d.d. 19 december 2012 om te verschijnen voor de onderzoeksrechter;

- een aanhoudingsbevel van 20 december 2012;

- een kopie van bewijs een verzending;

- van reisadvies van buitenlandse zaken van 21 november 2013.

Ter terechtzitting legt verzoeker een aanvullende nota neer met daarbij de volgende stukken:

- twee foto’s van zijn dochter;

- een foto van Macire;

- een attest van overlijden van Macire;

- een rouwbrief van Macire.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Nopens de vluchtelingenstatus
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2.3.1.1. De bestreden beslissing steunt op het motief dat hoegenaamd geen geloof wordt gehecht aan

verzoekers verklaringen als zou verzoeker de echtgenoot en de familie van Macire vrezen. Meer

bepaald wordt gesteld dat:

- verzoeker gaf tijdens het eerste interview op het CGVS aan dat hij voor de Dienst

Vreemdelingenzaken alle belangrijke argumenten heeft verteld waarom hij zijn land verlaten heeft.

Evenwel bleek dat hij nooit verklaard heeft dat Macire gehuwd was met een ander en dat hij daarom

problemen kende. Dit is nochtans de kern van zijn asielrelaas. Verzoeker verklaarde enkel de broer

van de moeder van zijn overleden kind te vrezen. Hij maakte geen melding van de vader of de man

van Macire, noch van het feit dat zij getrouwd was. Er kan worden verwacht dat verzoeker van deze

cruciale elementen melding maakte, deze weglating doet dan ook vragen rijzen omtrent de

geloofwaardigheid van zijn verklaringen. Ook bij het opstellen van het document van

familiesamenstelling op 13 februari 2012 werd gevraagd naar de burgerlijke stand van Macire.

Verzoeker gaf daarbij aan dat zij was overleden maar niet dat zij gehuwd was geweest. Nochtans

gaf hij over zijn vader aan dat deze weduwnaar was en bij zijn zus dat zij gehuwd was, hetgeen

erop wijst dat verzoeker wel degelijk begrijpt wat het begrip burgerlijke stand betekent. Het niet

vermelden van het feit dat Macire gehuwd was, doet dan ook ernstige twijfels rijzen bij de

geloofwaardigheid van zijn verklaringen;

- met betrekking tot zijn relatie met Macire gaf verzoeker tijdens het eerste interview op het CGVS

aan dat hij niet denkt dat er in Guinée kan worden gehuwd tussen twee verschillende religies,

althans heeft hij het nooit gezien. In het tweede interview gaf hij aan dat er in Guinee wel tussen

mensen van verschillende religies kan gehuwd worden. Indien hij als moslim een relatie had met

een christen, kan verwacht worden dat hij op deze eenvoudige vraag eenduidig weet te

antwoorden, dat verzoeker dit niet doet is merkwaardig. Bovendien wordt het ongeloofwaardig

geacht dat verzoeker een relatie van vijf jaar zou hebben gehad met iemand en niet eens de echte

naam van haar ouders kent. Aangezien hij haar gedurende vijf jaar op regelmatige basis zag, erg

verliefd was en omwille van haar ouders grote problemen kende, kan redelijkerwijs worden

verwacht dat hij de namen van ouders van zijn geliefde kent. Dit doet zonder meer afbreuk aan de

geloofwaardigheid van de beweerde relatie. Bovendien is het opmerkelijk dat verzoeker gedurende

vijf jaar een relatie had en nooit enige poging heeft ondernomen om haar hand te vragen aan haar

familie. Wanneer Macire hem vertelde dat ze zou worden uitgehuwelijkt, probeerde hij haar evenmin

te overtuigen om zich te verzetten, verzoeker zei dat ze moest luisteren naar haar broer, dit is gelet

op het feit dat verzoeker vijf jaar met haar is samen geweest, van haar hield en er over nagedacht

heeft om haar te huwen, ongeloofwaardig. Er kan verwacht worden dat verzoeker een poging zou

hebben ondernomen om haar familie te overtuigen om met haar te trouwen, verzoeker deed dit niet

omdat hij geen geld had en schrik had van haar broer en vader, maar desondanks het feit dat zij

gehuwd was bleef hij de relatie doorzetten, hetgeen een groter risico inhoudt dan haar hand te

vragen. Ook dit doet ernstige twijfels rijzen bij de geloofwaardigheid;

- verzoeker verklaarde enerzijds dat de opvoeding van Macire zeer streng was en dat haar vader een

heel moeilijk man was, maar anderzijds verklaart hij dat Macire elke avond met hem kon afspreken

dat zij een gsm had en naar school ging. Bovendien wisten haar ouders dat ze met verzoeker

afsprak, waren heel wat mensen uit hun entourage op de hoogte van de relatie en spraken ze af

vlakbij haar huis. Dit stemt moeilijk overeen met het profiel van een strenge vader die zijn dochter

controleert of zonder enige inspraak uithuwelijkt. Het contrast tussen het vrije leven dat ze leidde

voor haar huwelijk en het feit dat ze gedwongen werd uitgehuwelijkt blijkt geenszins plausibel. Het is

ook vreemd dat een getrouwde vrouw die uitgehuwelijkt werd en een zeer strenge vader heeft, elke

avond op pad gaat zonder dat iemand wist waar ze was, zeker als men wist dat ze voor haar

huwelijk een relatie had met iemand en tegen haar zin huwde;

- verzoekers verklaringen over hoe de ouders van Macire te weten kwamen dat zij een relatie hadden

en de daarop volgende zwangerschap te weten kwamen, zijn ook tegenstrijdig en niet plausibel. In

het eerste gehoor verklaarde verzoeker dat Macire aan verzoeker verklaarde dat ze zwanger was

en toen bij hem bleef slapen. Enkel de moeder van Macire was op de hoogte, toen haar vader vroeg

waar ze was, vertelde ze dat Macire bij verzoeker was en dat die haar zwanger had gemaakt. Dit

staat echter volledig haaks op de verklaringen die hij aflegde tijdens het tweede interview. Hij

verklaarde toen dat hij niet weet hoe haar ouders te weten kwamen dat ze zwanger was. Hij

verklaarde dat de vader van Macire haar moeder wegstuurde omdat hij haar verantwoordelijk hield

voor de zwangerschap van zijn dochter. Haar vader kende verzoeker niet. Er kan dan ook niet

worden verklaard hoe de vader wist dat het verzoeker was die zijn dochter bezwangerde. Deze

verklaringen liggen dermate uit elkaar dat afbreuk wordt gedaan aan de geloofwaardigheid van

verzoekers relaas. Daarnaast verklaarde verzoeker nog dat de moeder van Macire dit te weten
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kwam omdat er vrouwen zijn in Guinée die door te kijken naar een meisje kunnen weten of ze

zwanger is. En haar moeder is zo iemand. Hieraan wordt geen geloof gehecht;

- met betrekking tot de reactie van de ouders van Macire verklaarde verzoeker in het eerste interview

dat haar ouders haar wegstuurden toen ze vernamen dat ze zwanger was. Ze hebben haar

verstoten na de zwangerschap en haar familie nam geen enkel contact meer met haar op, waarna

plots, wanneer ze stierf, naar de wapens werd gegrepen. Dit wordt niet plausibel geacht. Indien

haar familie haar verstoten heeft omwille van de overspelige relatie en haar in de daaropvolgende

periode met rust lieten, kan worden verwacht dat zij van het overlijden geen drama meer maken en

dit eerder stil zouden houden. Het contrast tussen enerzijds, het verstoten en het verbreken van alle

contact met hun dochter en anderzijds, de intensieve wraakacties, komt ongeloofwaardig over;

- wat betreft het conflict tussen verzoeker en de familie van Macire verklaarde verzoeker in het eerste

interview dat haar broer reeds enkele dagen na haar vertrek naar hem thuis kwam waar hij

verzoekers vader op de hoogte bracht en hem bedreigde. In het tweede interview verklaarde

verzoeker dat noch haar vader noch haar broer bij hem thuis of bij zijn zus was langskwamen in die

periode. Enkel haar moeder zou langsgekomen zijn volgens de buren. Dit zijn geen eenduidige

verklaringen. Verzoeker verklaarde in het eerste interview verder dat de avond na de dood van

Macire hij naar zijn huis in Madina terugging en dat hij wakker werd gemaakt rond drie of vier uur ‘s

nachts door een klop op de deur van soldaten. In het tweede interview verklaarde verzoeker echter

dat hij niet geslapen heeft, dat hij bleef opzitten tot ze kwamen omdat hij enkel wat spullen kwam

halen en van plan was om rond 6:00 uur ‘s morgens zijn huis te verlaten. Naast deze

tegenstrijdigheid, wordt het niet aannemelijk geacht dat indien hij wist dat de familie van Macire

gewapend naar hem op zoek was, hij naar huis zou gaan, wat de plaats is waar de familie eerst zou

zoeken. Hiermee geconfronteerd antwoordde verzoeker dat hij dacht dat ze niet naar hem thuis

zouden komen, hetgeen niet plausibel is;

- tenslotte worden er nog een aantal bijkomende tegenstrijdigheden opgemerkt. Zo verklaarde

verzoeker tijdens het eerste interview op het CVGS dat de man van zijn zus eveneens van de

Soussou stam is terwijl hij een tweede interview verklaarde dat zijn zus gehuwd is met een

Senegalese peul. Verder verklaarde hij dat hij vier maanden in Kamsar te hebben verbleven terwijl

hij daarna verklaarde hij na zes maanden in Kamsar te hebben verbleven. Ten slotte wordt het

vreemd geacht dat hij de familienaam van de nieuwe man van Macire niet kent, noch weet waar ze

samen met deze man woonde;

- op grond hiervan wordt het relaas niet geloofwaardig geacht. Het voordeel van de twijfel wordt niet

toegekend omdat er geen geloof wordt gehecht aan de aangehaalde problematische relatie, de

verklaarde arrestatie en detentie ten gevolge hiervan en de ingeroepen vervolgingsfeiten. De

documenten die verzoeker neerlegt worden slechts aanvaard indien zij gepaard gaan met

coherente en plausibele verklaringen. Gelet op de manifeste ongeloofwaardigheid van de

verklaringen kan aan deze stukken geen bewijswaarde worden toegedicht. De foto van zijn dochter

kan een foto zijn van eender welk kind, het feit dat met een balpen haar naam op de achterzijde

werd genoteerd doet hieraan geen afbreuk. De geboorteaktes die hij voorlegt kunnen zijn

nagemaakt en zijn slechts aanvaardbaar indien deze gepaard gaan met plausibele verklaringenn

hetgeen niet het geval is. De enveloppen tonen aan dat hij nog contact heeft in Guinée, hetgeen

niet betwijfeld wordt. De medische documenten uit België tonen aan dat hij een tandprothese heeft

laten zetten en dat hij last heeft van stress, deze zaken wordt evenmin in twijfel getrokken.

2.3.1.2. De Raad oordeelt dat met betrekking tot het invullen van de lijst van gezinssamenstelling,

verzoeker met betrekking tot zijn vriendin Macire invulde dat zij overleden was. Het feit dat hij geen

melding maakte van het feit dat zij gehuwd was, kan te wijten zijn aan een misverstand, bovendien

bevat het formulier te weinig plaats om zowel van het overlijden als het huwelijk gewag te maken. De

Raad meent dan ook dat dit argument geen uitsluitsel geeft omtrent de geloofwaardigheid van zijn

verklaringen. Waar verzoeker aanvoert dat hij voor de Dienst Vreemdelingenzaken wel degelijk

verklaarde dat hij de ganse familie van Macire vreesde, blijkt dit inderdaad uit verzoekers antwoord op

vraag 5 uit de vragenlijst. Hij antwoordde inderdaad op vraag 4 dat hij vreesde vermoord te worden door

de broer van de overleden moeder van zijn kind. Op vraag 5 antwoordde hij evenwel dat de familie hem

niet graag had en zij dreigden hem te vermoorden. Gelet op het bondige karakter van deze verklaringen

en het feit dat onder punt “1. voorafgaand advies” van de vragenlijst wordt medegedeeld dat een

gedetailleerd overzicht van alle elementen en feiten niet wordt verwacht, is de Raad van oordeel dat

deze verklaringen niet volstaan om hier een tegenstrijdigheid aan te onttrekken.

Waar verzoeker betwist dat hij geen eenduidige verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot de vraag

of een religieus gemengd huwelijk in Guinee mogelijk is, stelt de Raad vast dat verzoeker er inderdaad

niet in slaagt hierover een duidelijk antwoord te geven. Uit de respectieve gehoorverslagen blijkt wel

degelijk dat hij eerst verklaarde dat hij denkt dat dit niet mogelijk is (CGVS I, p. 6) en vervolgens dat hij
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verklaarde (CGVS II, p. 6) dat dit wat hem betreft wel mogelijk is maar dat hij niet weet wat anderen

daarvan denken. Nochtans werd de vraag duidelijk gesteld of het in Guineese maatschappelijke context

mogelijk is een dergelijk huwelijk af te sluiten en werd niet enkel verzoekers persoonlijke mening

gevraagd. Deze vraag heeft nochtans rechtstreeks betrekking op verzoekers eigen relationele

problematiek, zodat het terecht als eigenaardig wordt beschouwd dat verzoeker hierover geen duidelijk

antwoord wist te geven.

Verder is de Raad van oordeel dat het inderdaad ongeloofwaardig is dat verzoeker naar een relatie van

vijf jaar niet de echte naam van de ouders van zijn vriendin kent. Verzoekers a posteriori verklaring

hieromtrent doet aan deze vaststelling geen afbreuk.

Ook het motief dat verzoeker ondanks het feit dat hij gedurende vijf jaar een relatie had met Macire,

nooit enige poging heeft ondernomen om haar hand te vragen aan haar familie, terwijl hij anderzijds dan

wel het risico nam om met haar een buitenhuwelijkse relatie door te zetten, hetgeen een veel groter

risico inhield, wordt door de Raad pertinent geacht. Verzoekers verklaringen dat hij geen

huwelijksaanzoek deed omdat hij geen geld had en dat het onderhouden van een buitenechtelijke relatie

slechts beperkte risico’s met zich meebracht, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat verzoekers

relaas op dit punt totaal ongerijmd is. Verzoeker verklaarde immers dat hij veel van haar hield en met

haar wilde trouwen, zodat het wel erg merkwaardig is dat verzoeker zich zonder meer zou neerleggen

bij het gedwongen huwelijk en anderzijds grotere risico’s nam met het verderzetten van de relatie.

Daarnaast betwist verzoeker niet dat het erg merkwaardig is dat de vader van Macire erg moeilijk en

zeer streng was, maar anderzijds zou hebben toegelaten dat ze elke avond met verzoeker kon

afspreken, een gsm had en naar school ging. Het vrije leven dat zij leidde valt geenszins in

overeenstemming te brengen met de bewering dat zij zonder enige inspraak zou zijn uitgehuwelijkt. Ook

betwist verzoeker niet dat het vreemd is dat een getrouwde vrouw die werd uitgehuwelijkt elke avond

wegging zonder dat iemand wist waar ze was, zeker indien men wist dat ze voor het huwelijk een relatie

had en tegen haar zin huwde.

Daargelaten de vraag of verzoekers verklaringen met betrekking tot de wijze waarop Macire’s ouders

kennis namen van de zwangerschap, verklaarde verzoeker dat Macire werd verstoten nadat ze zwanger

werd en dat haar familie geen enkel contact meer met haar opnam. Het feit dat deze familie, die haar

met rust liet en geen enkel contact meer met haar wou hebben, na haar dood door complicaties bij de

bevalling, plots naar de wapens greep en zeer intensieve wraakacties ondernam, is weinig plausibel. De

Raad bevestigt dan ook dit niet betwiste motief. Evenmin betwist verzoeker de tegenstrijdigheid dat hij in

het eerste gehoor verklaarde dat de broer van Macire enkele dagen na haar vertrek naar hem thuis

kwam en bedreigingen uitte tegenover verzoekers vader, terwijl hij in het tweede gehoor verklaarde dat

enkel haar moeder zou zijn langsgekomen volgens de buren. Eveneens verklaarde verzoeker in het

eerste gehoor dat hij op de avond na haar dood terugkeerde naar zijn huis in Madina waar hij ‘s nachts

werd wakker gemaakt door de komst van soldaten, terwijl hij in het tweede gehoor verklaarde dat hij

enkel naar huis keerde om wat spullen te halen en van plan was om rond 6:00 uur ‘s ochtends te

vertrekken, zonder daarbij te hebben geslapen. Ongeacht deze tegenstrijdigheid bevestigt de Raad dat

het niet aannemelijk is dat verzoeker, die wist dat haar familie gewapend was en naar hem op zoek was,

het risico zou nemen om naar huis te gaan, aangezien kon worden verwacht dat dit de eerste plaats

was waar de familie van Macire hem zou komen zoeken.

Op grond van de hierboven besproken motieven is de Raad van oordeel dat de door verzoeker

ingeroepen vervolgingsfeiten niet aannemelijk zijn.

2.3.1.3. Met betrekking tot de foto’s van Macire en van zijn dochter die verzoeker neerlegt, is de Raad

van oordeel dat deze foto’s geen uitsluitsel geven over de identiteit van de persoon die erop afgebeeld

staan. Deze foto’s hebben dan ook slechts een ondersteunende werking en zijn niet van aard

ongeloofwaardige verklaringen te herstellen. Van het overlijdensattest en de rouwbrief acht de Raad de

authenticiteit niet gegarandeerd, zodat ook deze niet van aard worden geacht verzoekers

ongeloofwaardige verklaringen te herstellen. Het opsporingsbevel van de substituut van de procureur

vermeldt dat verzoeker gezocht zou worden wegens onvrijwillige doodslag. Daargelaten de vraag naar

de authenticiteit van dit stuk, stelt de Raad vast dat verzoeker in zijn verklaringen nergens melding heeft

gemaakt van het feit dat hij zou worden vervolgd door de gerechtelijke overheden wegens onvrijwillige

doodslag. Verzoeker verklaarde enkel dat hij het slachtoffer werd van een wraakactie van de familie van

Macire en dat hij werd opgesloten door de militairen die collega’s waren van haar broer. Bovendien zou

Macire zijn overleden ten gevolge van de bevalling en was verzoeker daar niet bij aanwezig. Het wordt

dan ook weinig waarschijnlijk geacht dat verzoeker in deze context te maken krijgt met een gerechtelijk

onderzoek wegens onvrijwillige doodslag. Verzoekers verklaringen zijn dan ook niet in

overeenstemming te brengen met de inhoud van dit document. De Raad is dan ook van mening dat dit

opsporingsbericht niet van aard is de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van het relaas te

herstellen.
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Ter terechtzitting legt verzoeker nog een niet-beëdigde vertaling van de bestreden beslissing neer, dit

stuk heeft geen weerslag op de beslissing van de Raad.

De vluchtelingenstatus wordt niet toegekend.

2.3.2. Nopens de subsidiaire beschermingsstatus

Ingevolge de ongeloofwaardigheid van verzoekers relaas, wordt evenmin aanvaard dat verzoeker

aantoont een risico op ernstige schade te lopen in de zin van artikel 48/4, §2, a en b, van de

vreemdelingenwet. Evenmin blijken in het dossier nog andere verklaringen aanwezig te zijn waaruit

zulks kan blijken. Verder wordt de nood aan subsidiaire bescherming geanalyseerd in het licht van

artikel 48/4, §2, c, van de vreemdelingenwet.

In dit verband motiveert de bestreden beslissing als volgt:

“In verband met de algemene veiligheidssituatie in uw land zijn de verschillende

geraadpleegde informatiebronnen het erover eens dat Guinee eind 2012 en in de loop van 2013 werd

geconfronteerd met interne spanningen, op zichzelf staande en sporadische daden van geweld en

andere vergelijkbare daden. De veiligheidstroepen van Guinee begingen namelijk

mensenrechtenschendingen naar aanleiding van politieke betogingen. Er waren spanningen tussen de

regering en de meeste politieke oppositiepartijen wegens de organisatie van parlementsverkiezingen.

Deze verkiezingen verliepen rustig op 28 september 2013 en sindsdien werden geen belangrijke

incidenten meer gemeld. De volledige resultaten zijn vanaf nu definitief.

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

of van de persoon van een burger, wegens willekeurig geweld in het kader van een gewapend

binnenlands of internationaal conflict, beschouwd kunnen worden als een ernstige schending die

aanleiding kan geven tot de toekenning van de subsidiaire-beschermingsstatus. Geen enkele

geraadpleegde bron vermeldt het bestaan van een gewapend conflict. Uit diezelfde informatie blijkt

bovendien dat Guinee niet geconfronteerd wordt met een situatie van willekeurig geweld en dat er geen

gewapende oppositie in het land bestaat. In het licht van al deze elementen dient bijgevolg te worden

geconcludeerd dat de situatie in Guinee op dit ogenblik niet valt onder het toepassingsgebied van artikel

48/4, §2 (zie map landeninformatie, COI Focus "Guinee: veiligheidssituatie", oktober 2013).”

De Raad stelt vast dat deze beoordeling steunt op het rapport “COI Focus. Guinée: veiligheidssituatie”

van 31 oktober 2013. Verzoekers kritiek dat dit rapport werd opgesteld door een enkele auteur, die

bovendien een ambtenaar is van de commissaris-generaal, wordt niet gevolgd, aangezien dit gegeven

geenszins betekent dat dit rapport niet objectief zou zijn. Verzoeker slaagt er bovendien niet in dit

rapport te weerleggen. Hij toont geenszins aan dat de informatie waarop de commissaris-generaal zich

baseert onjuist zou zijn. Waar verzoeker aanvoert dat het rapport gewaagt van tal van incidenten,

hetgeen verzoeker nog nader illustreert met verwijzingen in zijn verzoekschrift, wordt dit door de Raad

beaamd. Evenwel kan hier niet uit worden afgeleid dat het politiek en etnisch geweld waarvan sprake,

het sporadische en lokaal karakter van onlusten en ongeregeldheden overstijgt en dat dit voor verzoeker

daadwerkelijk een bedreiging van zijn leven inhoudt door willekeurig geweld ten gevolge van een

gewapend binnenlands conflict. Met betrekking tot het begrip “intern gewapend conflict” worden interne

ongeregeldheden en spanningen zoals rellen op zichzelf staande en sporadisch voorkomende daden

van geweld en andere handelingen van soortgelijke aard niet beschouwd als een gewapend conflict.

Waar verzoeker tenslotte nog verwijst naar een advies van de FOD Buitenlandse Zaken waarbij niet-

essentële reizen naar Guinée worden afgeraden, heeft dit geen betrekking op verzoekers concrete

situatie maar op de veiligheid van Belgische reizigers naar Guinée, precies omwille van het risico terecht

te komen in een situatie van ongeregeldheden of onlusten. Uit de lezing ervan kan geenszins worden

afgeleid dat er sprake zou zijn van een situatie van willekeurig geweld, zoals bedoeld bij artikel 48/4, §2,

c van de vreemdelingenwet.

De Raad bevestigt dan ook de beoordeling in de bestreden beslissing en weigert de subsidiaire

beschermingsstatus.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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 vijftien april tweeduizend veertien door:

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN C. VERHAERT


