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nr. 122 553 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 27 januari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 februari 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. LEMMENS, die verschijnt voor de verzoekende partij, 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. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 7 februari 2013 het Rijk binnen en diende op 12

februari 2013 een asielaanvraag in. Op 29 november 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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Volgens uw verklaringen bent u een Guinees staatsburger van Peulse afkomst. U bent geboren op 30

juli 1987 in de wijk Coléah in Conakry. Na uw huwelijk bent u verhuisd naar de wijk Daboundy.

Op 22 juli 2011 stond u met twee vrienden op straat te praten nabij het kruispunt in de wijk Hamdalaye.

Jullie praatten over de aanslag op de presidentiële woning van 19 juli 2011. Een van uw vrienden

beweerde dat dit geen echte aanslag was en dat president Alpha Condé een leugenaar was. Daarop

werden u en deze vriend gearresteerd door de gendarmerie. De derde vriend kon ontkomen. U werden

naar de gevangenis van Matan gebracht en samen met uw vriend in een -verder lege- cel geduwd. U en

uw vriend werden dagelijks ondervraagd en geslagen in de cel. Jullie werden ervan beschuldigd meer te

weten over de aanslag op de president. Telkens weer ontkenden jullie enige betrokkenheid bij of kennis

over deze aanslag. Op de vierde dag van uw detentie kwamen de bewakers met een namenlijst. De

personen op de lijst zouden de daders van de aanslag op de president zijn. Jullie zouden de lijst moeten

ondertekenen. Dat zou bewijs tegen de op de lijst genoemde verdachten zijn. U en uw vriend weigerden

de lijst te ondertekenen. Daarop werd uw vriend meegenomen uit de cel. Hij bleef lang weg. Hij werd

mishandeld. Toen de bewakers hem terugbrachten, was uw vriend helemaal in de war. Hij herhaalde

telkens dat hij ‘helemaal kapot’ was en dat hij zou sterven. Die nacht is uw vriend overleden in de cel.

De volgende ochtend hebt u, uit vrees hetzelfde te moeten meemaken als uw vriend, de namenlijst

ondertekend. Daarop werd u getransfereerd naar de gevangenis van Hamdalaye. Onderweg kreeg de

wagen een lekke band. Toen de bewakers de band trachtten te wisselen, bent u ontsnapt. U vluchtte

door de stad naar een vriend, die u in de ochtend van de volgende dag naar zijn oma in het dorp

Wansan bracht. U bleef ongeveer anderhalf jaar ondergedoken bij deze oude vrouw.

Op een dag kreeg u een brief van uw vriend, waarin stond dat u zo snel mogelijk het land moest

verlaten. U moest daarvoor naar Conakry komen. Van daaruit kon u uw land verlaten, zo had uw vriend

met uw moeder geregeld. Op 7 februari 2013 bent u met het vliegtuig uit Guinee vertrokken. Dezelfde

dag nog kwam u aan in België. Op 12 februari 2013 hebt u asiel aangevraagd.

U vreest gearresteerd en mishandeld te worden bij een terugkeer naar Guinee.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u een kopie van een ‘avis de recherche’, afgegeven op 6

december 2012 en een kopie van een ‘mandat d’arrêt, afgegeven op 10 augustus 2011, neer.

B. Motivering Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in

het administratieve dossier moet worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken en evenmin om

zwaarwegende gronden aannemelijk te maken dat u een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin

van art. 48/4, §2, a of b van de Vreemdelingenwet.

Om te beginnen moet vastgesteld worden dat u geen identiteitsdocumenten neerlegt of op een andere

manier uw identiteit kan aantonen. Wanneer u gevraagd wordt naar uw identiteitsdocumenten, zegt u

dat de gendarmerie uw identiteitskaart heeft afgepakt toen u gearresteerd werd (CGVS, p. 8, p. 9).

Gezien hieronder zal blijken dat er geen geloof kan worden gehecht aan arrestatie en aan uw detentie,

kan uw verklaring voor het ontbreken van uw identiteitskaart niet als valabele verschoningsgrond

beschouwd worden. Dat u beweert in Guinee wel een identiteitskaart te hebben gehad (CGVS, p. 8),

maar dat u deze niet neerlegt en hiervoor ook geen geldige uitleg voor geeft, doet afbreuk aan uw

algemene geloofwaardigheid.

De geloofwaardigheid van uw relaas wordt verder aangetast door uw beweringen over uw politieke

activiteiten. Tijdens uw gehoor op het CGVS verklaart u meermaals dat u niet politiek actief was,

aangezien u daarvoor geen tijd had (CGVS, p. 6, p. 9, p. 16). U verklaart daarbij dat uw vrienden u

vroegen waarom u nooit mee manifesteerde (CGVS, p. 9). Bij het invullen van de vragenlijst van het

CGVS op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hebt u echter verklaard dat u deelnam aan

manifestaties op straat (vragenlijst CGVS, vraag 3). Deze tegenstrijdigheid tast uw algemene

geloofwaardigheid verder aan.

Verder zijn uw verklaringen over uw arrestatie op 22 juli 2011 niet aannemelijk. Zo verklaart u dat u en

uw vriend opgepakt werden door de gendarmerie omdat jullie over politiek praatten en over de aanslag
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op de president van 19 juli 2011. Uw vriend zou Alpha Condé ervan beschuldigd hebben te liegen over

deze aanslag (CGVS, p. 9). Het is echter niet aannemelijk dat jullie gearresteerd werden om deze

reden. Gezien de recentheid van de aanslag op de president, was dit zowat overal gespreksonderwerp

van de dag, zoals u zelf ook beaamt (CGVS, p. 11). U voegt er aan toe dat de meeste mensen dat

binnenshuis deden en dat u en uw vrienden op straat stonden (CGVS, p. 11). Dan nog is het

onaannemelijk dat u omwille van dergelijke uitspraken gearresteerd werd. Immers, de theorie dat Alpha

Condé niet werkelijk doelwit zou zijn geweest van een aanslag en dat de aanslag doorgestoken kaart

zou zijn, werd al snel verspreid na de aanslag. Het loutere feit dat uw vriend op straat hierover zou

hebben gepraat, maakt niet aannemelijk dat u en hij om die reden gearresteerd werden. Het is des te

onwaarschijnlijker dat de gendarmen die jullie arresteerden zouden denken dat jullie meer informatie

over de daders zouden hebben, puur omdat u jullie deze algemeen verspreide theorie op straat zouden

verkondigd hebben. Gezien iedereen over deze aanslag sprak (CGVS, p. 11), is uw bewering dat de

gendarmen dachten dat jullie er meer over wisten omdat jullie er over spraken niet aannemelijk.

Geconfronteerd met uw eigen beweringen dat u een gewone man in de straat was die niet eens politiek

actief was, en met de vraag waarom de gendarmerie dan zou vermoeden dat u meer wist over de

aanslag op de president, zegt u enkel dat Guinee een land is zonder recht. U herhaalt dat men jullie

ervan verdacht meer te weten over de aanslag op de president, louter omdat jullie op straat erover

stonden te praten (CGVS, p. 16). Het louter herhalen van uw, onaannemelijk bevonden, verklaringen,

volstaat echter niet om de onaannemelijkheid ervan uit te klaren.

U verklaart dat u op 22 juli 2011 gearresteerd werd (CGVS, p. 11). Vlak na de aanslag op de president,

en voor uw arrestatie, waren al 37 verdachten gearresteerd. Gevraagd waarom men u en uw vriend dan

nodig zou hebben voor meer informatie van over deze aanslag, zegt u dat men misschien meer

bewijzen wilde. U voegt er aan toe dat in Guinee dergelijke niet zoals in België verlopen en dat iedereen

er maar wat roddelt (CGVS, p. 16). Hoe dan ook, nog steeds is het niet aannemelijk dat de gendarmerie

in Guinee van u en uw gearresteerde vriend meer informatie bewijzen dachten te krijgen over de

aanslag op de president. Bovendien weet u niet wie er werkelijk gearresteerd werd naar aanleiding van

de aanslag op de president. Wanneer u hiernaar gevraagd wordt, verwijst u naar mensen die u op de

lijst die men u in de gevangenis zou hebben voorgelegd zou hebben zien staan. U voegt er aan toe dat

u niet weet wie er in werkelijkheid is opgepakt, aangezien u daarna in de problemen zat (CGVS, p. 16).

Geconfronteerd met het feit dat er al voor uw arrestatie, en dus voor uw beweerde problemen, mensen

werden gearresteerd naar aanleiding van de aanslag op de president, zegt u dat u het niet weet,

aangezien u niet aan politiek doet (CGVS, p. 16). Gezien u beweert dat uw problemen wel te maken

hebben met de aanslag op de president, en mag redelijkerwijze verwacht worden dat u zich daarover

beter geïnformeerd zou hebben. Wanneer u gevraagd wordt waarom u achteraf nooit hebt opgezocht

wie er precies gearresteerd is naar aanleiding van de aanslag op de president, zegt u dat u dat niet wil

of dat het u “niets zei”. U voelde zich geenszins geroepen om bijkomende informatie te verzamelen

(CGVS, p. 19). Dat antwoord ondermijnt de geloofwaardigheid van uw bewering dat u werkelijk

gearresteerd werd op verdenking meer te weten over de aanslag op de president. Redelijkerwijze mag

immers verwacht worden dat u meer interesse zou tonen voor een incident dat u zoveel problemen zou

hebben bezorgd. Dat u dat niet doet, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw relaas.

Ook uw verklaringen over de namenlijst die u in de gevangenis zou moeten hebben ondertekenen,

komen niet geloofwaardig over. Op geen enkel moment tijdens uw gehoor hebt u het CGVS kunnen

overtuigen van de reden dat u en uw vriend die lijst zouden hebben moeten ondertekenen. Wanneer u

gevraagd waarom u en uw vriend de lijst moesten ondertekenen, zegt u dat de gendarmen op zoek

waren naar bewijsmateriaal over de verdachten van de aanslag. Door uw handtekening op de lijst te

plaatsen zou u functioneren als een getuige die zou bevestigen dat de personen op de lijst betrokken

waren bij de aanslag op de president (CGVS, p. 16). Wanneer u gevraagd wordt waarom het zo

belangrijk was dat u de lijst ondertekende, zegt u dat u hebt getekend uit vrees hetzelfde lot te moeten

ondergaan als uw vriend (CGVS, p. 16). Wanneer u, ter verduidelijking, gevraagd wordt welk belang de

overheid er bij had dat u de lijst ondertekende, verklaart u dat ze op die manier meer bewijs hebben

(CGVS, p. 17). Het is echter niet geloofwaardig dat de Guineese overheid de handtekening van een

onder druk gezette gevangene op een namenlijst zou beschouwen als een getuigenis, te meer omdat u

zelf zegt niet politiek actief te zijn geweest en niets van de zaak af te weten (CGVS, p. 16). De

geloofwaardigheid van uw beweringen over de namenlijst is op deze manier aangetast.
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Ook uw overige verklaringen over uw verblijf in de gevangenis zijn niet geloofwaardig. Zo verklaart u

aanvankelijk dat u op de dag van uw arrestatie naar uw cel werd gebracht. De volgende dag zou u uit de

cel gehaald zijn, waarna de ondervragingen begonnen (CGVS, p. 9). Later verklaart u echter dat u altijd

in uw cel ondervraagd werd (CGVS, p. 13). Geconfronteerd met uw eerdere bewering, die hiermee

strijdig is, zegt u dat uw vriend wel uit de cel werd gehaald om hem te mishandelen (CGVS, p. 13). Met

deze opmerking klaart u de aangehaalde tegenstrijdigheid niet uit. U kan de geloofwaardigheid van uw

relaas hiermee niet herstellen. Wanneer u vervolgens gevraagd wordt hoe vaak u ondervraagd werd in

de gevangenis, zegt u aanvankelijk dat het drie keer was. U zegt dat het op de eerste, de tweede, de

derde en de vierde dag was. Wanneer geconcludeerd wordt dat u dagelijks werd ondervraagd, ontkent u

dat. U specificeert opnieuw dat u de eerste, de tweede, de derde en de vierde dag ondervraagd werd

(CGVS, p. 15). Eerder had u echter vermeld dat u de eerste dag naar uw cel werd gebracht. De

volgende dag zou u ondervraagd zijn. Drie dagen later zou u opnieuw ondervraagd zijn geweest (CGVS,

p. 9). Opnieuw zijn er tegenstrijdigheden in uw opeenvolgende verklaringen, die u niet uitklaart. Zo wordt

de geloofwaardigheid van uw verklaringen nogmaals op de helling gezet.

Verder blijkt dat u niet spontaan of op een doorleefde manier over uw verblijf in de gevangenis kan

vertellen. Wanneer u gevraagd wordt om in detail over een doorsnee dag in de gevangenis te vertellen,

vraagt u ‘wat?’. Wanneer de vraag herhaald wordt, vraagt u ‘van ’s morgens tot ’s avonds’? Wanneer dat

bevestigd wordt, vraagt u opnieuw om de vraag te herhalen. Zo wekt u de indruk dat u tijd nodig heeft

om na te denken over uw antwoord. Als u werkelijk vijf dagen in de gevangenis zou hebben gezeten,

zou u op een spontanere manier over een doorsnee dag in de gevangenis kunnen vertellen. Dat u extra

tijd schijnt nodig te hebben om uw antwoord te bedenken, doet vermoeden dat u niet in de gevangenis

hebt gezeten. Wanneer u uiteindelijk de vraag beantwoordt, zegt u dat u opstond, ging plassen in de

bidon die in uw cel stond, terug naar uw plaats ging en verder niets meer. Rond 12 uur zou u

ondervraagd worden (CGVS, p. 13). Meer vertelt u niet. Bovendien beweert u naderhand dat u niet om

12 uur maar tussen 14 uur en 16 uur ondervraagd werd (CGVS, p. 14), zonder evenwel uit te klaren

waarom u de ondervraging op een ander tijdstip situeert dan voordien. Wanneer u nog gevraagd wordt

hoe de rest van uw dag, voor en na de ondervraging, er uit zag, zegt u enkel dat u ondervraagd werd.

Wanneer specifiek gevraagd wordt hoe u de voormiddag doorbracht, zegt u enkel dat u zat of lag, dat u

tussen de vier muren bleef en niet weg kon (CGVS, p. 14). Wanneer u gevraagd wordt wat u deed om

de tijd sneller vooruit te doen gaan, zegt u enkel dat u alleen kon wachten (CGVS, p. 14). Gezien u zegt

dat u slechts één keer in uw leven gearresteerd bent geweest (CGVS, p. 11), en gezien het belang dat u

toedicht aan deze korte periode van detentie, mag redelijkerwijze verwacht worden dat u over deze

ingrijpende gebeurtenis gedetailleerd en op een doorleefde manier zou kunnen vertellen. Dat u dat niet

kan, tast de geloofwaardigheid van uw beweringen over uw verblijf in de gevangenis opnieuw aan.

Uw verklaringen over uw ontsnapping komen evenmin aannemelijk over. Zo beweert u dat u op een

onbewaakt moment tijdens een transfer kon ontsnappen terwijl uw bewakers de kapotte band van de

wagen probeerden te vervangen (CGVS, p. 17). Het is niet waarschijnlijk dat deze vier bewakers alle

vier hierbij nodig waren en zo geconcentreerd waren dat zij u niet zagen weglopen, zelfs al was er meer

dan één persoon nodig om kracht te zetten om de oude band los te krijgen van de wagen, zoals u

beweert (CGVS, p. 17). U beweert dat u ook niet geboeid werd tijdens uw transfer (CGVS, p. 17).

Geconfronteerd met de opmerking dat de Guineese gendarmerie wellicht oplettender zou zijn dan dat

vier bewakers een ongeboeide gevangene uit het oog te verliezen, zegt u dat u het niet weet. U zegt dat

u geluk hebt gehad bij uw ontsnapping (CGVS, p. 17). Die opmerking is onvoldoende om uit te klaren

hoe het komt dat u ongezien kon ontsnappen terwijl er vier bewakers bij u waren.

Na uw ontsnapping zou u van eind juli 2011 tot januari 2013 bij de oma van uw vriend in het dorp

Wansan hebben gewoond. U beweert dat u er ondergedoken leefde (CGVS, p. 6). Uw verklaringen

hierover komen echter niet doorleefd over. Wanneer u gevraagd wordt wat u deed in de periode dat u bij

de oma van uw vriend woonde, zegt u dat u niet zo veel deed. Af en toe zou u op het land geholpen

hebben. Meer zou u niet gedaan hebben omdat u moest onderduiken (CGVS, p. 6). U zegt verder dat u

bijna altijd binnenshuis bleef (CGVS, p. 7). Wanneer u gevraagd wordt hoe u uw dagen dan binnenshuis

doorbracht, zegt u dat u altijd binnen bleef. Wanneer anderen van het werk op het land terugkwamen,

zou u hen een handje geholpen hebben. Gevraagd wat u deed terwijl anderen werkten, zegt u dat uw

vriend aan mechaniek doet (CGVS, p. 7). Hiermee beantwoordt u de vraag niet. Opnieuw gevraagd wat

u binnenshuis in het huis van de oma van uw vriend deed, beschrijft u het huis waar u zou geleefd

hebben (CGVS, p. 7). Opnieuw laat u na de u gestelde vraag te beantwoorden. Wanneer u gevraagd
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wordt wat u deed om verveling te verdrijven, vraagt u ‘Wat ik deed?’ en ‘Hoezo?’ (CGVS, p. 7). Nog

steeds beantwoordt u de u gestelde vraag niet. Wanneer u uiteindelijk de vraag beantwoordt zegt u dat

u niet veel kon doen, omdat u moest onderduiken en binnen blijven (CGVS, p. 7). Hiermee voegt u

echter geen informatie toe aan uw eerdere verklaringen. Wanneer opgemerkt wordt dat u wellicht niet

hele dagen gewoon op een stoel zat, zegt u dat u afwisselend lag, zat en bad, en dat u altijd binnen

bleef (CGVS, p. 7). Ook wanneer u op een later moment tijdens het gehoor nogmaals bevraagd wordt

over uw tijd bij de oma van uw vriend, vermijdt u meermaals de vragen te beantwoorden of informatie

toe te voegen aan uw eerdere, zeer beperkte, verklaringen (CGVS, p. 15). Al bij al moet worden

vastgesteld dat uw verklaringen het CGVS er niet van kunnen overtuigen dat u anderhalf jaar lang

ondergedoken zou hebben geleefd. Indien dat werkelijk het geval was, zou u daarover gedetailleerde en

doorleefde verklaringen kunnen afleggen, wat bij u niet het geval is. De geloofwaardigheid van uw

relaas wordt opnieuw aangetast.

Nog moet gesteld worden dat u over de aanleiding van uw vertrek geen aannemelijke verklaringen weet

af te leggen. U verklaart dat u na ongeveer anderhalf jaar bij de oma van uw vriend te hebben gewoond,

een brief kreeg van uw vriend. Daarin stond dat uw moeder zei dat u het land dringend moest verlaten

en dat u zo snel mogelijk naar Conakry moest komen, om van daaruit te vertrekken (CGVS, p. 19). Op

geen enkel moment slaagt u er in uit te klaren waarom u net dan moest vertrekken. Telkens u hiernaar

gevraagd wordt, verwijst u naar de brief die u zou ontvangen hebben en naar uw bewering dat u

gezocht wordt (CGVS, p. 19). Op geen enkel moment klaart u uit waarom u, na een verblijf van

anderhalf jaar, plots niet meer veilig zou zijn bij de oma van uw vriend. Zo wordt de geloofwaardigheid

van uw relaas nogmaals aangetast.

U tracht uw bewering dat de Guineese overheid op zoek naar u zou zijn te ondersteunen door het

neerleggen van kopieën van een ‘avis de recherche’, afgegeven op 6 december 2012 en van een

‘mandat d’arrêt, afgegeven op 10 augustus 2011. Uw verklaringen over hoe u aan deze documenten

zou zijn geraakt, zijn dubieus. Zo verklaart u dat een bevriende politieman ze plots op zijn werk had

gevonden. Hij zou een kopie genomen hebben en die aan uw moeder hebben gegeven (CGVS, p. 2).

Dat deze man, jaren na de door u beweerde arrestatie, plots documenten zou vinden waarin staat dat u

gezocht wordt door de Guineese overheid, terwijl u intussen al in België bent, doet afbreuk aan de

bewijskracht van uw documenten. Bovendien moet worden vastgesteld dat het louter kopieën betreft

waarvan de authenticiteit op geen enkele wijze kan worden nagegaan. Bijgevolg is de bewijswaarde van

de stukken bijzonder relatief en zijn ze op zich niet van dien aard om afbreuk te doen aan de eerder

vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas. Ook wordt in het ‘mandat d’arrêt’ verwezen naar

artikelen 10 tot 118 van de Guineese strafwet, waar dat wellicht 110 tot 118 zou moeten zijn, zoals in de

kopie van het stuk ‘avis de recherche’. Verder is het ‘mandat d’arrêt’ niet volledig ingevuld, en verwijzen

beide documenten naar de wijk Coléah wanneer het over uw woonplaats gaat, terwijl u zelf beweert

hebt na uw huwelijk naar de wijk Daboundy te zijn verhuisd (CGVS, p.3). Deze elementen tasten de

bewijskracht van de door u meegebrachte stukken opnieuw aan. Bovendien staat op beide documenten

dat u, onder meer, omwille van deelname aan manifestaties gezocht wordt. Geconfronteerd met uw

bewering dat u nooit mee deed aan manifestaties, kan u enkel verwijzen naar de corrupte overheid in

uw herkomstland. Ze zouden eender wat noteren om u te kunnen aanhouden (CGVS, p. 18-19). Dat

antwoord is niet voldoende om de bewijskracht van de door u neergelegde stuks te herstellen.

Bovendien moet de bewijskracht van documenten in een asielaanvraag ook bekeken worden in

samenhang met de geloofwaardigheid van de verklaringen, die, zoals gesteld, problematisch is.

U legt geen andere documenten neer ter ondersteuning van uw asielrelaas.

Omwille van alle hierboven aangehaalde redenen moet worden geconcludeerd dat de door u

ingeroepen vervolgingsfeiten niet aannemelijk zijn gemaakt en aldus geen basis vormen voor een

risicoanalyse in het licht van de toekenning van internationale bescherming, met name de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming in de zin van art. 48/4, §2, a en b van de

Vreemdelingenwet.

Naast de beoordeling van uw asielaanvraag in het licht van de criteria van de Vluchtelingenconventie en

van artikel 48/4, §2, a of b van de Vreemdelingenwet, moet worden onderzocht of u een risico in de zin

van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet loopt en u op die basis in aanmerking komt voor de

subsidiaire beschermingsstatus.
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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 informatie waarop het CGVS zich beroept is toegevoegd aan uw administratief dossier.

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 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. Verzoeker beroept zich op de schending van de motiveringsverplichting (artikelen 2 en 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de

Vreemdelingenwet) en van de beginselen van behoorlijk bestuur. Verzoeker meent verder dat “Dit gaat

tegen alle redelijkheid in”.

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 verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

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

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

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

wordt onderzocht.

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

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

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te
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kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan

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

casu niet het geval.

2.5. Wat betreft verzoekers algemene verwijzing naar “de beginselen van behoorlijk bestuur” stelt de

Raad vast dat in het verzoekschrift enkel de motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel concreet

worden vermeld. Het komt niet toe aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om te bepalen welk(e)

ander(e) beginsel(en) verzoeker eventueel nog zou kunnen bedoelen, derhalve wordt dit onderdeel van

het middel, in zover het geen betrekking heeft op de motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel, niet

ontvankelijk aangevoerd.

3. Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire bescherming

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

zelf, zodat verzoeker – 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 (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). 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. 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).

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

verzoekers verklaringen voldoende zijn om zijn voorgehouden vervolging geloofwaardig en aannemelijk

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

antwoorden en houdt bij deze analyse rekening met het specifieke profiel van de asielzoeker. Verder

benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als van elkaar

losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan elk onderdeel, motief of

tegenstrijdigheid wordt gehecht kan verschillen maar het is het geheel van de in de bestreden beslissing

opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de ongegrondheid van

verzoekers asielaanvraag.

3.2.1. Verzoeker, gevraagd naar zijn activiteiten in Guinee, verklaarde “ik nam deel aan manifestaties op

straat” (vragenlijst 3.3) en aangaande zijn asielfeiten verklaarde hij “Een vriend zei dat er op die

woensdag een manifestatie was. Hij vond dat we met z’n allen moesten deelnemen. Terwijl we praatten

over die manifestatie, op straat, vlakbij het huis van mijn vriend kwam de gendarmerie. Met twee werden

we opgepakt, de overige vriend kon ontsnappen. Mijn vriend en ik werden meegenomen naar MP3 en

werden er opgesloten. De volgende dag werden we mishandeld, ze bedreigden ons, indien we niet

zeiden wie er op de lijst stond, een lijst met namen erop wie een staatsgreep heeft gepleegd op

19/07/2011, zouden ze ons doden. (…)” (vragenlijst 3.5).

Verzoeker overtuigt dan ook allerminst waar hij “ontkent ooit op de Dienst Vreemdelingenzaken gezegd

te hebben dat hij deelnam aan manifestaties” gezien dit ontegensprekelijk en op meerdere plaatsen uit

de eenvoudige lezing van de vragenlijst blijkt. De afgevaardigde ambtenaar heeft er bovendien geen

persoonlijk belang bij dat de verklaringen van de asielzoeker onjuist worden weergegeven. De

verklaringen van verzoeker en de vragenlijst werden daarenboven aan verzoeker voorgelezen in het

Peul en door hem ondertekend, waarbij hij tevens een kopie van de vragenlijst ontving. Verzoeker was

aldus herhaaldelijk in de gelegenheid om naar aanleiding van deze vragenlijst bijkomende opmerkingen

te maken of correcties aan te brengen, doch heeft geen enkele opmerking gemaakt met betrekking tot

de inhoud van de vragenlijst, ook niet ter gelegenheid van het interview op het CGVS wanneer hem

daarover uitdrukkelijk gevraagd werd. In tegendeel, verzoeker stelt “het is goed gegaan” en gevraagd of
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hij alles heeft kunnen vertellen “ja, dat heb ik gezegd” (gehoor p. 2). Pas in het verzoekschrift wordt voor

het eerst een opmerking gemaakt. Verzoekers opmerking komt dus voor als een post factum bewering,

die niet enkel ongegrond is, maar eveneens laattijdig is.

3.2.2. Indien verzoeker inderdaad verklaarde dat “Men was immers ernstige kritiek aan het geven op het

regime van de president, die nog erger zou zijn dan Sekou Touré onder wiens regime veel mensen naar

de kampen werden gebracht, dat sinds de president aan de macht is er veel discriminatie en racisme is,

enz...”, dan is niet realistisch dat verzoeker, die volgens zijn verklaringen op het CGVS ‘niet politiek

actief’ was, enkel omwille van een conversatie over Touré op straat zou zijn opgepakt, temeer er uit de

aan het administratief dossier toegevoegde informatie blijkt dat de stelling dat de aanslag op Alpha

Condé opgezet spel zou zijn, in diverse media werd gelanceerd en uitgebreid becommentarieerd. Zelfs

indien “het geenszins ondenkbaar dat men deze personen als politieke tegenstanders zag” dan kan het

niet overtuigen dat deze gewone burgers “best uitgeschakeld zouden worden”. Bovendien gaat

verzoeker eraan voorbij dat volgens de aan het administratief dossier toegevoegde informatie de dag

nadien (dus op 19 of 20 juli 2011) al hooggeplaatste verdachten opgepakt werden en dat er ten minste

37 personen, waarvan 25 militairen die verdacht werden van banden te hebben met de voormalig

waarnemend president, werden gearresteerd op verdenking van ondermijning van de staatsveiligheid en

poging tot moord op het staatshoofd. Verzoeker maakt volstrekt niet aannemelijk waarom hij zou worden

opgepakt terwijl dit een politieke afrekening op hoog niveau was en verzoeker niet in het minst aan het

profiel of de affiliatie van de opgepakte verdachten voldeed. Zijn beweerde gedwongen ondertekening

en getuigenis is evenmin aannemelijk nu de juridische of politieke bewijskracht van een gedwongen

getuigenis van een apolitieke burger die niet bij de evenementen betrokken was, geen nuttige impact

kan hebben voor de opgepakte verdachten, minstens wordt dit niet aangetoond. Waar verzoeker verder

melding maakt van een lijst die hij kreeg en moest ondertekenen (“en drie dagen later zijn ze

teruggekomen, en met een lijst, er stonden namen op de lijst en ze vroegen aan ons om de moesten

ondertekenen, onze handtekening zetten en dat betekent dat de lijst van de namen, die mensen hebben

een aanslag gedaan bij de president”, gehoor p. 9-10, p. 16), verklaart hij daarentegen inconsistent op

de Dienst Vreemdelingenzaken dat hij de namen moest geven van de personen op deze lijst (“De

volgende dag werden we mishandeld, ze bedreigden ons, indien we niet zeiden wie er op de lijst stond,

een lijst met namen erop wie een staatsgreep heeft gepleegd op 19/07/2011, zouden ze ons doden.

(…)”, vragenlijst 3.5). Verzoeker kan dan ook niet overtuigen een lijst te hebben moeten ondertekenen.

3.2.3. Indien in het algemeen kan worden aangenomen dat het moeilijk is om over een traumatiserende

ervaring te praten, dan brengt verzoeker geen medisch document in deze aan. Bovendien is het niet de

lengte van de verklaringen maar de inhoud van de -desgevallend minimale- verklaringen, die de

waarachtigheid kunnen aantonen van verzoekers beweerde arrestatie en mishandelingen en daarmee

gepaard gaande angstgevoelens. Aldus is niet aanvaardbaar dat verzoeker zijn detentie niet doorleefd

kan toelichten en eerst verklaart dat ze “we werden naar de gevangenis gebracht en dan in de cel en de

volgende dag, we werden uitgehaald uit die cel” (gehoor p. 9) om nadien te stellen dat hij in zijn cel “ja

daar werd ik ondervraagd” (…) “ja altijd in de cel, altijd werden we ondervraagd in de cel” (gehoor p. 13)

en tevens dermate tegenstrijdige en inconsistente verklaringen aflegt aangaande de dagen en het

tijdstip van de ondervragingen. Dat verzoeker verder gewoon geluk heeft gehad bij zijn ontsnapping kan

evenmin overtuigen nu hij beweerdelijk ongeboeid was en in een onbewaakt moment kon weglopen wat

niet realistisch is indien verzoeker werkelijk verdacht werd, dan wel diende te fungeren als getuige, van

een aanslag en complot op hoog politiek niveau.

3.2.4. Ten slotte stelt de Raad vast dat verzoeker probleemloos bij de grootmoeder verbleef, voor zover

al waarachtig, quod non, dat zijn vrouw die bij haar ouders verbleef, evenmin problemen ondervond

(gehoor p. 18) en dat hij niet gedegen kan toelichten waarom hij na anderhalf jaar ineens het land moest

verlaten. Verzoekers relaas is niet geloofwaardig.

3.3. 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 voor Vreemdelingenbetwistingen moet 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). De Raad hecht geen geloof aan fotokopieën aangezien deze

gemakkelijk te vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk en aldus geen bewijswaarde hebben
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(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.

Er werd dienaangaande reeds eerder vastgesteld dat verzoeker zijn identiteit nergens bewijst, waarbij

hij nog altijd nalaat om identiteitsdocumenten voor te leggen, zodat zelfs niet eens kan worden

geverifieerd of de documenten wel betrekking hebben op verzoeker.

De Raad stelt dienaangaande vast dat het Mandat d’Arrêt van 10 augustus 2011 geen beschrijving van

het signalement van verzoeker bevat en de verwijzing naar 108 artikelen (“10 à 118”) als reden voor

vervolging opgeeft (onder andere) ook voor de verboden manifestaties. Daarbij wordt verzoekers oude

woonplaats vermeld (Coléah Cité) en wordt de naam van zijn echtgenote niet vermeld terwijl verzoeker

op 1 januari 2011 gehuwd is en toen met haar verhuisde naar zijn nieuwe woonplaats. Ook het Avis de

Recherche van 6 december 2012, dat dateert van 1 jaar en vier maanden later, vermeldt Coléah Cité en

als reden voor vervolging eveneens (onder andere) de verboden manifestaties. Derhalve zijn deze

documenten behept met ernstige inhoudelijke gebreken zodat er geen bewijswaarde aan kan worden

gehecht. Dat verzoeker zowel het Mandat d’Arrêt als het Avis de Recherche van een bevriend

politieman, die deze documenten zou hebben gevonden, op 17 juli 2013 zou hebben ontvangen (gehoor

p. 18), kan bezwaarlijk overtuigen gezien het niet aannemelijk is dat de twee documenten respectievelijk

bijna twee jaar en meer dan een half jaar, zouden blijven liggen zijn op het politiekantoor, terwijl ze

eigenlijk hadden moeten bezorgd worden aan verzoekers moeder of vrouw, quod non. Dat de politieman

beide documenten na al die tijd zou hebben “gevonden”, - en daargelaten het woordje “plots” - is

geenszins waarachtig.

3.4. Verzoeker brengt thans geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht

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

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker beperkt zich aldus tot het herhalen van het asielrelaas en het

beklemtonen van de waarachtigheid ervan, het geven van gefabriceerde post-factum verklaringen, het

tegenspreken van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing, het maken van verwijten

naar het CGVS, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in

de bestreden beslissing kunnen weerleggen, die steun vinden in het administratieve dossier en op

omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Derhalve blijven de motieven van de

bestreden beslissing overeind.

3.5. 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.

3.6. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de

criteria van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de

subsidiaire bescherming uitsluitend op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoekers

verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

3.7. Verzoeker vroeg tevens in ondergeschikte orde 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. Verzoeker maakt geenszins aannemelijk dat verder onderzoek

noodzakelijk zou zijn, temeer nu hij niet aantoont dat de gegrondheid van zijn asielmotieven

onvoldoende werd onderzocht, noch zelf ook maar enigszins elementen aanvoert waaruit kan blijken dat

verder onderzoek noodzakelijk is.

3.8. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

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:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


