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nr. 122 816 van 22 april 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van zijn minderjarig kind 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, in eigen naam en als

wettelijk vertegenwoordiger van zijn minderjarig kind Aissatou DIALLO, op 6 januari 2014 heeft

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

4 december 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 6 maart 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 maart 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat F.

JACOBS en van attaché I. SNEYERS, 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 man van 30 jaar oud en u bezit de Guineese nationaliteit. U behoort tot de Peul stam. U

heeft steeds in de stad Saare Bhoydho gewoond in de provincie Labé en de prefectuur Koundara. U

woonde er samen met uw ouders, vrouw en kinderen. U heeft in Guinee nooit school gelopen en u kan

dus niet lezen of schrijven. U was landbouwer, u had 200 koeien en een heel groot stuk grond waarop u

rijst, maniok en andere gewassen teelde.

Toen u nog ongehuwd was had u een relatie met R. D. (…) die ongeveer één jaar en drie maand

duurde. U wilde met haar huwen en besloot om haar hand te vragen aan haar vader. Deze weigerde

echter omdat hij op de een of andere manier wist dat jullie al een relatie hadden en dat dit tegen de
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islam was. Hij zei ook dat u moest stoppen met haar te zien of hij zou u vermoorden. Haar vader besloot

om haar uit te huwelijken aan M. C. (…), een militair. U adviseerde haar om het huwelijk te aanvaarden

anders zou u problemen kennen.

Net voor haar huwelijk had u R. (…) echter zwanger gemaakt. R. (…) kwam u kort na haar huwelijk op

de markt opzoeken en zei dat ze zwanger was van u. U zei dat ze dat nooit aan iemand mocht zeggen

of dat haar vader en haar man u anders zouden vermoorden. De enigen die er weet van hadden was u,

R. (…) en uw vriend M. F. (…). Hoewel R. (…) haar nooit iets verteld had wist ook de zus van M. C. (…),

de beste vriendin van R. (…), dat het kind niet van haar broer maar van u was. De vader van R. (…) had

aan M. C. (…) na het huwelijk verteld dat u met haar een relatie had gehad voor hun huwelijk.

R. (…) beviel uiteindelijk van uw dochter A. (…), die nu 11 jaar oud is. A. (…) wist niet dat u haar echte

vader was en dacht steeds dat M. C. (…), de man door wie ze opgevoed werd, haar vader was.

U huwde toen u 17 jaar was met O. D. (…). U had haar zelf gekozen en vervolgens haar hand gevraagd

aan haar ouders. Jullie kregen samen twee dochters, K. (…) en M. S. (…) die respectievelijk 6 en 4 jaar

oud zijn. Na uw huwelijk ging aanvankelijk alles goed.

Op een dag kwam M. C. (…) u echter tegen in het bos waar u met uw koeien aan het wandelen was. Hij

eiste vijf koeien van u. Hij nam deze koeien zomaar mee. U ging dit aanklagen bij de

dorpsverantwoordelijke maar deze durfde niet tussen te komen omdat M. C. (…) een militair was.

Kort voor uw vertrek had R. (…) ruzie met de zus van M. C. (…). Als wraak vertelde zij haar broer dat A.

(…) niet zijn dochter was maar de uwe. Hij sloeg daarop R. (…) en A. (…). Uw vriend M. F. (…) had de

ruzie gehoord en kwam u waarschuwen. R. (…) kwam later A. (…) bij M. F. (…) brengen. Ze kon haar

niet bij zich houden omdat ze Saare Bhoydho moest verlaten. M. F. (…) bracht haar vervolgens naar het

bos waar u verstopt zat. De dag erop bracht M. F. (…) u en A. (…) naar uw oom in Conakry omdat M. C.

(…) u met andere militairen aan het zoeken was.

Toen M. F. (…) terugkeerde naar Saare Bhoydho belde hij u om te zeggen dat een jager R. (…)

gevonden had in het bos, ze was dood. Uw vrouw O. (…) werd gearresteerd toen u in Conakry was. Ze

werd samen met uw twee dochters vastgehouden in het militair kamp in Saare Bhoydho. Uw dochters

zouden nu wel al zijn vrijgelaten en bij hun opa wonen. Ook uw broer D. A. (…) moest Saare Bhoydho

ontvluchten na uw probleem. Uw vriend M. F. (…) weet niet waar hij zich bevindt.

Uw oom besloot om u en A. (…) naar het buitenland te sturen. M. C. (…) had familie in Conakry en uw

oom was bang dat ze u bij hem zouden vinden. U verliet Guinee op 26 december 2012 en u kwam twee

dagen later toe in België en vroeg hier asiel aan.

U heeft momenteel contact met uw vriend, M. F. (…) die in Saare Bhoydho woont. U belde hem reeds

twee keer en hij vertelde u dat uw problemen daar nog steeds aanwezig zijn.

U legt geen documenten neer ter staving van uw asielrelaas. U heeft in Guinee ook nooit

identiteitsdocumenten gehad.

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 geen geloof worden gehecht aan uw verklaringen als zou u M. C. (…), de man van R. D. (…) ,

vrezen omdat u een kind bij haar verwekt heeft voor hun huwelijk. Uw vrees om bij terugkeer naar

Guinee geviseerd te worden door hem en door de autoriteiten, waarvoor hij werkzaam is, is dan ook

ongegrond en dit omwille van onderstaande redenen.

Vooreerst legt u geen enkel bewijs neer ter staving van uw relaas, noch van de identiteit of nationaliteit

van zowel u als uw dochter. U beweert ook nooit enig document te hebben gehad in Guinee en van uw

dochter weet u niet of ze documenten had aangezien u haar niet heeft opgevoed (CGVS, p. 3, p. 4, p.

19). Gezien het gebrek aan bewijs kan het CGVS zich voor de analyse van de geloofwaardigheid van

het door u aangehaalde relaas enkel baseren op uw verklaringen, deze zijn echter geenszins plausibel.

Zo komt het ten eerste weinig plausibel over dat de vader van uw vriendin R. (…), die u voorstelt als een

streng conservatief man (CGVS, p. 27), u enerzijds de hand van zijn dochter niet zou willen geven

omdat hij wist dat jullie een voorhuwelijkse relatie hadden en hij dit tegen de regels van de islam vond

maar dat hij er anderzijds geen graten in zag om zijn dochter die reeds een voorhuwelijkse relatie had

uit te huwelijken aan de militair M. C. (…) (CGVS, p. 13, p. 17).

Dat de vader van R. (…) daarenboven na het huwelijk aan zijn toekomstige schoonzoon M. (...) vrijwillig

meedeelde dat zijn dochter voor het huwelijk reeds een relatie had met u en daarom niet happig was om

met hem te trouwen (CGVS, p. 22, p. 26) is al helemaal niet geloofwaardig. Volgens informatie waarover

het CGVS beschikt blijkt dat het huwelijk in Guinee de manier is om een alliantie te vormen tussen twee

families, twee gemeenschappen. Een vast element bij het sluiten van een huwelijk is de onderhandeling

over de bruidsschat die de bruid aan de familie van de bruidegom moet betalen (zie map

landeninformatie: SRB Guinee, le mariage, dd. april 2013). Gezien een huwelijk dus kan gezien worden

als een manier om banden aan te halen en het vermogen van de familie uit te breiden is het weinig
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waarschijnlijk dat een vader zijn dochter gaat uithuwelijken en dan na het huwelijk expliciet meegeeft dat

zij reeds eerder een relatie had en dus hoogstwaarschijnlijk geen maagd meer is. Indien u duurzame

banden wil aanhalen met een andere familie die net een bruidsschat heeft betaald voor uw dochter kan

redelijkerwijs aangenomen worden dat u niet zegt dat uw dochter reeds een voorhuwelijkse relatie

gehad heeft, dit zou immers onmiddellijk tot een schandaal en tot grote problemen tussen beide families

kunnen leiden. Er zou eerder kunnen verwacht worden dat men als vader er alles aan doet om dat feit

toe te dekken.

Naast het bovenstaande is het ook zo dat uw verhaal op zich weinig plausibel is. Zo zou R. (…) u kort

na haar huwelijk komen zeggen zijn dat zij net een paar weken zwanger was van u (CGVS, p. 15).

Indien zij nog maar zo kort zwanger was is het nochtans weinig aannemelijk dat zij dat al zou weten.

M. C. (…) en R. (…) zouden verder gehuwd zijn voor de geboorte van A. (…) (CGVS, p. 14) die nu

ongeveer 11, bijna 12 jaar oud is (CGVS, p. 16). Zij zouden dus een relatie gehad hebben die ongeveer

11 jaar lang geduurd heeft, M. C. (…) zou gedurende die ganse periode A. (…) als zijn eigen dochter

opgevoed hebben (CGVS, p. 16). In de periode van hun huwelijk zou u maar één keer vluchtig contact

gehad hebben met A. (…) op de markt, toen ze net gehuwd was (CGVS, p. 14, p. 24). Toch zou M. C.

(…) op basis van loutere beschuldigingen van zijn zus, die telkens weerlegd werden door zijn vrouw en

die overigens kwamen net na een ruzie tussen haar en zijn vrouw (CGVS, p. 23, p. 26), zijn eigen vrouw

en dochter slaan en vervolgen met uiteindelijk de dood van zijn vrouw tot gevolgd. Daarnaast zou hij ook

u en uw familie vervolgen (CGVS, p. 23) en dit alles op basis van beschuldigingen van zijn zus aan wie

R. (…) niet eens gezegd had dat A. (…) uw dochter was (CGVS, p. 15). Dit alles is geenszins plausibel.

Er kan vooreerst redelijkerwijs verwacht worden dat M. C. (…) de beschuldigingen van zijn zus nagaat

en deze niet zomaar voor waar aanneemt. Dat hij zonder enige vorm van onderzoek de twee vrouwen

waarmee hij 11 jaar lang samenleefde, en vooral de dochter die hij als zijn eigen dochter beschouwde,

zou vervolgen is weinig plausibel. Ook uw verklaringen als zou R. (…) nooit verteld hebben aan de zus

van M. C. (…) dat A. (…) niet van haar broer was maar dat vrouwen dat op één of andere manier

kunnen weten (CGVS, p. 15) houdt om evidente redenen geen steek.

Verder is het ook uiterst merkwaardig dat wanneer u op 15 januari 2013 gevraagd werd om een attest

van familiesamenstelling in te vullen op DVZ u daar heel duidelijk aangeeft dat de R. D. (…), de vriendin

waarmee u een dochter heeft, nog in leven is. Dat u de vraag wel verstaan heeft blijkt duidelijk uit het

feit dat u bij uw moeder wel kan aangeven dat deze overleden is (zie attest van familiesamenstelling in

administratief dossier). Op het CGVS verklaarde u echter dat een jager R. (…) dood gevonden had in

het bos op de moment dat u in Conakry verbleef (CGVS, p. 23, p. 27), dit impliceert dat u bij aankomst

in België moet geweten hebben dat R. (…) dood was. Dat u omtrent een dermate cruciaal feit, die toch

één van de kernelementen van uw relaas uitmaakt, geen eenduidige verklaringen weet af te leggen doet

afbreuk aan uw geloofwaardigheid. Daarnaast is het op zich al vreemd dat u op DVZ niets vermeld heeft

over de dood van R. (…), nog over de vlucht van uw broer (CGVS, p. 9) of de arrestatie van uw vrouw

en dochters (CGVS, p. 10) (zie CGVS vragenlijst afgenomen op DVZ op 15 januari 2013), dit zijn toch

ernstige feiten die zonder twijfel tot de belangrijkste elementen van uw relaas kunnen gerekend worden.

Tijdens uw interview op het CGVS gaf u nochtans aan dat u de belangrijkste elementen had verteld op

DVZ (CGVS, p. 3). Dat u van deze elementen hoegenaamd geen melding heeft gemaakt tijdens het

invullen van de vragenlijst van het CGVS, de verklaring van DVZ of het attest van familiesamenstelling

doet ernstige twijfels rijzen bij de geloofwaardigheid ervan. U had namelijk uitgebreid de mogelijkheid

om deze cruciale elementen aan te halen.

Vervolgens is het ook vreemd dat u bij het begin van uw interview duidelijk aanhaalt dat mensen van de

Peul stam niet met mensen van andere stammen kunnen huwen, behalve met mensen van de Kinsibhe

stam (CGVS, p. 8). Wanneer u later geconfronteerd wordt met het feit dat M. C. (…) een Malinké is en

R. (…) van de Peul stam is en zij toch gehuwd zijn haalt u aan dat u nooit gezegd heeft dat mensen van

de Peul stam niet met anderen kunnen huwen (CGVS, p. 24). Dat u ook hierover tegenstrijdige

verklaringen aflegt doet verder afbreuk aan uw verklaringen. Daarnaast is het ook vreemd dat u op DVZ

verklaart dat de naam van de smokkelaar die jullie naar hier bracht B. (…) is (DVZ vragenlijst

afgenomen op 15 januari 2013, p. 7) terwijl u op het CGVS verklaart dat u door I. (…) naar België werd

gebracht (CGVS, p. 21). Dat u ook niet eenduidig bent over een dermate eenvoudig gegeven ondermijnt

opnieuw uw geloofwaardigheid.

Gezien de bovenstaande vaststellingen kan geen geloof kan worden gehecht aan de door u ingeroepen

vervolgingsfeiten en kunnen zij niet de basis vormen voor een risicoanalyse in het licht van de

toekenning van internationale bescherming.

Wat betreft de medische problemen van A. (…), meer bepaald haar arm die diende geamputeerd te

worden nadat zij in een vuur was gevallen (CGVS, p. 25, p. 29) dient gesteld te worden dat hoe moeilijk

deze ook om dragen zijn, zij geen verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980,

noch met de criteria inzake subsidiaire bescherming vermeld in artikel 48/4 van diezelfde wet. U dient
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voor een beoordeling van medische problemen een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten

aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op basis van artikel 9 ter van de wet

van 15 december 1980.

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. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 2 en 3 van de

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

artikelen 48/3, 48/4, 57/7bis en 62 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), van de artikelen 17 en 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van

de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen, van artikel 4 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake de

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

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

bescherming, van het “beginsel van behoorlijk bestuur dat bij de administratie rust en bij het

voorbereiden en opmaken van een administratieve beslissing” en van artikel 3 EVRM. Tevens meent

verzoekende partij dat verwerende partij onredelijk en onzorgvuldig tewerk is gegaan.

2.2.1. Betreffende de verwijzing van verzoekende partij naar artikel 3 EVRM wijst de Raad erop dat,

daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1 van

de vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS

24 juni 2008, nr. 184.647), artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekende partij een reëel risico op ernstige

schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden

is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). Derhalve kan

worden verwezen naar hetgeen hierna desbetreffend wordt gesteld.

2.2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

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

vreemdelingenwet, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr.

167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Zij

maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke

juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor

niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt

vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.
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De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.2.3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij 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. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat

de feiten onwaar zouden zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.4.1. Verzoekende partij haalt aan dat haar biologische dochter die haar in België vergezelt, A., door

haar stiefvader bedreigd en geslagen werd toen deze laatste vernam dat zij geboren is uit de relatie

tussen verzoekende partij en haar moeder, dat A. op vijfjarige leeftijd ernstige brandwonden aan haar

rechterarm, borst en been heeft opgelopen die tevens tot de amputatie van haar rechterarm hebben

geleid, dat zij van haar stiefvader te horen kreeg dat haar ongeval en de daaruit volgende blijvende

verminking een straf was voor de fouten van haar moeder en dat zij nog verder zou afzien tot de dood.

Zodus blijkt duidelijk dat haar dochter een centrale rol inneemt in haar asielrelaas. Niettemin heeft

verwerende partij nagelaten haar dochter te verhoren en heeft zij de bestreden beslissing genomen

zonder alle nuttige kennis ter zake. Deze vaststelling volstaat dan ook om de bestreden beslissing te

vernietigen, daar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd is om een interview van het

meisje af te nemen.

2.2.4.2. De bewijslast berust – zoals reeds aangehaald – bij de kandidaat-vluchteling zelf die, in de mate

van het mogelijke, elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas. Zoals iedere burger die

om een erkenning vraagt, moet ook de kandidaat-vluchteling aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Daarom moeten door hem in de mate van het mogelijke stavingstukken of

overtuigende elementen worden aangebracht (RvS 17 december 2003, nr. 126.529). 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). Voorts wijst de Raad verzoekende partij erop dat noch de commissaris-

generaal, noch de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet bewijzen dat de feiten onwaar zouden

zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is evenmin de taak van de commissaris-generaal, dan wel

de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr.

173.197). In casu maakt verzoekende partij haar asielrelaas niet aannemelijk en slaagt zij er niet in

concrete elementen aan te brengen waaruit blijkt dat er sprake is van een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor het lijden van ernstige schade in

de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Er is geen enkele wettelijke bepaling die de

commissaris-generaal oplegt om in voorliggend geval de dochter van verzoekende partij te horen.

Dergelijke wettelijke verplichting zou enkel volgen uit een asielaanvraag ingediend door de dochter van

verzoekende partij zelf, maar zij heeft tot op heden evenwel geen eigen asielaanvraag ingeleid. Het

gegeven dat de dochter van verzoekende partij niet gehoord werd door de commissaris-generaal, is dan

ook niet van aard om afbreuk te doen aan de rechtsgeldigheid van de bestreden beslissing.

Daarenboven toont verzoekende partij niet aan op basis van welke gegevens aangebracht door haar

minderjarige dochter verwerende partij tot een andere beslissing zou dienen te besluiten.

2.2.5.1. Aangaande de motivering in de bestreden beslissing in verband met het doen en laten van de

vader van R., stelt verzoekende partij dat de vader van R. weliswaar wist dat beide partners elkaar

ontmoetten tegen de gebruiken in, doch geheel niet wist dat zij seksuele relaties onderhielden en zich dit
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niet eens had kunnen inbeelden. Voorts wist R. op het ogenblik van haar huwelijk met M. C. nog niet

zeker dat zij zwanger was en M. C. wist het helemaal nog niet. In Guinee is het niet ongewoon dat de

vader heel snel een huwelijk organiseert van zodra hij zich bewust wordt dat het meisje ‘klaar’ is om te

huwen, uit vrees voor seksuele relaties vóór het huwelijk. Een meisje wordt snel aan een ander

uitgehuwd als de door het meisje gekozen jongen niet door de familie wordt goedgekeurd. Daarnaast

stelt verzoekende partij dat zij na het huwelijk van R. geen contact meer heeft gehad met haar, tenzij

eenmaal op de markt. Verzoekende partij trouwde traditioneel met een ander meisje, waaruit twee

kinderen zijn voortgekomen.

2.2.5.2. De Raad is van oordeel dat verzoekende partij met bovenstaand verweer er niet in slaagt de

motivering van verwerende partij dat het weinig plausibel overkomt dat de vader van R., een streng

conservatief man, verzoekende partij enerzijds de hand van zijn dochter niet zou willen geven omdat hij

wist dat zij een voorhuwelijkse relatie hadden en hij dit tegen de regels van de islam vond maar dat hij er

anderzijds geen graten in zag om zijn dochter die reeds een voorhuwelijkse relatie had uit te huwelijken

aan de militair M.C. en de motivering dat het geenszins geloofwaardig is dat de vader van R. na het

huwelijk aan M. C. vrijwillig meedeelde dat zijn dochter voor het huwelijk reeds een relatie met

verzoekende partij had en dat zij daarom niet happig was om met hem te trouwen, te weerleggen.

Vooreerst ziet de Raad niet in op welke manier de uitleg dat R. op het ogenblik van haar huwelijk met M.

C. nog niet zeker wist dat zij zwanger was en dat M. C. dit helemaal nog niet wist, dat het in Guinee niet

ongewoon is dat de vader heel snel een huwelijk organiseert van zodra hij zich bewust wordt dat het

meisje ‘klaar’ is om te huwen, dat zij na het huwelijk van R. geen contact meer heeft gehad met haar,

tenzij eenmaal op de markt en dat zij huwde met een ander meisje, waaruit twee kinderen zijn

voortgekomen, van aard is desbetreffende motivering van de bestreden beslissing te weerleggen.

De opmerking van verzoekende partij dat de vader van R. niet geweten zou hebben en evenmin

vermoed zou hebben dat zij seksuele relaties onderhielden, kan geenszins overtuigen, gezien

verzoekende partij ongeveer 1,5 jaar een relatie heeft gehad met R. (administratief dossier, stuk 5,

gehoorverslag CGVS d.d. 06/11/2013, p. 13) en gezien de vader van R. weigerde dat verzoekende partij

met R. zou huwen, precies omwille van deze voorhuwelijkse relatie, daar zij volgens de islam niet met

elkaar mochten huwen. De motivering van verwerende partij dat het niet plausibel is dat de vader van R.

enerzijds aan verzoekende partij weigert dat zij met R. zou huwen omwille van hun voorhuwelijkse

relatie, maar anderzijds er geen graten in ziet om zijn dochter die reeds een voorhuwelijkse relatie had

wel uit te huwelijken aan de militair M. C., blijft dan ook onverminderd overeind.

Het verweer van verzoekende partij is evenmin van aard een ander licht te werpen op de uitgebreide

motivering van verwerende partij dat het, rekening houdend met de informatie hieromtrent in het

administratief dossier (administratief dossier, stuk 18, deel 2), geenszins geloofwaardig is dat de vader

van R. na het huwelijk aan M. C. vrijwillig zou hebben meegedeeld dat zijn dochter voor het huwelijk

reeds een relatie had met verzoekende partij en daarom niet happig was om met hem te trouwen.

2.2.6.1. Waar verwerende partij stelt dat het onaannemelijk is dat M. C. zijn vrouw en dochter zou

vervolgen op basis van loutere beschuldigingen van zijn zus, aan wie R. niet eens gezegd had dat A. de

dochter van verzoekende partij was, daar men kan verwachten dat M. C. eerst de beschuldigingen van

zijn zus nagaat, en tevens opmerkt dat de verklaring van verzoekende partij dat R. nooit verteld heeft

aan de zus van M. C. dat A. niet van haar broer was, maar dat vrouwen dat op één of andere manier

kunnen weten, geen steek houdt, oppert verzoekende partij dat zij onmogelijk kon weten – doch niet kan

uitsluiten – of R. haar schoonzus heeft verteld dat zij en verzoekende partij seksuele relaties

onderhielden. Het is dan ook heel goed mogelijk dat de schoonzus van R., tevens haar vriendin, over

voldoende details beschikte om haar broer te overtuigen. Verzoekende partij is niet op de hoogte van de

precieze reden waarom R. en haar schoonzus ruzie hadden, maar vermoedt dat de reden ernstig was,

gelet op de langdurige vriendschap van de vrouwen. Ten slotte gaat verwerende partij onterecht uit van

het standpunt dat A. geliefd was door haar (stief)vader M. C.. Verzoekende partij wijst erop dat het

meisje zwaar verminkt is, waardoor zij in een ruraal gebied heel moeilijk een echtgenoot zal vinden en

mogelijk aldus ten laste blijft van de ouders, zonder veel te kunnen bijdragen in het huishouden. Hoe

ouder A. werd, hoe meer zij bewust werd van de onverschilligheid van haar (stief)vader M. C. ten

aanzien van haar.

2.2.6.2. Vooreerst merkt de Raad op dat de bewering van verzoekende partij dat verwerende partij er

onterecht vanuit gaat dat A. geliefd was door haar (stief)vader M. C., waarna zij blijkt aan te geven dat er

tussen beiden geen goede relatie was, een post-factumverklaring betreft. Immers werd door

verzoekende partij tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal van 6 november 2013 nog

verklaard dat zij niet weet hoe de relatie tussen A. en haar (stief)vader M. C. was (administratief dossier,

stuk 5, gehoorverslag CGVS d.d. 06/11/2013, p. 16). Verwerende partij stelt dan ook terecht vast dat het
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geenszins geloofwaardig is dat M. C., louter op basis van beschuldigingen van zijn zus en zonder enige

vorm van onderzoek, de twee vrouwen waarmee hij 11 jaar lang samenleefde, waaronder de dochter die

hij als zijn eigen dochter beschouwde, zou vervolgen. Zelfs indien de zus van M. C. geweten zou

hebben dat R. en verzoekende partij voor het huwelijk van R. en M. C. seksuele relaties hadden – een

bewering waarover verzoekende partij overigens allerminst zeker is – is het geenszins aannemelijk dat

M. C., die bovendien reeds zelf op de hoogte was van de eerdere relatie tussen R. en verzoekende

partij, op geen enkele manier de beschuldigingen van zijn zus nagaat. Dit geldt des te meer daar R.

nooit aan de zus van M. C. zou hebben verteld dat A. niet van haar broer was.

2.2.7.1. Betreffende de opmerking van verwerende partij dat verzoekende partij, wanneer haar op 15

januari 2013 gevraagd werd om een attest van familiesamenstelling in te vullen op DVZ, heel duidelijk

aangeeft dat R. D., de vriendin waarmee zij een dochter heeft, nog in leven is, terwijl zij tijdens haar

gehoor op het Commissariaat-generaal verklaart dat een jager R. dood gevonden had in het bos op het

moment dat zij in Conakry verbleef, betoogt verzoekende partij dat de familiesamenstelling fonetisch

werd ingevuld in het centrum waar zij en haar dochter verbleven en dit zonder bemiddeling van een tolk.

De vragenlijst is ingevuld op grond van de gezamenlijke verklaringen van verzoekende partij en haar

dochter. Haar dochter zorgde voor een vertaling bij benadering naar het Frans en/of Nederlands, een

taal die zij begonnen was te leren. Dat de familiesamenstelling werd ingevuld door haar dochter, blijkt

overigens ook uit het feit dat in rubriek 8 vier namen van kinderen voorkomen waaronder de naam van

een kind van M. C., een kind dat niets te maken heeft met verzoekende partij, maar wel een stiefzus

betreft van haar dochter. Ook heeft haar dochter, omwille van haar wedervaren en moeilijkheden met

haar stiefvader, zelf ervoor gekozen om de familienaam D. aan te nemen. Het is evenwel duidelijk dat

deze samenstelling geheel niet klopt. Verwerende partij diende dan ook minstens de nodige vragen te

stellen ter verduidelijking van gegevens die volledig in strijd zijn met het asielrelaas van verzoekende

partij. Verzoekende partij wijst erop dat in rubriek 4 van de vragenlijst twee vrouwen worden

aangegeven, die overeenstemmen met de twee vrouwen waarmee verzoekende partij een relatie had.

Echter komt ook de vermelding ‘traditioneel’ voor, terwijl de kern van haar relaas precies een gebrek aan

een traditioneel huwelijk met R. betreft. Bovendien stelt verwerende partij in de bestreden beslissing

foutief dat haar moeder overleden is, daar het wel degelijk haar vader betreft, zoals weergegeven in de

gezinssamenstelling. Ten slotte wijst verzoekende partij erop dat zij haar dochter pas na haar interview

bij de Dienst Vreemdelingenzaken heeft ingelicht over het overlijden van haar moeder. Dit verklaart dan

ook waarom haar dochter het overlijden van haar moeder niet heeft vermeld op het ogenblik van het

invullen van de gezinssamenstelling.

2.2.7.2. De Raad stelt evenwel vast dat uit de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat de argumentatie

ter zake gestoeld is op het ‘Formulier van samenstelling van familie’ dat verzoekende partij op 15 januari

2013, in aanwezigheid van een ambtenaar en bijgestaan door een tolk, heeft laten optekenen ten

overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken (administratief dossier, stuk 16) en niet op de

handgeschreven, ongedateerde ‘Familiesamenstelling’ van het Commissariaat-generaal (administratief

dossier, stuk 8), waarnaar verzoekende partij in haar verweer lijkt te verwijzen. Bovenstaand betoog is

dan ook grotendeels irrelevant.

Waar verzoekende partij er nog op wijst dat de bestreden beslissing foutief stelt dat haar moeder

overleden is, daar het haar vader betreft, is de Raad van oordeel dat dit een louter materiële vergissing

betreft, die evenwel geen afbreuk doet aan desbetreffende motivering. Inderdaad blijkt uit de

‘Samenstelling van familie’ (administratief dossier, stuk 16) dat de vader van verzoekende partij

overleden is. Evenwel blijkt hieruit evenzeer dat verzoekende partij desbetreffende vraag verstaan heeft,

waardoor het feit dat verzoekende partij op de Dienst Vreemdelingenzaken heeft laten optekenen dat R.

nog in leven is (administratief dossier, stuk 16), dan ook verder afbreuk doet aan de geloofwaardigheid

van haar asielrelaas.

2.2.8.1. In verband met de vaststelling van verwerende partij dat door verzoekende partij tegenstrijdige

verklaringen worden afgelegd omtrent de mogelijkheid voor mensen van de Peul stam om met mensen

van andere stammen te huwen, meent verzoekende partij dat zij nergens uitdrukkelijk heeft gezegd dat

er helemaal geen huwelijken voltrokken worden tussen de Peul en Malinké. Zij heeft twee andere

stammen genoemd omdat deze huwelijken vaker voorkomen. In het gezin van verzoekende partij

werden enkel huwelijken binnen dezelfde stam voltrokken.

2.2.8.2. De Raad stelt evenwel vast dat het gehoor van verzoekende partij desbetreffend als volgt

verliep:

“- Wordt er in Guinee gehuwd tss verschillende etnieën?

(…)
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Ja mensen van Kunya stam en Tanda sta kunnen met elkaar huwen.

-Wat met mensen vd Peul stam?

Mensen van Peul stam trouwen niet met mensen van andere stam. Behalve mensen van Kinsibhe, deze

groep kan wel met mensen van Peul stam trouwen.” (administratief dossier, stuk 5, gehoorverslag

CGVS d.d. 06/11/2013, p. 8). Derhalve werd door verzoekende partij aanvankelijk duidelijk verklaard dat

mensen van de Peul stam niet kunnen huwen met mensen van andere stammen, waarbij zij als enige

uitzondering mensen van Kinsibhe opgeeft, die wel met Peul kunnen huwen. In het licht van deze

bewering van verzoekende partij is het dan ook zeer bevreemdend dat volgens haar verklaringen M. C.

een Malinké is en R. van de Peul stam is, en zij toch gehuwd zijn. Bovenstaand verweer, dat een loutere

ontkenning betreft van de door haar gegeven verklaring tijdens het gehoor op het Commissariaat-

generaal, is geenszins van aard de vastgestelde tegenstrijdigheid te weerleggen.

2.2.9. Waar verwerende partij vaststelt dat verzoekende partij eveneens tegenstrijdige verklaringen

aflegt omtrent een eenvoudig gegeven zoals de naam van de smokkelaar die verzoekende partij en haar

dochter naar België bracht, wijst de Raad erop dat dit een overtollig motief betreft zodat het eventueel

gegrond bevinden van kritiek erop niet zou kunnen leiden tot een andere beslissing en verzoekende

partij aldus geen belang heeft bij het aanvoeren ervan.

2.2.10. Betreffende de motivering van verwerende partij dat het weinig aannemelijk is dat indien R. nog

maar zo kort zwanger was, zij dat al zou weten, wijst de Raad erop dat dit eveneens een overtollig

motief betreft zodat het eventueel gegrond bevinden van kritiek erop niet zou kunnen leiden tot een

andere beslissing en verzoekende partij aldus evenmin belang heeft bij het aanvoeren ervan.

2.2.11. Door verwerende partij werd tevens vastgesteld dat verzoekende partij tijdens haar interview op

de Dienst Vreemdelingenzaken geen enkele melding heeft gemaakt van de dood van R., van de vlucht

van haar broer of van de arrestatie van haar vrouw en dochters. Verzoekende partij laat deze motivering

ongemoeid waardoor deze als onbetwist en vaststaand wordt beschouwd.

2.2.12. Daar waar verzoekende partij in haar verzoekschrift nog opmerkt dat zij geen mogelijkheid had

om een rechtszaak aan te spannen in de gegeven omstandigheden (analfabeet; politieke chaos) en

gelet op het gebrek aan vertrouwen in de autoriteiten, waaronder de politie en het gerecht die volledig

afhankelijk zijn van de regering, wijst de Raad erop dat aan het asielrelaas van verzoekende partij geen

geloof kan worden gehecht, zodat de bemerking dat zij voor haar problemen niet kan rekenen op de

hulp van de overheid als irrelevant moet worden beschouwd.

2.2.13. Waar verzoekende partij meent dat artikel 17 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot

regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen werd geschonden, wijst de Raad erop dat desbetreffend artikel het

volgende bepaalt: “Indien de ambtenaar tijdens het gehoor vaststelt dat de asielzoeker tegenstrijdige

verklaringen heeft afgelegd in vergelijking met de door hem gedane verklaringen, dient hij de

asielzoeker hierop in de loop van het gehoor te wijzen en zijn reactie daarop te noteren.” De toelichting

bij het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot

regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen stelt: “Het feit de asielzoeker te moeten confronteren met bepaalde

tegenstrijdigheden betekent niet dat deze laatste opnieuw moet worden opgeroepen voor een nieuw

gehoor. Dit artikel belet de commissaris-generaal overigens niet om een beslissing te nemen op grond

van een tegenstrijdigheid waarmee de asielzoeker niet geconfronteerd werd.” (Verslag aan de Koning,

B.S. 3 september 2010, p. 56347). De Raad merkt bovendien op dat verzoekende partij de gelegenheid

heeft om bij de Raad de nodige toelichting te verstrekken met betrekking tot door het Commissariaat-

generaal aangehaalde tegenstrijdigheden in haar verklaringen, maar in casu niet overtuigt.

2.2.14. Waar verzoekende partij verwijst naar artikel 4 van voormelde richtlijn 2004/83/EG stelt de Raad

vast dat verzoekende partij, zoals blijkt uit wat voorafgaat, niet aantoont dat verwerende partij de feiten

en omstandigheden eigen aan de zaak op niet correcte wijze zou hebben beoordeeld en geen rekening

zou hebben gehouden met alle door verzoekende partij neergelegde documenten (zie ook punt 2.2.18.).

Verder wijst de Raad erop dat de paragrafen 4 en 5 van artikel 4 van voormelde richtlijn 2004/83/EG bij

de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen werden omgezet in de vreemdelingenwet,

waardoor deze niet langer over directe werking beschikken, behoudens de verplichting tot

richtlijnconforme interpretatie. Derhalve wordt verder verwezen naar de artikelen 48/6 en 48/7 van de

vreemdelingenwet, ingevoegd bij respectievelijk artikel 5 en 6 van de wet van 8 mei 2013 tot wijziging

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
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en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van

asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8

juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Wat betreft artikel 48/6 van de vreemdelingenwet wijst de Raad erop dat voor de toepassing van artikel

48/6, waarbij de commissaris-generaal toch het voorgehouden asielrelaas bij ontstentenis van stukken

geloofwaardig kan achten, dient te worden voldaan aan vijf cumulatieve voorwaarden. Artikel 48/6 e)

van de vreemdelingenwet bepaalt als laatste voorwaarde dat vast dient te staan dat “de asielzoeker in

grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd”. Zoals supra uitvoerig werd toegelicht, oordeelt

de Raad dat het asielrelaas van verzoekende partij als volstrekt ongeloofwaardig moet worden

beschouwd. De Raad stelt vast dat geenszins aan de voorwaarden is voldaan om toepassing te maken

van artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.

Waar verzoekende partij de schending aanhaalt van artikel 57/7bis (artikel 48/7 sedert 1 september

2013) van de vreemdelingenwet, dient te worden opgemerkt dat voormeld artikel bepaalt dat het feit dat

een asielzoeker reeds ernstige schade onderging een aanwijzing vormt voor een gegronde vrees voor

vervolging/een reëel risico op het lijden van ernstige schade, tenzij er goede redenen zijn om aan te

nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen en dat ze niet op zich een

gegronde vrees voor vervolging uitmaken. De Raad wijst er evenwel op dat verzoekende partij

geenszins aannemelijk maakt dat zij reeds werd vervolgd in de zin van 57/7bis van de

vreemdelingenwet, daar geen geloof kan worden gehecht aan de problemen die verzoekende partij zou

hebben gekend. Verzoekende partij kan zich dan ook niet dienstig op de schending van voormeld artikel

beroepen.

2.2.15. Betreffende de door verzoekende partij aangevoerde schending van artikel 27 van het koninklijk

besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, herhaalt de Raad dat verzoekende partij, zoals blijkt

uit wat voorafgaat, niet aantoont dat verwerende partij de feiten en omstandigheden eigen aan de zaak

op niet correcte wijze zou hebben beoordeeld en geen rekening zou hebben gehouden met alle door

verzoekende partij neergelegde documenten. De Raad verwijst desbetreffend tevens naar hetgeen

gesteld in punt 2.2.18..

2.2.16. Uit wat voorafgaat, dient te worden besloten dat aan het asielrelaas van verzoekende partij geen

geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel 48/3

van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.17. Waar verzoekende partij meent dat de weigeringsbeslissing geen motivering bevat met

betrekking tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus stelt de Raad vooreerst vast dat de

eenvoudige lezing van de bestreden beslissing aantoont dat de weigering van de subsidiaire

bescherming is ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, waardoor dit argument

feitelijke grondslag mist. Verder wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen echter niet

betekent dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd

zou zijn.

De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partij, waarop zij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet.

In de bestreden beslissing motiveert verwerende partij desbetreffend 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
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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 verzoekende partij voormelde motivering ongemoeid laat, waardoor deze als

onbetwist en vaststaand wordt beschouwd en door de Raad tot de zijne wordt gemaakt.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.18. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de uitgebreide landeninformatie

(administratief dossier, stuk 18) en dat verzoekende partij tijdens het gehoor op het Commissariaat-

generaal d.d. 06 november 2013 de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en

aanvullende bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp van een tolk Peul en bijgestaan door haar

advocaat. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoekende partij op een individuele

wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens

van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd

zorgvuldig gehandeld.

2.2.19. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid

ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt,

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).

Aangezien verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat het asielrelaas van

verzoekende partij niet als geloofwaardig kan worden beschouwd, oordeelt de Raad dat de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De

opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden

bijgetreden.

2.2.20. Het middel kan niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven – met uitzondering van de overtollig

bevonden motieven – die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende

partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet,

noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig april tweeduizend veertien

door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


