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nr. 123 908 van 15 mei 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVDE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 2 december 2013

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

staatlozen van 30 oktober 2013.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 24 februari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 maart 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. LANCKMANS loco advocaat

F. GELEYN en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Guinees staatsburger van Peul origine te zijn. U kende uw geboortedatum niet,

maar wist wel dat u 43 jaar oud was. U werd geboren in Pita, waar u werd opgevoed door de oudere zus

van uw moeder, R. L. (...). U ging nooit naar school noch leerde u lezen of schrijven. In 1992 huwde u

met A. B. (...). Hoewel uw tante uw partner koos, had u een zeer gelukkig huwelijk. Met uw

echtgenoot woonde u gedurende twintig jaar in de wijk Bambeto in de gemeente Ratoma en samen

kreeg u vier kinderen: I. B. (...) (°3 december 1994), O. B. (...) (°23 augustus 1997), M. O. B. (...) (°23

augustus 1997) en F. B. (...) (°15 januari 2002). U was huisvrouw, maar na de geboorte van uw jongste

dochter ging u eveneens aan de slag als schoonmaakster.
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Via de echtgenoot van de zus van uw man, E. H. A. T. D. (...), won het wahhabisme geleidelijk aan

terrein binnen uw schoonfamilie. Zo stelde M. B. (...), de acht jaar oudere broer van uw echtgenoot, zich

sinds tien jaar geleden almaar fanatieker op en bekeerde hij zich tot het wahhabisme. Hij hield zijn

beroep als kleermaker voor bekeken, aangezien hij hierbij de maten van vrouwen moest opnemen en

volgens zijn nieuwe geloofsovertuiging was het verboden om vrouwen aan te raken. In plaats daarvan

ging hij zwarte rokken verkopen die moslimvrouwen dragen (‘bourmouchu’). U en uw echtgenoot hielden

zich afzijdig en aangezien uw man u beschermde, leverde het oprukkende religieuze fanatisme bij uw

schoonfamilie aanvankelijk voor u geen problemen op.

Door een auto-ongeluk stierf uw echtgenoot echter op 19 maart 2012, waardoor op 4 augustus 2012

zijn oudere broer M. (...) uw hand vroeg. Vermits u het zinloos achtte om te protesteren tegen de

traditie dat een weduwe moet hertrouwen met de broer van haar overleden echtgenoot, accepteerde u

dit leviraatshuwelijk. De daaropvolgende dag, op 5 augustus 2012, werd in de moskee dan ook

de religieuze huwelijksplechtigheid voltrokken en ontving u 100.000 Guinese frank van M. (...) bij wijze

van huwelijkscadeau. M. (...) bleef nog een aantal dagen met zijn gezin in zijn huurhuis in de

wijk Hamdallaye wonen, maar op 8 augustus 2012 trok hij met zijn twee vrouwen en drie kinderen bij u

in. Sinds hij zijn intrek nam in uw huis, liet hij geen moment voorbij gaan zonder u en uw kinderen

te terroriseren.

Op 10 augustus 2012 had u een afspraak in verband met een mogelijk nieuwe poetsopdracht in de

wijk Conakry 1. U vertrok ’s ochtends en wanneer u ’s avonds terug thuiskwam, zag u uw dochter op

de grond liggen. Van de eerste vrouw van M. (...), Aï. B. (...), vernam u dat uw dochter besneden

was. M. (...)s tweede vrouw, M. D. (...), en zijn dochter, K. B. (...), hadden haar op M. (...)s initiatief naar

een besnijdster gebracht. M. (...) was er immers van overtuigd dat het onmogelijk was om proper te

bidden in een huis waar een onbesneden meisje woonde. U was ziedend dat uw dochter was besneden

zonder uw toestemming. U was lid van een organisatie in Conakry die de strijd aanbond

tegen vrouwenbesnijdenis en samen met uw overleden echtgenoot had u besloten om uw dochter niet

te laten besnijden. Uiteindelijk kwam het tot een vechtpartij tussen de drie vrouwen en uzelf. M. (...)

werd gebeld en nadat hij was teruggekeerd uit de moskee kreeg u van hem te horen dat u het niet

langer voor het zeggen had in huis, maar dat hij bepaalde wat er al dan niet gebeurde. Diezelfde nacht

nog werd een vergadering bijeengeroepen waarop uw schoonfamilie en alle buren aanwezig waren.

Iedereen kreeg de gelegenheid om zijn versie van de feiten uit de doeken te doen, maar uw mening

werd van tafel geveegd. U had geen beslissingsrecht als vrouw en nu uw echtgenoot was overleden

golden de regels van M. (...) in huis, zo luidde het verdict. De vergadering veranderde zodoende niets

voor u, maar maakte daarentegen uw situatie alleen maar erger. Terwijl u aanvankelijk de door M. (...)

opgelegde religieuze kledingvoorschriften niet gevolgd had en evenmin koran had gelezen, eiste hij na

de vergadering dat u zich volledig zou bedekken opdat niemand uw gezicht zou zien.

Aanvankelijk weigerde u, maar gaf uiteindelijk toch toe wanneer hij ermee dreigde u en uw kinderen uit

uw huis te zetten. Ook uw kinderen ontsnapten niet aan de verplichting om zich te kleden naar

wahabitische normen.

De dag na de vergadering stuurde u er uw zoon I. (...) op uit om uw problemen te gaan vertellen aan de

beste vriend van uw overleden echtgenoot, M. A. D. (...). Nog diezelfde dag kwam A. (...) u thuis

opzoeken. Wanneer M. (...) evenwel zag dat u met A. (...) aan het praten was, reageerde hij

uiterst jaloers. Hij beschuldigde u ervan een affaire te hebben met A. (...) en begon met stenen te

gooien, waarop A. (...) wegging.

In tussentijd had M. (...) beslag gelegd op de slaapkamers van uw kinderen, opdat zijn vrouwen er

hun intrek konden nemen. Wanneer uw oudste zoon I. (...) één week na de vergadering ziek in zijn

bed lag dat thans in de woonkamer stond, kwam uw schoonbroer/echtgenoot binnen op het moment dat

hij een medicijn wou innemen met water. Hij was ziedend en ging onmiddellijk buiten een stok

halen waarmee hij hem sloeg. Hij slingerde hem naar het hoofd dat hij een slechte moslim was,

aangezien het immers ramadan was en in deze vastenperiode verboden was om water te drinken. Ook

u kreeg nogmaals de volle lading, vermits u volgens M. (...) er de verantwoordelijkheid voor droeg dat

uw kinderen slecht opgevoed waren.

Op 16 augustus 2012 ging M. (...) koran voorlezen en u maakte van de gelegenheid gebruik om stiekem

A. (...) op te zoeken in zijn huis in Hamdallaye. Wanneer u A. (...) om hulp vroeg, raadde hij u aan af te

wachten terwijl hij in tussentijd een oplossing zou bedenken.
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Eén dag voor uw vertrek, op 30 augustus 2012, ontdekte M. (...) dat ook B. (...) met haar

buitenechtelijk kind bij u inwoonde. Zij was door dezelfde tante als uzelf opgevoed en woonde reeds

enige tijd met haar kind bij u in. Nadat M. (...) en zijn gezin bij u was komen wonen, trok ze overdag de

stad in en ’s avonds kwam ze met haar kind in uw huis slapen. Dit irriteerde M. (...) mateloos en hij eiste

dat B. (...) zou vertrekken omdat hij onder geen beding een bastaardkind in zijn huis wou.

Op 31 augustus 2012 vroeg M. (...) ’s avonds aan uw zoon I. (...) hem te vergezellen naar de moskee,

hetgeen hij weigerde. Wederom greep uw schoonbroer/echtgenoot naar een stuk hout om hem te slaan,

maar I. (...) kon ontkomen en M. (...) vertrok alsnog alleen naar de moskee. Om te voorkomen dat I. (...)

bij zijn terugkomst door M. (...) zou worden vermoord terwijl hij in de woonkamer sliep, bracht u hem

samen met B. (...) in veiligheid in een kamer die u op slot deed. Wanneer M. (...) dit evenwel ontdekte,

beende hij naar buiten om een bijl te halen om vervolgens de deur in te beuken. U greep in, deed aan

de andere kant het raam open en gebood uw zoon en B. (...) om naar buiten te komen. Op dat moment

werd het u allemaal teveel en besloot u halsoverkop te vluchten. Diezelfde vrijdagavond nam u met uw

kinderen en B. (...) een taxi tot bij de tweede echtgenote van A. (...) die in Dubreka woonde. A. (...) nam

contact op met een mensensmokkelaar Sy en vroeg hem zo snel mogelijk de documenten in orde te

brengen. In ruil voor de eigendomsdocumenten van een stuk land van uw overleden echtgenoot en met

financiële hulp van A. (...) kon u op 1 september 2012 Guinee verlaten, terwijl uw kinderen achterbleven

in Dubreka. Met een directe vlucht kwam u op 2 september 2012 in België aan en de daaropvolgende

dag vroeg u asiel aan bij Dienst Vreemdelingenzaken.

Na uw aankomst in België bleef u contact onderhouden met A. (...). Hij vertelde u over uw kinderen

en informeerde u dat hij M. (...) zag in de moskee, waar hij vastbesloten tegen hem had verkondigd dat

hij u zou vinden. Via A. (...) vernam u eveneens dat uw schoonbroer klacht tegen u had ingediend

omwille van de diefstal van de eigendomsdocumenten en dat zodoende ook de politie op zoek zou zijn

naar u. Er zouden ook convocaties bij u thuis zijn aangekomen, maar A. (...) weigerde manifest deze ter

bewijs naar u op te sturen aangezien hij bang was om in uw problemen verwikkeld te raken.

Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende documenten voor: Een attest opgesteld door uw

sociaal assistent A. G. (...) op 16 mei 2013, waarin ze uw fragiele psychologische

gezondheidstoestand benadrukt en waarin ze eveneens een aantal symptomen aankaart die hiervan

een reflectie zouden zijn en die zouden voortvloeien uit de door u ondervonden problemen in Guinee;

Een aanvraag gericht aan dienst Tracing van het Rode Kruis om M. A. D. (...) op te sporen, opgesteld

door uw sociaal assistent A. G. (...) op 24 oktober 2012; Drie medische attesten aangaande de

behandeling van uw knieën, opgesteld door dokter Vercammen op 1 oktober 2012, 30 november 2012

en 13 februari 2013; Twee foto’s ter illustratie van uw littekens op uw linkerknie en linkerborst.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in

de zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te

maken.

U verklaarde bij uw terugkeer naar uw land van herkomst te vrezen voor de acht jaar oudere broer

van uw overleden echtgenoot, M. B. (...) (CGVS p. 3; 8; 27). Nadat u gedwongen werd

een leviraatshuwelijk met hem aan te gaan, terroriseerde hij immers zowel u als uw kinderen en verwerd

uw leven tot een hel (CGVS p. 16-17; 27). Bovendien dreigde hij ermee zowel u als uw kinderen

te vermoorden (CGVS p. 15; 17).

Vooreerst dienen er een aantal ernstige kanttekeningen te worden geformuleerd bij

het leviraatshuwelijk waartoe u zou zijn gedwongen.

Aangaande uw leviraatshuwelijk met M. B. (...) wees u er herhaaldelijk op dat het een traditioneel

en cultureel gebruik is in Guinee om te hertrouwen met de broer van een overleden echtgenoot (CGVS

p. 18). Naar uw zeggen had u ‘geen keuze, dat is verplicht, dat is zo’ (CGVS p. 18). Hoewel er geen

exacte cijfers met betrekking tot de prevalentie van leviraatshuwelijken in Guinee voorhanden zijn, blijkt

uit objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt inderdaad dat het gebruik

waarbij een weduwe dient te hertrouwen met een broer of een ander familielid van haar overleden

echtgenoot in bepaalde omstandigheden nog steeds gangbaar is in Guinee (SRB, ’Guinée – Les

pratiques du lévirat et du sororat’, Cedoca, juli 2012, p. 4, 7). Verder wordt er in diezelfde informatie
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evenwel genuanceerd dat een weduwe in Guinee doorgaans hertrouwt met een jongere broer van de

overleden echtgenoot en dat ’il ne serait en effet pas concevable que cela se passe avec le grand frère

du mari, car on lui doit respect’ (SRB, ’Guinée – Les pratiques du lévirat et sororat’, Cedoca, juli 2012, p.

7). Een andere bron stelt dat een huwelijk met een oudere broer niet geheel is uitgesloten, dan wel ’rare,

pour ne pas dire exceptionnel’ (SRB, ’Guinée – Les pratiques du lévirat et sororat’, Cedoca, juli 2012, p.

7). Deze uitzonderlijke situatie zou zich bijvoorbeeld voordoen ’quand l’aîné n’est pas un frère de la

même mère que le défunt, quand l’intérêt de la veuve pour l’aîné est réel et manifeste, quand les

moyens de subsistance de l’aîné sont significatifs et s’il y a des enfants en bas âge’ (SRB, ’Guinée –

Les pratiques du lévirat et sororat’, Cedoca, juli 2012, p. 7). Deze elementen blijken in uw persoonlijk

geval evenwel allerminst aan de orde. Uit uw verklaringen blijkt vooreerst immers dat M. (...) dezelfde

ouders had als uw man (CGVS p. 8). Ook stelde u dat u persoonlijk geen goede verstandhouding had

met uw schoonbroer en mocht u de keuze hebben gehad, zou u naar uw zeggen niet met hem

hertrouwd zijn (CGVS p. 18). Evenmin maakte u er tijdens het gehoor gewag van dat M. (...) een

bijzonder vermogend man was en aangezien uw kinderen op het moment dat uw echtgenoot kwam te

overlijden reeds elf, vijftien en achttien jaar oud waren, kan bezwaarlijk worden gesteld dat ze nog zeer

jong waren (CGVS p. 10). Gegeven deze vaststellingen is het verwonderlijk dat u een

leviraatshuwelijk met uw schoonbroer M. (...) schetste als ware het een onontkoombare traditie.

Dat u zich naar uw zeggen bovendien eenvoudigweg bij dit traditionele gebruik neerlegde en

niet eens de geringste poging ondernam om aan dit leviraatshuwelijk te ontsnappen, is

volstrekt ongeloofwaardig in het licht van uw overige verklaringen. Wanneer het Commissariaat-

generaal expliciet peilde naar uw verstandhouding met uw schoonbroer alvorens u met hem diende

te hertrouwen, stelde u: ‘Ik kende hem wel, maar we waren geen vrienden’ (CGVS p. 18). U vervolgde:

‘Hij mocht mij niet omdat ik geen hoofddoek had (…) en bij mij, mijn kinderen zijn een beetje vrij,

mijn dochtertje was niet besneden (CGVS p. 18). Naar uw zeggen wist M. (...) dat u weigerachtig

stond tegenover het dragen van een hoofddoek, maar u was er zich klaarblijkelijk van bewust dat hij zijn

strikt religieuze opvattingen aan u zou opleggen. U stelde namelijk: ‘Hij wist wel dat ik geen hoofddoek

droeg, maar als ik met hem trouw, is hij de baas, op zijn manier hé’ (CGVS p. 18). Gezien u uzelf

daarenboven even later tijdens het gehoor karakteriseerde als een moderne vrouw en u uw schoonbroer

bestempelde als een fanatiek wahabiet was het van bij aanvang dan ook al zo goed als zonneklaar dat

een huwelijk tussen u beiden onvermijdelijk tot ernstige problemen zou leiden (CGVS p. 23; 12). U

stelde echter dat u ‘er niets [kon] aan doen’ (CGVS p. 18). Gevraagd of u desalniettemin stappen

ondernam om te proberen aan dit leviraatshuwelijk te ontkomen, ontkende u (CGVS p. 19). U was ervan

overtuigd dat u ‘niet kon winnen’ (CGVS p. 19). Verder legde u uit dat u het zinloos achtte om

problemen te beginnen en dat u dus gewoon accepteerde met hem te hertrouwen (CGVS p. 19). In het

licht van bovenstaande opmerkingen mag het evenwel reeds verbazen dat u zonder meer in deze

traditie berustte. Meer nog, het is uiterst frappant dat u zichzelf in dit verband een uiterst hulpeloos

profiel tracht aan te meten. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u op tal van andere vlakken wel

onverstoorbaar inging tegen allerhande gangbare Guinese tradities. Zo ontfermde u zich uw halfzus B.

(...) wanneer ze zwanger bleek van een buitenechtelijk kind omdat u ‘haar niet in de steek [wou] laten’

en dit terwijl het hebben van een buitenechtelijk kind nochtans allerminst onverdeeld positief worden

bejegend in Guinee (CGVS p. 16; SRB, ’Guinée – Les mères célibataires et les enfants nés hors

mariage’, Cedoca, p. 7; 10-11; 13). Terwijl besnijdenis in traditionele milieus in Guinee nog steeds

gebruikelijk is, engageerde u zich naar uw zeggen daarenboven in een vrouwenorganisatie die de strijd

aanbond tegen besnijdenis en weigerde uw dochter Fatoumata dit traditionele gebruik te laten

ondergaan (CGVS p. 20; 21; Rapport de mission en République de Guinée (29 octobre – 19 novembre

2011), Cedoca, maart 2012, p. 17-20). Deze modernere en meer progressieve ingesteldheid leidde

volgens u aanvankelijk niet tot problemen met uw conservatieve en strikt religieuze schoonfamilie,

aangezien uw echtgenoot in leven was en hij u beschermde (CGVS p. 23). Dat u evenwel na de dood

van uw man plotsklaps niet langer voor uw eigen mening zou opkomen en dat u omwille van zijn

overlijden zich niet eens de moeite zou getroosten om te proberen te ontkomen aan het door uw

schoonfamilie geëiste leviraatshuwelijk, overtuigt in het geheel niet. Te meer omdat uit objectieve

informatie van het Commissariaat-generaal blijkt dat er bij een huwelijk in Guinee een zekere

onderhandelingsmarge in acht wordt genomen en dat u als aanstaande bruid ‘peut mener des

tractations avec la famille et demander l’intervention d’une tante, d’un oncle, mais aussi d’un sage, d’un

ou d’une amie de la famille pour infléchir ce choix’ (SRB, ‘Guinée – le mariage’, Cedoca, april 2012, april

2013, p. 19). Ook blijkt uit diezelfde informatie dat bij onenigheid over een huwelijk de mogelijkheid

bestaat om s’installer ailleurs auprès de membres de la famille, géneralment du côté maternel’ (SRB,

‘Guinée – le mariage’, Cedoca, april 2012, april 2013, p. 19). Zelfs in acht genomen dat uw

schoonfamilie niet wou dat u met iemand anders dan M. (...) trouwde en dat het uitgesloten zou zijn dat

er een andere man zijn intrek nam in uw woning (CGVS p. 18-19), is het volstrekt onbegrijpelijk waarom
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u zich dermate passief opstelde en niet elke mogelijke manier aangreep om te ontsnappen aan een

leviraatshuwelijk dat allerminst uw eigen keuze was en bovendien onvermijdelijk tot problemen

zou leiden.

Wat betreft de beweegredenen voor M. (...) om met u een leviraatshuwelijk aan te gaan, wist

u evenmin te overtuigen. Expliciet gevraagd of uw schoonbroer met u wou hertrouwen, antwoordde

u instemmend (CGVS p. 18). Wanneer het Commissariaat-generaal peilde om welke reden dit het

geval was, herhaalde u nogmaals dat het de traditie is en u voegde eraan toe: ‘Het is ook voordeel voor

hem, hij kan alle eigendom terug hebben’ (CGVS p. 18). Uit uw verklaringen blijkt dat uw

overleden echtgenoot eigenaar was van uw woning in Bambeto en eveneens elders een stuk

bouwgrond bezat (CGVS p. 27; 15). Als het verwerven van deze bezittingen van uw overleden man

evenwel effectief een dermate belangrijke reden was waarom uw M. (...) met u een leviraatshuwelijk

wou aangaan, kan redelijkerwijs verwacht worden dat hij er zich van zou vergewissen dat hem zijn

nieuw verworven eigendom niet kon worden ontnomen. Uit uw verklaringen blijkt evenwel dat u over

de eigendomsdocumenten kon beschikken. U verklaarde immers: ‘Na mijn probleem heb ik

de eigendomspapieren van dat stuk land aan A. (...) gegeven om me te helpen’ (CGVS p. 15). Gesteld

dat M. (...) handelde uit materieel gewin is het gezien de hierboven reeds aangehaalde

problematische relatie tussen u beiden uitermate verwonderlijk dat hij uit voorzorg de

eigendomspapieren niet zou hebben opgeëist. Dat uit uw verklaringen blijkt dat hij er zich niet van

verzekerde dat u niet met deze documenten aan de haal zou gaan, ondermijnt ernstig zijn door u

voorgewende beweegredenen om in te stemmen met dit leviraatshuwelijk.

Daarenboven dient te worden vastgesteld dat u er geenszins in slaagde het door u

geschetste profiel van M. (...) als ware hij een fanatiek wahabiet aannemelijk te maken en dat er

in het geheel geen geloof kan worden gehecht aan de u door u voorgewende aanhoudende

problemen met M. (...).

Vooreerst legde u uitermate ongeloofwaardige en incoherente verklaringen af aangaande de

door u voorgewende besnijdenis van uw dochter Fatoumata, hetgeen de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas reeds ernstig op de helling plaatst. Zo springen in eerste instantie

opmerkelijke tegenstrijdigheden in het oog tussen uw verklaringen over de besnijdenis van uw dochter

Fatoumata op Dienst Vreemdelingenzaken enerzijds en tijdens uw gehoor op het Commissariaat-

generaal anderzijds. Met name verklaarde u op Dienst Vreemdelingenzaken dat de eerste vrouw van uw

schoonbroer uw dochter liet besnijden zonder uw toestemming, dat het tot een hoog oplopende ruzie

kwam toen u dit ontdekte en dat u en M. (...)s eerste vrouw vervolgens met elkaar vochten (Vragenlijst

CGVS dd. 05.09.2012, p. 3). Tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal repte u aanvankelijk

wonderwel met geen woord over de eerste echtgenote van M. (...) en beweerde u dat de dochter van

M. (...) en zijn tweede vrouw haar lieten besnijden buiten uw wil om (CGVS p. 15; 22). In schril contrast

met wat u op Dienst Vreemdelingenzaken vertelde, ging u verder: ‘Ik [heb] gevochten met zijn tweede

vrouw, Mariama, toen kwam iedereen erbij, de dochter, de eerste vrouw en Mariama, het was drie tegen

één en ze begonnen me te slaan en te schoppen’ (CGVS p. 15). Gezien uw vastberadenheid om uw

dochter Fatoumata te beschermen tegen besnijdenis, mag het ten zeerste verbazen dat u zich niet beter

zou herinneren wie haar precies buiten uw medeweten deze traditionele praktijk liet ondergaan. Dat u

er evenmin in slaagde eensluidende verklaringen af te leggen over met wie het op die bewuste dag tot

een handgemeen kwam, ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw verklaringen in dit

verband. Wanneer u tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal werd gevraagd waar u was op

de dag dat uw dochter werd besneden, verklaarde u een afspraak te hebben voor een mogelijk

nieuwe poetsopdracht (CGVS p. 19). Naar uw zeggen vertrok u ’s ochtends en was u pas ’s avonds

terug thuis, omdat het niet gemakkelijk was om een taxi te vinden (CGVS p. 19). Het is volkomen

onaannemelijk dat een fanatiek wahabiet zoals M. (...) er geen graten in zou zien dat u aan het uitkijken

was naar een nieuwe job en hiervoor een ganse dag alleen op stap ging. Te meer omdat u op een

ander moment in het gehoor verklaarde: ‘Ik ging niet weg als M. (...) daar is, van hem mag ik niet weg,

dan krijg ik problemen met hem (…) stiekem heb ik het gedaan’ (CGVS p. 25). Dat M. (...) u wel zou

toestaan buitenshuis te gaan werken en u niet aanspoorde u te concentreren op uw

traditionele verantwoordelijkheden in het huishouden, wijst er sterk op dat uw schoonbroer

zich inschikkelijker opstelde dan u liet uitschijnen.

Daarenboven wordt de waarachtigheid van uw verklaringen verder ondermijnd doordat u

de hardvochtige houding van M. (...) ten aanzien van B. (...) en haar buitenechtelijke kind

allerminst aannemelijk wist te maken. Naar uw zeggen eiste M. (...) dat B. (...) het huis zou verlaten,

omdat ‘hij geen bastaardkind in huis wou, hij is gekomen om het huis proper te maken’ (CGVS p. 16). U
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trachtte de situatie op te lossen door haar buitenechtelijk kind terug te brengen naar de ouders van haar

vriend, maar zij weigerden de baby in huis te nemen (CGVS p. 16). Even later vervolgde u: ‘B. (...)

irriteerde hem heel erg, ze moest weg, op een nacht (…) stopte hij een doekje in de mond van het kind,

het baby’tje was bijna dood (CGVS p. 17). Deze versie van de feiten valt echter op geen enkele manier

te rijmen met uw bewering dat M. (...) pas één dag voor uw vertrek uit het huis B. (...)’s aanwezigheid

opmerkte (CGVS p. 24). Om zich ervan te vergewissen dat het geen misverstand betrof, vroeg

het Commissariaat-generaal nogmaals uitdrukkelijk of het op 30 augustus deze vaststelling deed (CGVS

p. 24). U legde uit dat u dit voor mekaar kreeg doordat B. (...) de hele dag wegging en enkel ’s

nachts terugkwam om te slapen (CGVS p. 24). Niet alleen druist dit lijnrecht in tegen de eerder door

u geopperde gang van zaken, ook is het uiterst weinig plausibel om een baby van zes

maanden gedurende een kleine maand lang ongemerkt binnen te smokkelen. Gevraagd hoe dit mogelijk

was, bleef u een afdoende verklaring schuldig en herhaalde u louter dat ze alleen maar ’s avonds

terugkwam (CGVS p. 24). Dat u ook in dit verband dermate tegenstrijdige verklaringen afleggen is

opnieuw een sterke indicatie dat u de door u geopperde problemen allerminst meemaakte.

Evenmin slaagde u erin eensluidende verklaringen af te leggen wat betreft de

religieuze kledingvoorschriften die M. (...) u zou hebben opgelegd, hetgeen wederom uw

asielrelaas ondergraaft. Zo verklaarde u op Dienst Vreemdelingenzaken dat M. (...) u twee weken na

de vergadering naar aanleiding van het conflict door de besnijdenis van uw dochter wou straffen en dat

hij u verplichtte om zwarte kledij aan te trekken (Vragenlijst CGVS dd. 05.09.2012, p. 3). Tijdens het

gehoor op het Commissariaat-generaal luidde het dan weer dat u de streng religieuze regels die M. (...)

u oplegde aanvankelijk niet volgde, maar ‘toen hij zei dat hij ons zou vermoorden, dan heb ik die

kleren aangedaan’ (CGVS p. 24). Wanneer het Commissariaat-generaal vroeg naar een

specifieke tijdsaanduiding, antwoordde u: ‘Dat was na de vechtpartij (…) vanaf 10 augustus’ (CGVS p.

24). Niet alleen klemt dit met wat u hieraangaande vertelde tijdens uw interview op Dienst

Vreemdelingenzaken, ook is dit volstrekt tegenstrijdig met uw bewering eerder tijdens het gehoor dat u

op dat moment weigerde u te sluieren (CGVS p. 15). Wanneer u na de vergadering van 10 augustus

2012 zou hebben geweigerd in te gaan op M. (...)s eis u naar wahabistische normen zou kleden, zou hij

ermee hebben gedreigd dat u ‘het huis moest verlaten (…) hij begon met te slaan en elke dag was er

ruzie (CGVS p. 15). Deze discrepanties doen werden vermoeden dat u weldegelijk uw eigen wil

kon handhaven en dat de fanatiek religieus geïnspireerde voorschriften die uw schoonbroer u

oplegde eens te meer moeten worden gerelativeerd.

Tenslotte moeten ook met betrekking tot uw vlucht een aantal zwaarwegende

bedenkingen worden geformuleerd.

Tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal schoof u M. (...)s moordpoging op uw oudste zoon I.

(...) naar voren als de reden voor uw vlucht en verklaarde u: ‘Die dag, dat hij de deur heeft

kapot geslagen en dat hij mijn zoon wou vermoorden, heb ik besloten om daar weg te gaan, het was

teveel. Toen ben ik gevlucht, ik ben naar A. (...) gegaan en daar ben ik ondergedoken’ (CGVS p. 17).

Op Dienst Vreemdelingenzaken maakte u van dit incident evenwel verrassend genoeg geen melding.

Daar klonk het dat u wegvluchtte nadat M. (...) u beschuldigde van overspel, omdat hij te weten was

gekomen dat u de vriend van uw man in vertrouwen had genomen aangaande uw problemen

(Vragenlijst CGVS dd. 05.09.2012, p. 3). Hij zou de hele buurt en familie op de hoogte hebben gebracht,

hij u zou u hebben geslagen en mishandeld en u zou zijn weggevlucht (Vragenlijst CGVS dd.

05.09.2012, p. 3). Wanneer u werd gevraagd waarom u het naliet M. (...)s moordpoging bij beide

asielinstanties te vermelden, wierp u ter uwer verdediging op dat u ‘geen details moest geven’ (CGVS p.

18). Aangezien dit evenwel de directe aanleiding voor uw vlucht betrof, kan het evenwel bezwaarlijk

worden opgevat als een detail dat u op Dienst Vreemdelingenzaken zou zijn vergeten vertellen.

Wanneer u even later tijdens het gehoor expliciet gevraagd werd naar de dag dat u kon wegvluchten,

schetste u verrassend genoeg andermaal een verschillende versie van de feiten. U verklaarde dat M.

(...) en zijn twee vrouwen reeds naar de moskee waren vertrokken en dat u werd geacht hen achterna te

gaan met de kinderen (CGVS p. 26). U vervolgde: ‘Toen heb ik tegen de kinderen gezegd we gaan niet

naar de moskee (…) toen zijn we weggegaan (…) niemand kon ons herkennen want we hadden zwarte

kleding aan, toen hebben we de taxi genomen om naar Dubreka te gaan’ (CGVS p. 26). Ook deze

frappante discrepanties in uw opeenvolgende verklaringen met betrekking tot uw vlucht vormen

wederom een sterke indicatie dat u deze door u geschetste feiten allerminst werkelijk beleefde en

ondergraven ernstig de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

De door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen.
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Het door uw sociaal assistente opgestelde attest kan bezwaarlijk als objectief bewijsmateriaal

worden beschouwd. Niet alleen was ze geen getuige van de door u geschetste feiten en kan ze zich

enkel baseren op uw verklaringen, bovendien is het aangewezen dat een hiertoe bevoegd en

opgeleid persoon zoals bijvoorbeeld een psycholoog zich uitspreekt over uw

psychologische gezondheidstoestand en de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Dit indachtig

kan op basis van dit attest het verband tussen de door u geschetste problemen en door uw sociaal

assistente vastgestelde symptomen niet aangetoond worden. Aansluitend hierbij dient tenslotte ook nog

worden vastgesteld dat de voorgelegde documenten enkel bewijskracht bezitten indien ze gepaard gaan

met geloofwaardige verklaringen, hetgeen in uw persoonlijk geval niet zo is.

De door u neergelegde aanvraag gericht aan dienst Tracing van het Rode Kruis om M. A. D. (...) op te

sporen tonen enkel aan dat u stappen ondernam om via deze organisatie in contact te komen met M. A.

D. (...), hetgeen bovenstaande argumentatie niet ondergraaft.

De drie medische attesten getuigende van het feit dat u op regelmatige basis wordt behandeld aan

beide knieën doet evenmin afbreuk aan bovenstaande conclusies. Ze vormen immers allerminst een

sluitend dat deze klachten toe te schrijven zijn aan mishandeling door M. (...) en zijn echtgenotes

(CGVS p. 13). Een arts kan de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt dan wel

beoordelen en rekening houdend met zijn bevindingen en de verklaringen van de patiënt kan de arts

een vermoeden hebben over de oorzaak van de opgelopen aandoeningen. Echter, er dient te worden

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

waarbij de aandoeningen zijn opgelopen.

De twee persoonlijke foto’s die naar uw zeggen bewijzen dat u werd mishandeld door M. (...) en

zijn echtgenotes vormen echter evenmin een sluitend bewijs van uw asielrelaas (CGVS p. 13). Aan de

hand van de op de foto’s prijkende letsels kan immers niet worden vastgesteld wie de daders zijn van de

door u beweerde opgelopen verwondingen, noch om welke reden en wanneer deze kwetsuren zouden

zijn toegebracht.

U legde tenslotte geen documenten neer die ons toelaten uw reisweg te controleren.

Bijgevolg maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde een ‘gegronde vrees

voor vervolging’ zoals bepaald in de Conventie van Genève in aanmerking kan worden genomen,

of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden

van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zou lopen. U

beroept zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming immers op dezelfde elementen als

deze van uw asielrelaas. Gelet op de ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg evenmin de

subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

worden toegekend.

Met betrekking tot de algemene situatie in Guinee kan het volgende worden vastgesteld:

Wat de algemene situatie in uw land betreft, zijn de verschillende informatiebronnen het erover eens

dat Guinee eind 2012 en begin 2013 werd geconfronteerd met interne spanningen, geïsoleerde

en sporadische daden van geweld en andere vergelijkbare daden. De Guinese veiligheidstroepen

begingen namelijk mensenrechtenschendingen bij betogingen van politieke aard. De organisatie van

de parlementsverkiezingen zorgde voor spanningen tussen de regering en de meeste politieke partijen.

De verkiezingen verliepen in alle rust op 28 september 2013 en de volledige resultaten zijn nog niet

bekend.

Geen van de geraadpleegde bronnen vermeldt echter het bestaan van een gewapend conflict.

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

van de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal

of binnenlands gewapend conflict kunnen worden beschouwd als ernstige schade die aanleiding kan

geven tot de toekenning van de status van subsidiaire bescherming. Uit bovengenoemde informatie

blijkt dat Guinee niet wordt geconfronteerd met een situatie van willekeurig geweld en er dient eveneens

te worden vermeld dat er geen gewapende oppositie in het land bestaat. In het licht van al die

elementen bestaat er op dit ogenblik in Guinee geen gewapend conflict of situatie van willekeurig

geweld in de zin van artikel 48/4, §2 (zie map landeninformatie, SRB "Guinee: veiligheidssituatie", april

2013).
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C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoekster voert in haar uiteenzetting geen formele schending van enige rechtsnorm aan, de Raad is

van oordeel dat het enig middel dient te worden begrepen als een schending van de materiële

motivering. Met betrekking tot het motief dat het leviraatshuwelijk wat betreft verzoekster erg

onwaarschijnlijk lijkt, benadrukt ze dat ze verklaarde dat dit een gedwongen huwelijk was en dat uit het

Cedoca-rapport blijkt dat het hertrouwen met de oudere broer van de overleden echtgenoot, hoewel

uitzonderlijk, nog steeds mogelijk is. Zij stelt het rapport van Cedoca met betrekking tot Guinee in vraag.

Verzoekster had geen jongere broer, zodat er geen andere keus was dan te trouwen met haar oudere

broer. Met betrekking tot de mogelijkheid om aan het huwelijk te ontsnappen, heeft zij benadrukt dat de

vrijheid die ze had om zich te verzetten tegen de gewoontepraktijken enkel mogelijk was omdat haar

echtgenoot haar beschermde, maar dat de problemen begonnen na zijn overlijden. In afwezigheid van

haar echtgenoot is het voor verzoekster onmogelijk om met deze gewoontepraktijken in vrijheid verder

te leven. Het leviraat is bovendien een diepgewortelde praktijk en de gevolgen van een weigering zijn

zeer zwaar voor een vrouw. Zij stelt dat de vrouw die zich verzet weggejaagd zou worden uit het huis

van haar overleden echtgenoot, dat vervolgens zou worden bezet door leden van de familie van de

overleden echtgenoot. Met betrekking tot het profiel van M. (...) en de problemen die verzoekster met

hem had, voert verzoekster aan dat zij op 10 augustus 2012 is vertrokken voor een onderhoud over een

job, dit was 10 dagen na het huwelijk en zij wist nog niet op welk punt M. (...) haar zou verdrukken opdat

haar wil om haar dochter niet te besnijden niet gerespecteerd zou worden. Die avond vond de

familievergadering plaats waarna M. (...) haar beval al zijn regels strikt op te volgen. Zij heeft uitgelegd

dat ze enkel wegging als hij niet thuis was. Dat zij voor de DVZ (hierna: DVZ) enkel gesproken heeft

over de eerste vrouw, is omdat zij het was die haar aankondigde dat haar dochter besneden werd en

met wie de ruzie is begonnen, komt doordat de DVZ haar opdroeg haar relaas in grote lijnen te doen. Ze

verklaarde dat het de eerste vrouw was die het haar heeft uitgelegd en dat de tweede vrouw en haar

dochter verzoeksters dochter meenamen om haar te laten besnijden. Bovendien is verzoekster door

haar sterke verzet tegen de besnijdenis van haar dochter getraumatiseerd zodat zij bij het oproepen van

dit punt minder duidelijk is. Zij heeft ook het fanatiek gedrag van M. (...) toegelicht. De wahabieten

worden gezien als fanatiekelingen en verzoekster maakt gebruik van deze term om over M. (...) te

praten. Zij heeft uitgelegd aan het CGVS dat M. (...) zwarte klederdracht oplegde, hetgeen overeenstemt

met de kledingvoorschriften van de wahabieten. Met betrekking tot de religieuze kledingvoorschriften

verklaarde zij voor de DVZ dat twee weken na de vergadering naar aanleiding van het conflict omtrent

de besnijdenis, M. (...) heeft geëisd dat zij zwarte kledij zou aantrekken. Zij weigerde eerst, maar trok

later de jurk toch aan. Met betrekking tot haar vlucht werd haar gevraagd om kort uit te leggen waarom

ze het land moest verlaten. Op de vraag of er belangrijke feiten waren die ze voor de DVZ niet heeft

kunnen vertellen heeft zij “ja” geantwoord. Het is evident dat verzoekster zoals gevraagd in het begin in

grote lijnen haar relaas heeft willen vertellen, maar toen ze over het incident met B. (...) begon werd

haar gezegd geen details te vertellen. Dit was voor haar geen detail maar ze zou later nog de

opportuniteit krijgen om haar hele relaas uiteen te zetten. Het getuigt van kwade trouw om thans dit

argument tegen verzoekster te gebruiken. Er zijn verder geen discrepanties in haar relaas, zij is

vertrokken naar de vriend van haar overleden man, A. (...), en heeft het land verlaten. Wat zij verklaarde

is niet tegenstrijdig met haar verklaringen voor het CGVS, alleen heeft ze nu meer details gegeven. De

dag waarop M. (...) een stuk hout heeft genomen om I. (...) te slaan en daarna de deur van de kamer

openbrak, heeft verzoekster de beslissing genomen om te vluchten. Zij is naar A. (...) in Hamdallaye

gegaan, die haar zei om te wachten. Op 31 augustus 2012 heeft ze samen met haar kinderen en B. (...)

gedaan alsof ze naar de moskee gingen en hebben ze een taxi genomen naar Dubreka, waarna ze naar

België zijn gevlucht. Verzoekster meent aldus dat er geen tegenstrijdigheid is in haar relaas.

Verzoekster voert nog aan dat het CGVS de verplichting heeft bijzondere aandacht te besteden aan

asielaanvragen gebaseerd op het geslacht. Ook moet rekening worden gehouden met culturele

verschillen en trauma’s die een belangrijke en complexe rol speelde bij het gedrag. Verzoekster is geen

intellectuele vrouw, ze is nooit naar school geweest en kan niet lezen of schrijven. Zij werd zwaar

mishandeld, geslagen en bedreigd door M. (...), die zelfs dreigde om haar kind te vermoorden. Deze

problemen, discriminatie en bedreigingen hebben verzoekster zwaar geraakt, zij is derhalve
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psychologisch getraumatiseerd en bijzonder kwetsbaar. Dit kan leiden tot problemen met het geheugen

en verwarring. Verzoekster verwijst naar het rapport “Beyond Proof – credibility assessment in EU

Asylum Systems”. Verzoekster voert aan dat het CGVS geen rekening heeft gehouden met de

kwetsbaarheid van verzoekster om bepaalde incoherenties uit te leggen, integendeel zelfs, dit werd

zelfs gebruikt om een weigeringsbeslissing te nemen. Verzoekster voert aan dat zij wel degelijk

consistente verklaringen heeft afgelegd en dat deze spontaan waren. Zij heeft op gedetailleerde wijze

en ondanks haar zwakke scholingsniveau indicaties gegeven omtrent het tijdstip van de verschillende

gebeurtenissen. Verder voert zijn aan dat het als “verrassend” beschouwen van bepaalde elementen,

“weinig geloofwaardig” of “verbazend”, niet volstaat om de geloofwaardigheid volledig in twijfel te

trekken, waarbij zij verwijst naar het arrest van de Raad nummer 81.837 van 29 mei 2012. Verzoekster

vraagt ook dat haar het voordeel van de twijfel wordt toegekend.

Verzoekster vraagt dan ook om de toekenning van de vluchtelingenstatus op grond van een vervolging

wegens het behoren tot een sociale groep, namelijk omdat zij vrouw is. Zij voert aan dat het statuut van

de Guineese vrouw onderworpen aan een gedwongen huwelijk in Guinee een geldige reden is om te

vluchten en om te vrezen voor terugkeer. Hoewel het gedwongen huwelijk verboden is door de

Guineese wet, is er een predominantie van het gewoonte- en religieuze recht, dat afbreuk doet aan de

rechten van de vrouw. Verzoekster verwijst nog naar artikel 146 van het Burgerlijk Wetboek dat

huwelijken zonder toestemming verbiedt. Zij wijst nogmaals op de extreme brutaliteit die haar

echtgenoot tegen haar gebruikte. Daarnaast moeten de talrijke geweldplegingen en discriminaties die zij

onderging worden beschouwd als een vervolging. Zij voert aan vervolgd te worden wegens haar

politieke overtuiging en religie omdat zij tegen de praktijk van de vrouwelijke genitale verminking is en

tegen de strikte religieuze praktijken zoals het dragen van een hoofddoek. Zij verwijst daarbij naar het

prevalentiepercentage van genitale verminking dat onveranderlijk blijft. Zij voert aan dat alle meisjes en

vrouwen en Guinee zonder onderscheid worden onderworpen aan de besnijdenis, zonder dat het

uitmaakt tot welke groep zij behoort. Zij voert aan dat het onmogelijk is zich te verzetten tegen

besnijdenis en dat het niet mogelijk is om vrouwen effectief tegen deze praktijk te beschermen. Uit het

rapport van het ministerie van binnenlandse zaken van Nederland van maart 2013 blijkt dat het in

praktijk onmogelijk is om te ontsnappen aan de besnijdenis en dat er geen leeftijdsgrens is hiervoor. Er

is aldus geen enkele plaats in Guinee waar meisjes en vrouwen kunnen verblijven zonder het risico te

lopen besnijdenis te ondergaan en het verzet tegen deze praktijk wordt gezien als een verraad en leidt

tot vergeldingsmaatregelen betreffende fundamentele rechten of andere discriminaties die gelijk staan

aan vervolging. Verzoekster zal aldus worden uitgesloten van de maatschappij. De Guineese

autoriteiten kunnen geen effectieve bescherming hiertegen verzekeren.

Met betrekking tot de subsidiaire bescherming voert verzoekster aan dat een gedwongen huwelijk een

flagrante schending van mensenrechten is, dat haar een echtgenoot werd opgedrongen die een

extreme brutaliteit gebruikt. Tenslotte verwijst zij naar het verdrag van de Raad van Europa tot

voorkoming en ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

2.2. Beoordeling

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus over volheid

van rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel 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). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die

daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen

van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het subsidiaire

beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig

ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet) beantwoordt aan de

erkenningscriteria van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.1. Nopens de vluchtelingenstatus

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn



RvV X - Pagina 10

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; 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. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid

uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. De

verzoekende partij dient door een coherent relaas en kennis van voor haar relaas relevante elementen

de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als

voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet. De commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en

het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels

over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over

bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

In de bestreden beslissing wordt verzoeksters asielrelaas niet aannemelijk beschouwd om de volgende

reden:

- verzoekster verklaarde dat zij verplicht werd te trouwen met de oudere broer van haar overleden

echtgenoot. Uit informatie van het CGVS blijkt dat een dergelijk leviraatshuwelijk in bepaalde

omstandigheden nog gangbaar is, maar dat dit doorgaans geschiedt met de jongere broer van de

overleden echtgenoot en dat een huwelijk met een oudere broer slechts zeer uitzonderlijk voorvalt onder

specifieke omstandigheden, zoals wanneer de oudere broer zeer vermogend is of er nog zeer jonge

kinderen zijn, wat niet het geval is. Verzoekster had geen goede verstandhouding met haar schoonbroer

en wilde er niet vrijwillig mee trouwen. Evenmin blijkt dat M. (...) een bijzonder vermogend man was en

verzoeksters kinderen waren reeds 11, 15 en 18 jaar oud waren. Het is uiterst verwonderlijk dat het

leviraatshuwelijk met haar schoonbroer M. (...) een voor verzoekster onontkoombare tradititie zou zijn;

- het is niet geloofwaardig dat verzoekster zich zomaar bij dit traditionele gebruik neerlegde en geen

poging ondernam om aan het gedwongen huwelijk te ontsnappen. Aangezien verzoekster zich voorstelt

als een moderne vrouw en haar schoonbroer als een fanatiek wahabiet, kon worden verwacht dat dit

huwelijk tot problemen zou leiden. Niettemin ondernam verzoekster geen enkele stap om aan dit

huwelijk te ontkomen, wat klemt met haar verklaringen dat zij voor het overige inging tegen tal van

tradities. Zo ontfermde ze zich over het buitenechtelijk kind van haar halfzus B. (...), engageerde ze zich

in een vrouwenorganisatie die tegen besnijdenis strijdt en weigerde ze haar dochter aan dit gebruik te

onderwerpen. Het is niet aannemelijk dat verzoekster niet trachtte te ontkomen aan het

leviraatshuwelijk. Uit informatie van het CGVS blijkt dat bij een huwelijk in Guinee een zekere

onderhandelingsmarge bestaat. Bij onenigheid over een huwelijk bestaat de mogelijkheid zich elders bij

familieleden te vestigen. Het is onbegrijpelijk dat verzoekster zich dermate passief opstelde en niet elke

mogelijkheid aangreep om te ontsnappen aan dit gedwongen huwelijk;

- de beweegredenen voor M. (...) om met haar een leviraatshuwelijk aan te gaan overtuigen niet.

Verzoekster verklaarde dat hij dan alle eigendom kon hebben. Verzoeksters overleden echtgenoot bezat

immers een woning in Mandeko en een stuk bouwgrond. Evenwel verklaarde verzoekster dat zij over

het eigendomsdocument kon blijven beschikken, zodat indien M. (...) handelde uit materieel gewin, niet

wordt ingezien waarom hij deze documenten niet opeiste. De beweerde beweegredenen om dit huwelijk

aan te gaan stemmen niet overeen met M. (...)’s gedrag;

- verzoekster verklaarde voor de DVZ dat de eerste vrouw van M. (...) haar dochter liet besnijden

zonder toestemming, hetgeen uiteindelijk tot een gevecht met verzoekster leidde. Voor het CGVS

vermeldde verzoekster de eerste echtgenote niet en verklaarde dat het de dochter van M. (...) en de

tweede echtgenote waren die haar dochter lieten besnijden. Zij verklaarde dat zij vocht met de tweede

vrouw, waarbij de dochter en de eerste vrouw erbij kwamen en ook begonnen te slaan en te schoppen.

Verzoekster wist dus niet wie precies tot de besnijdenis liet overgaan, ook dat zij niet duidelijk kon

maken met wie het tot een handgemeen kwam, ondermijnt haar verklaringen. Ook wordt het

ongeloofwaardig geacht dat een fanatiek wahabiet toeliet dat zijn vrouw een hele dag weg was op zoek

naar een nieuwe job. Waar verzoekster verklaarde dat zij niet wegging als M. (...) er was en enkel het

huis stiekem verliet, blijkt anderzijds dat M. (...) haar toestond om buitenhuis te gaan werken in plaats
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van haar traditionele verantwoordelijkheden op te nemen in het huishouden. Aldus blijkt dat haar

schoonbroer zich inschikkelijker opstelde dan verzoekster laat uitschijnen;

- verzoeksters verklaring dat M. (...) het kind van B. (...) een doekje in de mond zou hebben gestoken, is

niet te rijmen met het feit dat hij de aanwezigheid van B. (...) pas een dag voor verzoeksters vertrek

opmekte. Verzoekster verklaarde deze tegenstrijdigheid door te stellen dat B. (...) de hele dag wegging

en enkel ‘s nachts terugkwam om te slapen. Dit is strijdig met haar eerdere verklaringen, bovendien is

het weinig plausibel dat een baby van zes maanden gedurende een kleine maand onopgemerkt in het

huis kon verblijven;

- met betrekking tot de religieuze kledingvoorschriften die M. (...) oplegde, verklaarde verzoekster

voor DVZ dat M. (...) haar twee weken na het incident met de besnijdenis van haar dochter opdroeg om

zwarte kledij te dragen. Voor het CGVS verklaarde verzoekster echter dat ze de streng religieuze regels

van M. (...) niet volgde, tot deze dreigde haar te vermoorden. Gevraagd naar een specifieke

tijdsaanduiding verklaarde verzoeker dat dit vanaf 10 augustus 2012 was, de dag van het incident. Dit is

strijdig met haar verklaringen op de DVZ, evenals met de verklaring eerder in het gehoor dat zij op dat

ogenblik weigerde zich te sluieren. Na de “vergadering” op 10 augustus 2012 zou M. (...) dan gedreigd

hebben dat zij het huis moest verlaten, begon hij haar te slaan en was er elke dag ruzie. Deze

uiteenlopende verklaringen doen vermoeden dat zij wel degelijk haar eigen wil kon handhaven en dat de

fanatiek religieus geïnspireerde voorschriften van haar schoonbroer moeten worden gerelativeerd;

- met betrekking tot de vlucht presenteerde zij M. (...)’s moordpoging op haar oudste zoon I. (...) als

reden voor haar vlucht. Voor de DVZ vermeldde zij dit incident niet en verklaarde ze te zijn gevlucht

nadat M. (...) haar beschuldigde van overspel, omdat zij de vriend van haar man in vertrouwen had

genomen over haar problemen. Hij zou de hele buurt en familie op de hoogte hebben gebracht en haar

hebben geslagen en mishandeld waarna zij vluchtte. Op de vraag waarom zij dit niet voor de DVZ

vertelde, antwoordde verzoekster dat haar verzocht werd geen details te geven. Het betreft de directe

aanleiding voor haar vlucht en geen detail. Wanneer later in het gehoor werd gevraagd naar de dag

waarop ze wegvluchtte, gaf zij andermaal een verschillende versie van de feiten: toen M. (...) en zijn

twee vrouwen reeds naar de moskee waren vertrokken en zij hen achterna moest komen met de

kinderen, nam zij een taxi om naar Dubreka te gaan. Deze discrepanties ondermijnen ernstig de

geloofwaardigheid;

- het attest van de sociaal assistente kan niet als objectief bewijsmateriaal worden beschouwd

aangezien het enkel gebaseerd is op verzoeksters verklaringen. Bovendien is deze persoon niet

opgeleid om zich uit te spreken over verzoeksters psychische gezondheid en de oorzaken die er aan ten

grondslag liggen. De aanvragen van de dienst Tracing van het Rode Kruis om M. A. D. (...) op te sporen,

tonen enkel aan dat verzoekster stappen ondernam, hetgeen hogerstaande motieven niet ondergraaft.

De drie medische attesten over behandeling aan de knieën doen evenmin afbreuk aan bovenstaande

conclusies en vormen geen bewijs dat deze klachten te wijten zijn aan mishandeling door M. (...) en zijn

echtgenotes. Een arts kan niet met voldoende en volledige zekerheid de precieze omstandigheden

schetsen waarbij de aandoeningen werden opgelopen. Uit de foto’s, kan niet worden afgeleid wie de

letsels heeft toegebracht, noch om welke redenen en wanneer deze kwetsuren werden toegebracht. Er

zijn geen documenten die toelaten haar reisweg te controleren.

Verzoekster betwist vooreerst het motief dat het niet geloofwaardig zou zijn dat ze moest huwen met de

oudere broer van haar overleden echtgenoot. Zij wijst erop dat er in casu geen jongere broer was zodat

zij wel genoodzaakt werd te trouwen met de oudere broer. Uit het door verzoekster neergelegde stuk

B.9, “Subject Related Briefing. Guinée. Les pratiques du lévirat et du sororat” van juli 2012, blijkt dat de

geconsulteerde bronnen niet volledig eensluidend zijn. Volgens de eerste aangehaalde bron in het SRB

komt een leviraatshuwelijk met een oudere broer niet voor. Volgens de tweede bron is het leviraat met

een oudere broer mogelijk doch uitzonderlijk en gebeurt het enkel in welbepaalde omstandigheden.

Volgens een derde bron is het wel degelijk mogelijk een oudere broer te huwen, naargelang de

gemeenschap. Op blz. 11 van het SRB wordt tenslotte besloten dat er terzake geen algemene regels

vast te stellen zijn en dat het afhankelijk is van de concrete situatie. Verzoekster legt daarnaast met haar

stuk B.12 een kritische analyse neer door het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen met

betrekking tot deze SRB-rapporten. De Raad stelt echter vast dat deze kritiek vooral vanuit theoretisch

oogpunt geschiedt, onder meer met verwijzing naar de richtlijnen van UNHCR over de beoordeling van

de geloofwaardigheid van asielzoekers, maar dat hiermee de informatie niet wordt weerlegd aan de

hand van concrete gegevens. Nergens blijkt dat de informatie uit het SRB niet op correcte wijze zou

vergaard zijn of niet objectief zou zijn. Anderzijds stelt de Raad vast dat de informatie uit het SRB niet zo

eenduidig is als de commissaris-generaal voorhoudt, alleszins lijkt het erop dat indien geen jongere

broer voorhanden is, een ander familielid wordt aangezocht, zoals bijvoorbeeld een neef, zodat

verzoekster gevolgd kan worden waar zij stelt dat het geenszins onmogelijk blijkt dat het

leviraatshuwelijk opgenomen wordt door een oudere broer wanneer er geen jongere broer aanwezig is.
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Evenwel blijkt op p. 10 van het SRB ook dat de vrouw zulk een huwelijk steeds kan weigeren, maar dat

zij het risico loopt uit het huis te worden gezet door de familie en dat haar kinderen haar worden

ontnomen. De Raad stelt vast dat verzoekster Guinee heeft verlaten zonder haar kinderen en zich door

haar vertrek uit het land van herkomst de facto heeft onttrokken aan het huwelijk, gezin, familie,

domicilie en bezittingen. Zij toont niet aan dat zij in het land van herkomst geen mogelijkheid had om

zich elders te vestigen en er te leven.

Waar verzoekster het motief betwist dat zij kon ontsnappen aan het gedwongen huwelijk, poneert zij,

zonder dit verder te staven, dat zij onmogelijk kon ontkomen aan het huwelijk. Evenwel weerlegt zij niet

de vaststelling op basis van de informatie in het administratief dossier dat bij het huwelijk in Guinee de

traditie een zekere onderhandelingsmarge voorziet en dat het aldus niet aannemelijk is dat zij zich

zonder enig weerwerk zou hebben neergelegd bij de beslissing van haar schoonfamilie. Verzoeksters

verklaring dat zij door haar overleden echtgenoot in bescherming werd genomen zodat zij in het

verleden progressieve standpunten kon innemen, doet er geen afbreuk aan dat, gelet op haar profiel,

kan verwacht worden dat zij pogingen zou ondernemen zich te verzetten tegen een gedwongen

huwelijk, te meer gelet op de conflicterende opvattingen van verzoekster en M. (...). Ook het argument

dat zij dreigde de gezinswoning alsook het hoederecht over haar kinderen te verliezen, snijdt geen hout,

nu blijkt dat verzoekster dit alles met haar vlucht naar België zonder meer heeft opgegeven.

Het motief houdende verzoeksters verklaring dat M. (...) handelde uit hebzucht, niet in overeenstemming

te brengen valt met zijn gedrag, wordt door verzoekster niet betwist. De Raad stelt vast dat dit motief

steun vindt in verzoeksters verklaringen en meent dan ook dat dit motief moet worden behouden.

Met betrekking tot de identiteit van degene die haar dochter liet besnijden, voert verzoekster aan dat zij

voor de DVZ enkel sprak over de eerste vrouw omdat zij het was die het haar aankondigde en dat haar

werd verzocht bondig te zijn. Evenwel stelt de Raad vast dat verzoekster in het meer uitgebreide gehoor

voor het CGVS niet sprak over tussenkomst van de eerste vrouw, zodat enkel kan worden vastgesteld

dat het hier gaat om een postfactum verklaring waar verzoekster thans voor het eerst mee komt

aanzetten, en die niet van aard is de tegenstrijdigheid te weerleggen. Bovendien weerlegt verzoekster

hiermee geenszins de tegenstrijdigheid met betrekking tot de persoon met wie het tot een handgemeen

kwam. De verklaring dat zij tijdens het gevecht zodanig getraumatiseerd was dat zij zich dit niet meer

duidelijk kan herinneren, is eveneens slechts een postfactum verklaring, waarbij dient vastgesteld dat

verzoekster duidelijk voor de DVZ verklaarde dat het handgemeen volledig met de eerste vrouw

plaatsvond. De Raad ziet geen redenen om aan te nemen dat verzoekster niet bij machte was om

hierover eenduidige verklaringen af te leggen.

Waar verzoekster nog stelt dat zij op zoek kon gaan naar werk buitenshuis omdat de houding van M.

(...) pas veranderde na het incident en de daaropvolgende vergadering, oordeelt de Raad dat dit niet te

rijmen valt met het door verzoekster voorgehouden profiel van M. (...) als fanatiek wahabiet. Het is

geenszins aannemelijk dat deze laatste, indien hij werkelijk een fanatiek wahabiet was zoals verzoekster

beweert, niet reeds vanaf het begin problemen zou gehad hebben met de geëmancipeerde standpunten

en gedragingen van verzoekster om vervolgens plotsklaps zijn opinie hierover volledig om te gooien na

de gebeurtenissen van 10 augustus 2012.

Verder stelt de Raad vast dat verzoekster het motief niet betwist met betrekking tot de bewering dat M.

(...) het kind van B. (...) op een nacht een doekje in de mond zou hebben gestoken terwijl hij anderzijds

de aanwezigheid ervan pas een dag voor verzoeksters vertrek zou hebben opgemerkt. Evenmin betwist

zij het motief dat het niet plausibel is dat een baby van zes maanden gedurende een kleine maand

onopgemerkt in het huis zou hebben verbleven. Met de commissaris-generaal oordeelt de Raad dat

verzoeksters verklaringen op dit punt totaal ongerijmd zijn.

Met betrekking tot het dragen van religieuze kledij voert verzoekster aan dat zij voor de DVZ hetzelfde

verklaarde als voor het CGVS. Evenwel blijkt uit lezing van de gehoorverslagen dat er wel degelijk grote

discrepanties tussen haar opeenvolgende verklaringen zijn. Zo verklaarde verzoekster voor de DVZ dat

twee weken na het incident en de vergadering op van 10 augustus 2012, M. (...) haar wou straffen en

dat zij vanaf dan zwarte kledij moest aantrekken (vragenlijst, p. 3). Voor het CGVS verklaarde ze

uitdrukkelijk dat ze hiertoe gedwongen werd vanaf de gebeurtenissen op 10 augustus 2012

(gehoorverslag p. 24). De tegenstrijdigheid blijkt aldus duidelijk uit verzoeksters verklaringen.

Met betrekking tot de aanleiding van haar vlucht voert verzoekster aan dat haar niet kan worden

verweten dat zij voor de DVZ geen melding maakte van het incident tussen M. (...) en I. (...) aangezien

zij bondig moest zijn. In de bestreden beslissing wordt echter geoordeeld dat het hier geenszins om een

detail gaat en dat verzoekster dit had moeten vermelden. De Raad stelt vast dat tijdens haar gehoor

voor het CGVS de aanval van M. (...) op I. (...) uitdrukkelijk voorstelde als de concrete aanleiding voor

haar vlucht. Het gaat aldus inderdaad om een essentieel gegeven in het asielrelaas (gehoorverslag p.

19). Voor de DVZ (vragenlijst, p. 3) verklaarde verzoekster dat de aanleiding voor de vlucht het feit was

dat M. (...) haar beschuldigde van overspel. De Raad stelt aldus vast dat het hier wel degelijk om een
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tegenstrijdigheid gaat, die niet kan verklaard worden door het meer bondige karakter van de

verklaringen voor de DVZ, aangezien uit de lezing van beide verslagen duidelijk blijkt dat verzoekster

zonder meer andere oorzaken aanhaalde voor haar vlucht. Er is dan ook geen reden waarom

verzoekster voor de DVZ niet de aanval op I. (...) had kunnen vermelden. Ook stelt de Raad vast dat

tijdens het gehoor op het CVGS van een beschuldiging van overspel door M. (...) en de hierop volgende

mishandeling van verzoekster, geen sprake meer is. De Raad oordeelt dan ook dat deze discrepanties

niet kunnen verklaard worden door het loutere feit dat de verklaringen voor de DVZ bondiger dienden te

zijn.

De Raad stelt vast dat, gelet op de talrijke tegenstrijdige en ongerijmde verklaringen, verzoekster niet

aannemelijk maakt daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging te hebben. De motieven van de

commissaris-generaal worden dan ook bijgetreden.

Verder herhaalt verzoekster haar asielmotieven en koppelt deze aan een uitgebreide uiteenzetting en

theoretische beschouwingen omtrent de beoordelingswijze van asielaanvragen. Zo stelt ze dat rekening

moest worden gehouden met geheugenproblemen. De Raad ziet echter niet in waarom dit niet zou

gebeurd zijn of waarom zou blijken dat deze uiteenzetting alsnog de beoordeling van de asielaanvraag

kan ombuigen. De weerhouden motieven steunen op gedetailleerde verklaringen, zoals verzoekster er

overigens zelf op wijst, en er werden duidelijke tegenstijdigheden vastgesteld. Met het in algemene

termen verwijzen naar geheugenproblemen door traumatische ervaringen, kwetsbaarheid of haar

geslacht toont verzoekster niet aan dat deze motivering niet correct of pertinent zou zijn. Ook waar

verzoekster met de verwijzing naar het gebruik van de woorden “verrassend”, verbazend” en “weinig

waarschijnlijk”’, toont zij niet aan dat de motieven niet draagkrachtig zouden zijn. Daarbij wijst de Raad

er op dat de beoordeling -en dus de motivering- een geheel vormt waarbij de aannemelijkheid van de

vervolging op basis van het geheel van motieven wordt gelezen. Hetzelfde geldt met betrekking tot het

voordeel van de twijfel dat aldus verzoekster moet worden toegekend.

Waar verzoekster vervolgens aanvoert dat zij vreest voor vervolging wegens het behoren tot een

bepaalde sociale groep, namelijk omdat zij vrouw is, dient zij nog steeds de vrees voor vervolging wat

haar betreft te staven aan de hand van objectieve gegevens. Hierboven is reeds gebleken dat

verzoekster hier niet in slaagt. Hetzelfde geldt met betrekking tot het feit dat zij zou vrezen omwille van

haar standpunten over de hoofddoek en over genitale vrouwenverminking.

Waar verzoekster vervolgens een uitgebreide uiteenzetting houdt omtrent de vrouwelijke genitale

verminking in Guinee stelt de Raad vast dat er in hoofde van verzoekster geen vrees voor besnijdenis

aan de orde is. Voor zover verzoekster haar dochter zou willen beschermen tegen besnijdenis, stelt de

Raad vast dat verzoekster zonder haar kinderen naar België is gevlucht, zodat ook dit element geen

relevantie heeft bij de beoordeling van de huidige asielaanvraag. De Raad ziet niet in op welke wijze

verzoekster haar dochter denkt te kunnen beschermen, nu ze zonder haar naar België is gekomen. De

talrijke stukken die verzoekster dienaangaande neerlegt zijn dan ook niet dienend. Het enkele feit dat

verzoekster omwille van haar standpunt omtrent besnijdenis zou worden vervolgd, is niet aannemelijk.

Bovendien gaat verzoekster er met deze uiteenzetting aan voorbij dat haar relaas ongeloofwaardig werd

beschouwd en dat zij er niet in geslaagd is deze beoordeling recht te zetten.

Met betrekking tot de stukkenbundel die verzoekster neerlegt, stelt de Raad vast, enerzijds de

stukkenbundel A, dezelfde bewijsstukken betreft die zij voorlegde aan het CGVS. Hierin werd

uitdrukkelijk gemotiveerd waarom deze stukken de beoordeling niet in gunstige zin kunnen ombuigen;

verzoekster weerlegt deze motivering niet, zodat de Raad er zich bij aansluit.

Met betrekking tot de stukkenbundel B, bestaande uit 31 documentatiestukken, betreft het enerzijds

aanbevelingen en richtlijnen met betrekking tot gendergelerateerde asielaanvragen; hoger werd reeds

besproken waarom wordt geoordeeld dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij een gegronde vrees

voor vervolging heeft in haar hoedanigheid van Guineese vrouw. De daaropvolgende stukken hebben

betrekking op het huwelijk in Guinee, in het bijzonder de problematiek van gedwongen huwelijken en het

leviraatshuwelijk. Ook hier ziet de Raad niet in op welke wijze deze stukken van aard zijn de hoger

besproken beoordeling te weerleggen, meer nog, de Raad acht de informatie in deze stukken conform

het reeds gestelde. Voor zover niet reeds besproken, duidt verzoekster evenmin aan op welke wijze

deze stukken de beoordeling kunnen wijzigen. Tenslotte nog legt verzoekster stukken neer met

betrekking tot het wahabisme in Guinee, vrouwelijke genitale mutilatie en de situatie inzake

vrouwenrechten in Guinee. Weerom acht de Raad deze stukken geenszins strijdig met hogerstaande

beoordeling, noch licht verzoekster toe op welke wijze deze stukken een ander licht kunnen werpen op

haar asielrelaas.
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Gelet op wat voorafgaat stelt de Raad vast dat verzoekster geen gegronde vrees voor vervolging heeft

aannemelijk gemaakt.

2.2.2. Nopens de subsidiaire beschermingsstatus

Gelet op het hoger vastgestelde inzake haar asielrelaas, toont verzoekster niet aan dat in haar hoofde

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst

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

vreemdelingenwet.

Uit de SRB “Guinee – De veiligheidssituatie”, door verweerder aan het administratief dossier

toegevoegd (zie map ‘Landeninformatie’), blijkt dat Guinee in 2012 en begin 2013 werd geconfronteerd

met interne spanningen, geïsoleerde en sporadische daden van geweld en andere vergelijkbare daden.

Guinee wordt echter niet geconfronteerd met willekeurig geweld en er is geen gewapende oppositie in

het land. Verzoekster brengt geen stukken bij waaruit zou kunnen blijken dat deze informatie onjuist of

achterhaald is. Aldus is er actueel geen sprake van een situatie van willekeurig geweld in Guinee zodat

er ten aanzien van verzoekster geen zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij louter

door haar aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2,

c) van de vreemdelingenwet.

Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar relaas en de elementen in het dossier

toont verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij een reëel

risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien mei tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN C. VERHAERT


