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nr. 127 331 van 23 juli 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 IVE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 20 maart 2014 heeft

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

25 februari 2014.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 24 april 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. De Muelenaere en van

attaché C. MISSEGHERS, 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 verklaart de Guineese nationaliteit te bezitten, tot de etnische groep Peul te behoren en moslim te

zijn. U werd op 22 december 1982 geboren in Touge in het district Koumbama in Moyenne-Guinee.

U groeide er op bij uw ouders en uw twee jongere broers. In 1997 verhuisde u naar Conakry om bij

uw oom langs vaderskant en zijn gezin in Matoto te gaan wonen. U studeerde er wiskunde op

de middelbare school en in 2006 verhuisde u naar Farana om er landbouwkunde te studeren aan

de universiteit. In 2009 studeerde u af en keerde terug naar Conakry. Tot dan had uw oom steeds in

uw onderhoud voorzien maar nu moest u op eigen benen staan.

Aanvankelijk ging alles u voor de wind. U vond werk, weliswaar niet in de richting van uw studies maar

u verdiende genoeg om een huis te huren en comfortabel te kunnen leven en had een goede relatie

met uw baas Mamadou Boye Conde. Boye had een winkel in Conakry waar hij allerhande artikelen



RvV X - Pagina 2

verkocht: elektrische apparaten, drank en voedingswaren. U hielp hem in de winkel en beheerde de

stock. Daarnaast was er nog een derde werknemer, Moukthar Diallo, die de winkel bewaakte en hielp

met zwaar fysiek werk. Van april 2011 tot mei 2012 werkte u zonder problemen samen met Boye

en Moukthar.

Op 20 mei 2012 was er een probleem met de elektriciteitsgenerator van de winkel. Elektriciteit

was cruciaal gezien jullie ook gekoelde dranken en voedsel verkochten. Boye vroeg u dan ook om snel

de generator te laten herstellen. U nam contact op met een mecanicien die u kende: Mamadou Salio

Diallo. Op 25 mei 2012 kwam hij de generator herstellen en vertrok weer. Drie uur later ging het echter

grondig mis. De generator ontplofte en de lekkende benzine zette al snel de hele winkel in lichterlaaie.

Jullie deden wat jullie konden maar kregen het vuur niet geblust. Toen de brandweer twee uur later

arriveerde en de brand eindelijk onder controle kreeg was het al te laat: de volledige winkel en alles wat

erin stond was in vlammen opgegaan.

Uw werkgever Boye beschuldigde u van deze brand omdat u diegene was die de mecanicien

had gebeld. Er ontstond een zware discussie tussen jullie. De omstaanders en de

brandweermannen probeerden Boye te kalmeren door te zeggen dat het een ongeluk was, dat

dergelijke dingen nu eenmaal gebeuren en dat er van geluk gesproken mocht worden dat er geen

doden of gewonden waren gevallen. Boye kalmeerde echter niet en u vertrok naar huis.

De volgende ochtend stond Boye aan uw deur met een agent. Ze namen u mee en brachten u naar

het politiekantoor Eskadron n°3 in Matam. Daar werd u vastgehouden van 26 mei 2012 tot 11

november 2012. U zat er met twee medegevangenen in een cel en werd er slecht behandeld: jullie

kregen weinig te eten en moesten jullie behoefte in een emmer doen. Op 10 november 2012 werd u

zwaar mishandeld door een bewaker die onder de bijnaam Magie Chef Soumah gekend stond. Hij

probeerde u tot seksuele handelingen te dwingen en toen u weigerde begon hij u te schoppen en te

slaan. Daarnaast raakte u ook een keer betrokken bij een gevecht tussen uw twee celgenoten en

incasseerde daarbij enkele klappen.

Enkele weken nadat u werd opgepakt werd uw oom ongerust en ging naar u op zoek. Na een

tweetal weken vond hij u in de gevangenis via een behulpzame bewaker die van Peul afkomst was.

Sindsdien probeerde hij u regelmatig te bezoeken maar meestal werd hem echter de toegang

geweigerd. Ondertussen kwam ook uw werkgever Boye een keer langs. Hij zei dat u hem €300.000

moest betalen als vergoeding voor wat hij was verloren in de brand die u volgens hem veroorzaakte. Hij

bedreigde u en zei dat u in de gevangenis zou sterven als u hem niet betaalde. Na die ene keer hebt u

hem nooit meer gezien.

Op 11 november 2012 sprak uw oom de bewaker van Peul afkomst opnieuw aan. Hij drong aan om

te gaan kijken hoe het met u was. Hij had u al maanden niet meer gezien, mocht de gevangenis

niet binnen en maakte zich grote zorgen. Hij wist niet of u nog in leven was. De Peul bewaker ging naar

uw cel en trof u daar in erbarmelijke toestand aan na de mishandelingen door Magie Chef Soumah

de avond voordien. Hij ging naar uw oom terug en zei hem dat u nog steeds in de cel zat maar dat hij

niet wist of u het zou halen. Hierop begon uw oom te huilen en smeekte hem om u vrij te laten. De

bewaker ging akkoord, op voorwaarde dat uw oom hem vier miljoen Guineese Frank (FG) zou betalen

en dat u daarna het land zou verlaten zodat hij zelf niet in de problemen zou komen.

U was buiten bewustzijn door de mishandelingen en weet dus niet hoe u de gevangenis hebt verlaten.

U werd naar een huis gebracht waar u nog een maand ondergedoken leefde en uw verwondingen

door een dokter werden verzorgd. Ondertussen regelde uw oom via een smokkelaar uw reis. Op

15 december 2012 nam u het vliegtuig naar België waar u op 17 december 2012 asiel aanvroeg.

U vreest bij terugkeer naar Guinee te worden vermoord door uw werkgever Mamadou Boye Conde

en door de Guineese autoriteiten.

Ter staving van uw identiteit, asielrelaas en reisweg legt u volgende documenten voor:

uw identiteitskaart (nr. 05011703027927; dd. 26/12/2005; geldig tot 26/12/2010), een foto van

verwondingen aan het gezicht, naar u verklaart door mishandeling in de gevangenis op 10 november

2012, en vier foto’s van littekens op uw schouder en been en van uw ontbrekende voortanden.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van uw verklaringen, van de concrete en actuele situatie in uw land van

herkomst en van alle elementen uit uw dossier blijkt dat het vluchtelingenstatuut of de

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

worden toegekend. De redenen daarvoor zijn dat de door u ingeroepen feiten niet geloofwaardig

worden bevonden en dat de algemene situatie in uw land op zich geen toekenning van

internationale bescherming rechtvaardigt.

Vooreerst legt u weinig overtuigende verklaringen af met betrekking tot de motieven van uw werkgever

Mamadou Boye Conde om opdracht te geven u te laten oppakken en onterecht zes maanden op te

sluiten in de gevangenis.
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U verklaart dat Boye u na de brand als schuldige aanwees en de ochtend nadien met een agent aan

uw deur stond om u mee te nemen naar de gevangenis (gehoor CGVS, pg.7; pg.9). Hij zou gezegd

hebben dat u hem de schade van de brand moest vergoeden of dat u anders in de gevangenis zou

sterven (gehoor CGVS, pg.7; pg.9). Hij zei u dat het verlies €300.000 bedroeg en dat u hem dat geld

terug moest betalen (gehoor CGVS, pg.9). Dit is vooreerst een zeer hoog bedrag voor een kleine winkel

(een boutique) in Guinee met één werknemer (gehoor CGVS, pg.4) die maandelijks slechts

500.000 Guineese Franc (FG) (gehoor CGVS, pg.10) ofte €53 verdient. Bovendien is het merkwaardig

dat uw baas u dit bedrag in Euro zou zeggen en niet in FG, de nationale munteenheid van Guinee.

Hiernaar gevraagd zegt u dat handelaars in Guinee altijd in Euro rekenen omdat ze regelmatig

goederen uit het buitenland bestellen (gehoor CGVS, pg.10). Dit is echter geen afdoende verklaring. De

goederen die u in de winkel verkocht waren allemaal in FG geprijsd, u rekende enkel in FG en

Guineeërs onder elkaar hebben het ook steeds over FG (gehoor CGVS, pg.10). U weet niet hoeveel

geld €300.000 is, u verklaart enkel dat “het veel geld” is (gehoor CGVS, pg.9) maar u vroeg ook niet aan

uw baas hoeveel het was (gehoor CGVS, pg.10). Dit is merkwaardig. Van iemand die wordt afgeperst

en onterecht in de gevangenis zit mag op zijn minst verwacht worden dat hij verduidelijking vraagt over

het bedrag dat van hem wordt geëist.

Verder zijn ook de motieven van uw baas niet helemaal duidelijk. Enerzijds verklaart u dat hij geld van

u wilde (gehoor CGVS pg.7; pg.9-10; pg.13), anderzijds dat hij u wou vermoorden (vragenlijst CGVS,

pg.4; gehoor CGVS pg.8; pg.10). Ook de autoriteiten zouden u willen vermoorden (gehoor CGVS,

pg.13). Beide pistes zijn echter weinig aannemelijk in het licht van uw verdere verklaringen. Vooreerst is

het weinig aannemelijk dat iemand u effectief zou willen vermoorden gezien u zes maanden in

de gevangenis hebt gezeten en iemand met slechte bedoelingen dus zeker al de mogelijkheid had om u

te laten vermoorden. Het feit dat u nog in leven bent doet vermoeden dat dit niet het geval was. U

verklaart verder dat Boye u daags na de brand liet oppakken (gehoor CGVS, pg.7; pg.9), dat hij u

vervolgens eenmaal kwam opzoeken in de gevangenis en dat hij tijdens uw gevangenschap op geen

enkel moment uw familie contacteerde (gehoor CGVS, pg.9-11). Dit is een vreemde strategie. Het is

weinig aannemelijk dat Boye – die veel geld was verloren en dat van u wilde terugvorderen – zes

maanden lang corrupt gevangenispersoneel zou betalen (en dus nog meer geld verloor) om u

onrechtmatig vast te houden zonder dat hij ook maar enigszins zicht had op het geld dat hij van u eiste

en zonder dat hij concrete en volhardende acties ondernam om dat geld effectief te krijgen. Als hij geld

van u wou loskrijgen lijkt het een meer logische actie om naar u toe te komen, het geld van u te eisen en

te dreigen u in de gevangenis te gooien indien u niet zou betalen. Vanuit de gevangenis bent u namelijk

geenszins in de mogelijkheid het gevraagde geld bij elkaar te krijgen noch kunt u uw familie contacteren

om de zaak voor u te regelen. Boye moet dit ook hebben beseft. Hiernaar gevraagd zegt u dat Boye

wilde dat uw familie het geld voor u zou betalen (gehoor CGVS, pg.10). Op geen enkel moment nam hij

echter contact op met uw familie om het geld te eisen (gehoor CGVS, pg.10), noch stelde hij u in

de mogelijkheid contact op te nemen met uw familie. Integendeel, de bewakers (die volgens u in

opdracht van Boye werkten (gehoor CGVS, pg.7, pg.8, pg.10)) lieten uw oom - die u na enkele weken

op eigen initiatief terugvond - niet binnen in de gevangenis (gehoor CGVS, pg.8). Het is op zijn minst

vreemd te noemen dat hij ervan uit zou gaan dat uw familie zou betalen zonder dat hij zelfs maar het

bedrag aan hen communiceerde. Van een geldeiser kan worden verwacht dat hij de geviseerde persoon

op zijn minst de kans geeft om het gevraagde bedrag te verzamelen dan wel dat hij zich tot diens familie

richt om het geld te krijgen. Dat Boye geen van beide dingen deed maakt uw verklaringen hieromtrent

weinig geloofwaardig.

Verder is het weinig aannemelijk dat u als enige verantwoordelijk zou worden gehouden voor de brand.

U verklaart dat u contact opnam met de mecanicien Mamadou Salio Diallo die op 25 mei 2012

de generator kwam ‘herstellen’ die drie uur later ontplofte en de volledige winkel vernielde (gehoor

CGVS, pg.7). We kunnen er dus vanuit gaan dat Salio een fatale fout maakte of op zijn minst zijn werk

niet goed had gedaan. Boye beschuldigde echter niet Salio maar u, naar u verklaart omdat u diegene

was die Salio had opgebeld. Het lijkt nochtans duidelijk dat de schuld in dit verhaal geenszins bij u kon

worden gelegd en dat als er een zondebok gezocht moest worden het wel de mecanicien Salio zou zijn.

Uit uw verklaringen blijkt echter niet dat Boye ook maar een deel van de fout bij Salio zou hebben

gelegd. Hij stelde u volledig verantwoordelijk voor het ontploffen van de generator en de brand, wat in

het licht van de feiten enigszins vreemd is. Ook zelf lijkt u op geen enkel moment de link te leggen

tussen een eventuele fout van Salio en de problemen die daarna ontstonden. U haalde dit niet aan toen

Boye u kwam bedreigen in de gevangenis noch probeerde u hierover inlichtingen in te winnen (gehoor

CGVS, pg11). U verklaart dat de mecanicien gewoon zijn werk deed en dat u zich nooit hebt afgevraagd

of hij misschien een fout had gemaakt (gehoor CGVS, pg.11). Deze passieve houding ten aanzien van

de oorzaak van de problemen strookt niet met de ernst ervan, u werd er blijkens uw verklaringen

uiteindelijk wel door gedwongen uw land en leven achter te laten.
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U kunt verder niet verklaren waarom Mamadou Boye Conde over voldoende macht en invloed zou

beschikken om een onschuldige jongeman zes maanden gevangen te houden. Noch kunt u verklaren

waarom uw oom niets ondernam om u te verdedigen of vrij te krijgen.

U verklaart dat Boye “relaties, macht en geld” heeft (gehoor CGVS, pg.13). U slaagt er echter niet in

om deze bewering te concretiseren. U verklaart dat hij relaties met soldaten heeft maar ook deze

bewering blijft zeer oppervlakkig. Nergens blijkt uit uw verklaringen dat Boye een machtig of

uitermate gerespecteerd man was in Conakry, een man van het kaliber dat in een vingerknip een

onschuldige jongeman maandenlang in de gevangenis kon houden. Bovendien waren heel wat mensen

op de hoogte van de ware toedracht van de feiten: de mecanicien, de omstaanders bij de brand en

de brandweermannen die Boye hadden proberen te kalmeren (gehoor CGVS, pg.7; pg.11). Het is dan

ook weinig aannemelijk dat uw oom, toch ook een man met geld (gehoor CGVS, pg.4-5, pg.11-13)

geen andere uitweg zag dan u illegaal naar België te sturen. Hij trachtte op geen enkel moment u op

legale wijze vrij te krijgen: hij diende geen klacht in, nam geen advocaat in de arm, zocht bij niemand

steun of hulp (gehoor CGVS, pg.11). Na zes lange maanden betaalde hij pas iemand om u vrij te

krijgen. Bovendien was dit toevallig daags nadat u zwaar werd mishandeld, hoewel uw oom dit niet kon

weten aangezien hij u niet mocht bezoeken. Het feit dat u niet kunt aantonen dat Boye de mogelijkheid

en de middelen had om u onrechtmatig op te sluiten noch kunt verklaren waarom uw oom op geen

enkele andere manier dan een illegale vlucht naar België heeft getracht u vrij te krijgen ondermijnt

verder uw verklaringen.

Gelet op voorgaande vaststellingen kan geen geloof gehecht worden aan de door u

aangehaalde vluchtmotieven.

Ook de foto die u neerlegt ter staving van uw asielrelaas is geen bewijs voor uw beweerde problemen

met Mamadou Boye Conde en verblijf in de gevangenis.

Op geen enkele manier kan op basis van deze foto worden besloten waar en onder

welke omstandigheden u deze verwondingen opliep. De foto is niet gedateerd noch legt u een medisch

attest neer van de letsels. Deze foto kan niet staven dat u effectief in de gevangenis hebt gezeten noch

dat dit in opdracht van Boye zou zijn geweest.

Dezelfde redenering gaat op voor de littekens en de ontbrekende voortanden die u toonde tijdens

het gehoor op het CGVS. Ook hieruit kan louter worden afgeleid dat u in het verleden verwondingen

hebt opgelopen en uw voortanden kwijt raakte. Op geen enkele manier kan echter worden vastgesteld

waar, wanneer en onder welke omstandigheden u deze letsels opliep. U legt geen medische attesten

voor.

Ter staving van uw identiteit legt u uw identiteitskaart neer.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat dit document slechts geldig was tot 26 december 2010 en

dat deze datum bij uw aankomst in België dus al twee jaar was verstreken. Los van deze opmerking

betreft dit document louter uw identiteit maar vormt geen ondersteuning voor uw asielrelaas.

Op basis van voorgaande vaststellingen kan niet gesteld worden dat u de door u ingeroepen feiten die

aan de basis van uw vervolgingsvrees zouden liggen, aannemelijk heeft gemaakt. Zij kunnen aldus niet

de basis vormen voor een risicoanalyse in het licht van de criteria van de Vluchtelingenconventie en van

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

Daarnaast werd geoordeeld dat u geen risico in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet

loopt. U komt ook op die basis dus niet in aanmerking voor de subsidiaire beschermingsstatus.

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, §2, c 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 binnenlandse 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).

Met betrekking tot de etnische situatie in uw land van herkomst kan het volgende worden gesteld:
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Volgens de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die bij het dossier is

gevoegd, bestaat het land uit drie belangrijke etnieën: de Peul, de Malinké en de Soussous. Het

etnische gemengde karakter is en blijft steeds een realiteit in Guinee. Tijdens de presidentsverkiezingen

van 2010 hebben de twee belangrijkste kandidaten, Cellou Dalein Diallo van de UFDG, een partij die

hoofdzakelijk uit Peul bestaat en Alpha Condé van RPG, een partij die hoofdzakelijk uit Malinké bestaat,

het etnische aspect echter als instrument gebruikt voor politieke doeleinden. Momenteel kunnen we niet

meer spreken over een krachtmeting enkel tussen de Peul en de Malinké. De oppositie die

eerder hoofdzakelijk werd vertegenwoordigd door de UFDG heeft zich immers verenigd in een alliantie

die alle etnieën verzamelt. De verschillende gewelddadige betogingen die Guinee kent, hebben

hoofdzakelijk een politiek karakter en geenszins een etnisch karakter aangezien zij plaatsvinden in het

kader van de parlementsverkiezingen. In N'Zérékoré escaleerde in juli 2013 een fait divers tot twee

dagen van gewelddadige confrontaties tussen de Guerzé- en de Konianké-gemeenschap, sindsdien is

de rust echter teruggekeerd. Uit tal van geraadpleegde bronnen blijkt dat er geen vervolging is enkel en

alleen op basis van het feit dat men in Guinee tot de etnie Peul behoort. Het feit dat men zich politiek

verzet, dat men deelneemt aan een betoging, of men nu Peul is of niet, dat moet men eerst in

aanmerking nemen bij de beoordeling van de aangehaalde vrees voor vervolging. Enkel het feit dat men

behoort tot de etnie Peul zonder dat er een profiel is van politieke tegenstander dat als geloofwaardig

wordt beschouwd volstaat niet om het bestaan vast te stellen van een gegronde vrees voor vervolging.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/3 van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en van de materiële motiveringsplicht. Hij richt zich daarbij

op de motieven van de bestreden beslissing.

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

de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 19 april 2004 inzake de minimumnormen voor de erkenning

van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchtelingen of als persoon die anderszins

internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming. Daarnaast voert hij

de schending aan van de materiële motiveringsplicht, daarbij richt hij zich op de niet-toekenning van

subsidiaire bescherming.

2.2. Beoordeling

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

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

bescherming kunnen rechtvaardigen.

In zijn beslissing van 25 februari 2014 oordeelde de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen dat verzoeker geen gegronde vrees voor vervolging aannemelijk maakt, omwille van de

volgende redenen :

(i) verzoeker legde weinig overtuigende verklaringen af met betrekking tot de motieven van zijn

werkgever M. B. C. om hem te laten oppakken en onterecht zes maanden op te sluiten in de

gevangenis. Hij verklaarde dat Boye hem na de brand als schuldige aanwees en de ochtend nadien

met een agent aan zijn deur stond om hem mee te nemen naar de gevangenis. Hij zou gezegd

hebben dat hij hem de schade van de brand moest vergoeden of dat hij anders in de gevangenis

zou sterven. Het verlies zou €300.000 bedragen en verzoeker moest dit terug betalen. Dit is een

zeer hoog bedrag voor een kleine winkel in Guinee met één werknemer die maandelijks slechts

500.000 Guineese Franc (FG) (€53) verdient. Bovendien is het merkwaardig dat zijn baas dit

bedrag in Euro zou zeggen en niet in FG, de nationale munteenheid van Guinee. Hiernaar gevraagd

zegt hij dat handelaars in Guinee altijd in Euro rekenen omdat ze regelmatig goederen uit het

buitenland bestellen. Dit is geen afdoende verklaring, de goederen in de winkel waren allemaal in

FG geprijsd, verzoeker rekende enkel in FG en Guineeërs onder elkaar hebben het ook steeds over

FG. Verzoeker weet niet hoeveel €300.000 is, hij verklaart enkel dat “het veel geld” is maar hij

vroeg ook niet aan zijn baas hoeveel het was. Van iemand die wordt afgeperst en onterecht in de

gevangenis zit mag worden verwacht dat hij verduidelijking vraagt over het bedrag dat van hem

wordt geëist ;

(ii) de motieven van zijn baas zijn niet duidelijk. Enerzijds verklaart hij dat hij geld van verzoeker wilde,

anderzijds dat hij hem wou vermoorden. Ook de autoriteiten zouden hem willen vermoorden. Beide

pistes zijn echter weinig aannemelijk in het licht van zijn verdere verklaringen. Vooreerst is het

weinig aannemelijk dat iemand hem effectief zou willen vermoorden gezien hij zes maanden in de

gevangenis heeft gezeten en er aldus zeker ruim de mogelijkheid was hem te laten vermoorden.

Dat hij nog in leven is doet vermoeden dat dit niet het geval was. Hij verklaart verder dat Boye hem

daags na de brand liet oppakken; dat hij verzoeker vervolgens eenmaal kwam opzoeken in de

gevangenis en dat hij tijdens zijn gevangenschap op geen enkel moment zijn familie contacteerde.

Het is weinig aannemelijk dat Boye – die veel geld was verloren en dat van verzoeker wilde

terugvorderen – zes maanden lang corrupt gevangenispersoneel zou betalen om verzoeker

onrechtmatig vast te houden zonder dat hij ook maar enigszins zicht had op het geld dat hij van

hem eiste en zonder dat hij iets ondernam om dat geld effectief te krijgen. Als hij geld van verzoeker

wou loskrijgen lijkt het logischer naar hem toe te komen, het geld van hem te eisen en te dreigen

hem in de gevangenis te gooien indien hij niet zou betalen. Vanuit de gevangenis was verzoeker

immers niet in de mogelijkheid het gevraagde geld bij elkaar te krijgen noch kon hij zijn familie

contacteren om de zaak voor hem te regelen. Hiernaar gevraagd zegt verzoeker dat Boye wilde dat

zijn familie het geld voor hem zou betalen. Op geen enkel moment nam hij echter contact op met

zijn familie om het geld te eisen, noch stelde hij verzoeker in de mogelijkheid contact op te nemen

met zijn familie. Integendeel, de bewakers (die volgens hem in opdracht van Boye werkten) lieten

zijn oom niet binnen in de gevangenis. Het is vreemd dat hij ervan uit zou gaan dat zijn familie zou

betalen zonder dat hij zelfs maar het bedrag aan hen communiceerde. Van een geldeiser kan

worden verwacht dat hij de geviseerde persoon op zijn minst de kans geeft om het gevraagde

bedrag te verzamelen dan wel dat hij zich tot diens familie richt om het geld te krijgen. Dat Boye

geen van beide deed maakt verzoekers verklaringen hieromtrent weinig geloofwaardig ;

(iii) het is weinig aannemelijk dat verzoeker als enige verantwoordelijk zou worden gehouden voor de

brand. Verzoeker verklaarde dat hij contact opnam met de mecanicien M. S. D. die op 25 mei 2012

de generator kwam ‘herstellen’ die drie uur later ontplofte en de volledige winkel vernielde. Er kan

worden verondersteld dat Salio een fatale fout maakte of op zijn minst zijn werk niet goed deed.

Boye beschuldigde echter niet Salio maar verzoeker, omdat hij degene was die Salio had opgebeld.

Het lijkt nochtans duidelijk dat de schuld in dit verhaal geenszins bij verzoeker kon worden gelegd

en dat als er een zondebok gezocht moest worden het wel de mecanicien Salio zou zijn. Uit zijn

verklaringen blijkt echter niet dat Boye ook maar een deel van de fout bij Salio zou hebben gelegd,

maar verzoeker volledig verantwoordelijk stelde. Ook verzoeker legt geen verband tussen een

eventuele fout van Salio en de problemen die daarna ontstonden. Hij haalde dit niet aan toen Boye

hem kwam bedreigen in de gevangenis noch probeerde hij hierover inlichtingen in te winnen. Hij

verklaart dat de mecanicien gewoon zijn werk deed en dat hij zich nooit afvroeg of hij misschien een

fout had gemaakt. Deze passieve houding ten aanzien van de oorzaak van de problemen strookt

niet met de ernst ervan ;
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(iv) verzoeker weet niet waarom M. B. C. over voldoende macht en invloed zou beschikken om een

onschuldige jongeman zes maanden gevangen te houden. Noch kon hij verklaren waarom zijn oom

niets ondernam om hem te verdedigen of vrij te krijgen. Hij verklaart dat Boye “relaties, macht en

geld” heeft. Hij slaagt er echter niet in om deze bewering te concretiseren. Hij verklaart dat hij

relaties met soldaten heeft maar ook deze bewering blijft zeer oppervlakkig. Nergens blijkt uit zijn

verklaringen dat Boye een machtig of gerespecteerd man was in Conakry, die een jongeman

maandenlang in de gevangenis kon houden. Bovendien waren heel wat mensen op de hoogte van

de ware toedracht van de feiten: de mecanicien, de omstaanders bij de brand en de

brandweermannen die Boye hadden proberen te kalmeren. Het is dan ook weinig aannemelijk dat

verzoekers oom, ook een man met geld, geen andere oplossing zag dan verzoeker illegaal naar

België te sturen. Hij trachtte op geen enkel moment om verzoeker op legale wijze vrij te krijgen: hij

diende geen klacht in, nam geen advocaat, zocht geen steun of hulp. Na zes maanden betaalde hij

pas iemand om verzoeker vrij te krijgen. Bovendien was dit toevallig daags nadat hij zwaar werd

mishandeld, hoewel zijn oom dit niet kon weten aangezien hij hem niet mocht bezoeken ;

(v) met betrekking tot de foto kan op basis van deze foto niet worden vastgesteld waar en onder welke

omstandigheden verzoeker deze verwondingen opliep. De foto is niet gedateerd noch legt

verzoeker een medisch attest neer van de letsels. Deze foto kan niet staven dat hij effectief in de

gevangenis heeft gezeten noch dat dit in opdracht van Boye zou zijn geweest ;

(vi) met betrekking tot de littekens en de ontbrekende voortanden die hij toonde kan hier enkel uit

worden afgeleid dat hij in het verleden verwondingen heeft opgelopen en zijn voortanden kwijt

raakte. Op geen enkele manier kan worden vastgesteld waar, wanneer en onder welke

omstandigheden hij deze letsels opliep. Hij legt geen medische attesten voor ;

(vii) met betrekking tot zijn identiteitskaart was dit document slechts geldig tot 26 december 2010 en

zodat het bij aankomst in België al twee jaar was verstreken. Bovendien betreft dit document louter

zijn identiteit maar ondersteuning het niet zijn asielrelaas ;

Waar verzoeker aanvoert dat hij nooit verklaarde dat zijn baas de gevangenisbewaarders betaalde, blijkt

evenwel dat zijn verklaringen dat hij wees op welig tierende corruptie om iets van de overheid te

bekomen in Guinee (gehoorverslag p. 11) en dat hij wel degelijk verklaarde « mijn chef betaalt dus geld

aan hen zodat ze mij mishandelen » (gehoorverslag, p. 12) en verder nog verklaarde op de vraag hoe

zijn baas hem onterecht in de gevangenis kon laten steken: «hij heeft macht omdat hij relaties en geld

heeft. Hij heeft macht omdat het resultaat heeft gehaald bij ons hebben soldaten de macht. Hij heeft

relaties met de mensen het verhaal toont dat hij meer macht heeft dan ik, het is toch duidelijk? » .

(gehoorverslag, p. 13) Aldus verklaarde verzoeker duidelijk dat zijn baas dankzij geld en relaties kon

bekomen dat verzoeker werd opgesloten in de gevangenis en mishandeld. Bovendien weerlegt

verzoeker hiermee niet dat zijn baas geen logische strategie hanteerde indien hij daadwerkelijk van

verzoeker geld wilde bekomen. Vanuit de gevangenis kon verzoeker immers onmogelijk het gevraagde

geld verzamelen en evenmin kon hij zijn familie vanuit de gevangenis contacteren om dit te doen.

Evenmin bleek dat zijn baas zelf contact opnam met verzoekers familie om geld te bekomen. Aldus stelt

de Raad vast dat de handelwijze van Boye niet in overeenstemming is met zijn drijfveren. Aldus is

verzoekers relaas niet logisch en incoherent op dit vlak.

Waar verzoeker met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor de brand aanvoert dat hij voor de

Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat hij niet meteen de motor liet herstellen en uiteindelijk iemand

die geen vakman was vroeg om de motor na te kijken, stelt de Raad vast dat deze verklaring evenwel

tegenstrijdig is met verzoekers verklaringen voor het Commissariaat-generaal, waar hij verklaarde: « de

20e was het probleem, de 21e zei hij me dat ik een mecanicien moest zoeken om de generator te

repareren. Ik ken iemand die in Matoto Marché werkt en mecanicien is. Ik ging naar hem toe, hij heet

Mamadou. Hij kwam naar de winkel repareerde de generator. De eerste dag werkte het maar de tweede

dag was het licht weer uit. Daarna is hij ontploft. Dat was op vrijdag 25 mei om 15:00 uur. […] Hij zei dat

het mijn fout was, dat door mij zijn winkel en alle goederen waren opgebrand, omdat iemand had

gezocht om het te repareren. Ik zei dat het niet mijn fout was, dat ik iemand had gezocht om te

repareren, een vakman. » (gehoorverslag p. 7) Verder verklaarde verzoeker over de mecanicien nog:

« Van waar kende u hem? Hij werkt in Matoto Marche, hij repareert alle motors. Iedereen kent hem.

[…] Die mecanicien is niet mijn vriend, hij is mecanicien dat zijn werk.[…] » (gehoorverslag, p. 11). Ook

wanneer verzoeker diepgaander werd ondervraagd over de verantwoordelijk van de mecanicien,

vermeldt hij voor het Commissariaat-generaal op geen enkel ogenblik dat hij geen vakman was. Aldus

stelt de Raad met de commissaris-generaal vast dat er geen enkele reden was om verzoeker en niet de

mechanieker verantwoordelijk te stellen voor de ontploffing van de generator. Het motief dat het hier op

zijn minst om een gedeelde verantwoordelijkheid gaat en dat het aldus niet aannemelijk is dat de

mecanicien geen problemen zou hebben ondervonden en enkel verzoeker werd verantwoordelijk
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gesteld, wordt dan ook bevestigd door de Raad. Eveneens is niet aannemelijk dat verzoeker zich op

geen enkel ogenblik afvroeg of de mecanicien geen fout zou hebben gemaakt.

Waar verzoeker met betrekking tot de macht van M. B. C., aanvoert dat zijn oom weliswaar geld had

maar niet zoveel macht en invloed als Boye, weerlegt hij daarmee niet het feit dat hij op generlei wijze

deze macht wist te duiden of de bewering dat Boye relaties, macht en geld had kon concretiseren.

Verzoeker beperkt zich tot een algemene en oppervlakkige bewering dat hij relaties heeft met soldaten.

Nergens uit verzoekers relaas blijkt hoe het komt dat Boye in Conakry zodanig veel macht heeft dat hij

een onschuldige jongeman, tegen de verklaringen van getuigen, maandenlang in de gevangenis kon

houden, daar waar verzoekers oom, die ook geld heeft, geen enkele mogelijkheid zag om wat dan ook

te ondernemen om verzoeker op legale wijze vrij te krijgen ; hij legde geen klacht neer, nam geen

advocaat en zocht bij niemand hulp of steun. De Raad is dan ook van oordeel dat dit motief wel degelijk

steun vindt in verzoekers verklaringen.

Waar verzoeker nog aanvoert dat hij als etnische Peul tot een zwakke sociale groep behoort, blijkt uit

zijn verklaringen niet dat hij om deze reden een gegronde vrees voor vervolging zou hebben.

Verder stelt de Raad vast dat verzoeker niet betwist dat de schadevergoeding van € 300.000 een wel

zeer hoog bedrag is voor een kleine winkel met één werknemer in Guinee. Evenmin betwist verzoeker

het motief dat het merkwaardig is dat verzoeker dit bedrag niet in Guineese Franc kon noemen. Ook

betwist verzoeker niet dat hij in zijn verklaringen niet geheel eenduidig was met betrekking tot de vraag

of zijn baas geld van hem wilde of hem laten vermoorden in de gevangenis.

Al deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en draagkrachtig. Derhalve

worden ze door de Raad bevestigd.

Gelet op wat voorafgaat, is de Raad van oordeel dat verzoeker geen gegronde vrees voor vervolging

aannemelijk heeft gemaakt in vluchtelingenrechtelijke zin.

2.2.2. Nopens de subsidiaire beschermingsstatus

Gelet op de vaststelling dat verzoeker zijn vluchtrelaas niet aannemelijk heeft gemaakt, kunnen deze

elementen niet minder leiden tot het vaststellen van een reëel risico op ernstige schade in de zin van

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

Met betrekking tot de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4,§2, c, van de vreemdelingenwet,

luidt de bestreden beslissing als volgt :

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

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

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

daden. De veiligheidstroepen van Guinee begingen namelijk mensenrechtenschendingen naar

aanleiding van politieke betogingen. Er waren spanningen tussen de regering en de meeste politieke

oppositiepartijen wegens de organisatie van parlementsverkiezingen. Deze verkiezingen verliepen rustig

op 28 september 2013 en sindsdien werden geen belangrijke incidenten meer gemeld. De volledige

resultaten zijn vanaf nu definitief.

Artikel 48/4, §2, c 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

binnenlandse 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).

Met betrekking tot de etnische situatie in uw land van herkomst kan het volgende worden gesteld:

Volgens de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die bij het dossier is gevoegd,

bestaat het land uit drie belangrijke etnieën: de Peul, de Malinké en de Soussous. Het etnische

gemengde karakter is en blijft steeds een realiteit in Guinee. Tijdens de presidentsverkiezingen van

2010 hebben de twee belangrijkste kandidaten, Cellou Dalein Diallo van de UFDG, een partij die

hoofdzakelijk uit Peul bestaat en Alpha Condé van RPG, een partij die hoofdzakelijk uit Malinké bestaat,

het etnische aspect echter als instrument gebruikt voor politieke doeleinden. Momenteel kunnen we niet

meer spreken over een krachtmeting enkel tussen de Peul en de Malinké. De oppositie die eerder

hoofdzakelijk werd vertegenwoordigd door de UFDG heeft zich immers verenigd in een alliantie die alle

etnieën verzamelt. De verschillende gewelddadige betogingen die Guinee kent, hebben hoofdzakelijk

een politiek karakter en geenszins een etnisch karakter aangezien zij plaatsvinden in het kader van de
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parlementsverkiezingen. In N'Zérékoré escaleerde in juli 2013 een fait divers tot twee dagen van

gewelddadige confrontaties tussen de Guerzé- en de Konianké-gemeenschap, sindsdien is de rust

echter teruggekeerd. Uit tal van geraadpleegde bronnen blijkt dat er geen vervolging is enkel en alleen

op basis van het feit dat men in Guinee tot de etnie Peul behoort. Het feit dat men zich politiek verzet,

dat men deelneemt aan een betoging, of men nu Peul is of niet, dat moet men eerst in aanmerking

nemen bij de beoordeling van de aangehaalde vrees voor vervolging. Enkel het feit dat men behoort tot

de etnie Peul zonder dat er een profiel is van politieke tegenstander dat als geloofwaardig wordt

beschouwd volstaat niet om het bestaan vast te stellen van een gegronde vrees voor vervolging. »

In de mate verzoeker verwijst naar de elementen die hoger reeds werden besproken in het kader van

zijn vluchtrelaas, moet worden vastgesteld dat verzoeker deze niet aannemelijk heeft gemaakt en aldus

evenmin in aanmerking kunnen worden genomen met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus.

Waar verzoeker verwijst naar het reisadvies van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken (stuk

6), blijkt hieruit dat er in Guinee weliswaar sprake isvan onlusten en ongeregeldheden bij politieke

manifestaties, hieruit kan evenwel geen situatie van willekeurig geweld wegens een gewapend conflict

worden afgeleid, noch dat verzoeker een risico loopt op de doodstraf of executie, foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling, of een ernstige bedreiging voor zijn leven ondergaat

wegens een gewapend conflict. Ook waar verzoeker nog verwijst naar de algemene veiligheidssituatie

in Guinee (stuk 7) wegens de aanwezigheid van gewapende roversbenden, maakt verzoeker geen

verband met zijn persoonlijke situatie aannemelijk.

Gelet op wat voorafgaat, maakt verzoeker geen risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2,

van de vreemdelingenwet aannemelijk.

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 drieëntwintig juli tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER C. VERHAERT


