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nr. 127 337 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 27 maart 2014 heeft

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

28 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 J. ADRIAENSSENS, 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

Volgens uw verklaringen bent u een Guinees staatsburger van Malinké-afkomst. U bent geboren

in Dabola. De laatste vier jaar voor uw vertrek uit Guinee woonde u in de wijk Hamdallaye II in

Conakry. Uw vader zou omstreeks 2010 wahabiet geworden zijn, waardoor de verstandhouding tussen

u en uw broer Sekou, enerzijds, en uw vader, anderzijds, slecht was. Uw vaders geloof zou eveneens

de aanleiding zijn geweest voor de scheiding van uw ouders. Na de scheiding woonde uw vader in

Conakry en uw moeder in Dabola.

Op 15 februari 2011 leerde u in een discotheek een meisje van Peulse afkomst kennen, A.(…)

D.(…). Niet veel later begonnen jullie een relatie. Asmiou vertelde u bij het begin van jullie relatie dat

haar vader haar beloofd had aan een politieagent met de naam S.(…) D.(…). U vertelde Asmiou ook

over de problemen die u met uw eigen vader had. Vanaf het begin van jullie relatie zagen jullie elkaar
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om de drie dagen. Tussendoor hielden jullie telefonisch contact. Als jullie samen door de wijk

wandelden, kregen jullie veel commentaar, omdat jullie van verschillende afkomst waren.

In juni 2011 was u met Asmiou in een café iets aan het drinken toen Souleymane binnenkwam. Hij zei

u zijn verloofde met rust te laten. Hij sloeg u en nam Asmiou onder dwang mee. Asmiou werd later die

dag door haar neef Lamin, die in hetzelfde huis woonde als zijzelf, geslagen. Zowel Lamin als

Souleymane hebben al hun kennissen de opdracht gegeven om hen te waarschuwen als ze jullie nog

eens samen zagen. Vanaf die dag spraken u en Asmiou enkel af in het huis van uw goede vriend F.(…)

A.(…). Ook dan zagen jullie elkaar elke drie dagen.

Op 10 mei 2012 vertelde Asmiou u dat ze zwanger was. Toen u dat aan uw moeder vertelde werd ze

erg kwaad en wilde ze u niet meer als haar zoon erkennen. Drie dagen later kwam Asmiou’s vader

erachter dat ze zwanger was. Hij sloeg Asmiou en stuurde haar weg uit zijn huis. Asmiou trok in bij haar

tante, de zus van haar vader. In deze tijd bleven Asmiou en u telefonisch contact houden. Later

slaagden jullie er in, met de hulp van het buurmeisje van Asmiou’s tante, contact te houden en af en toe

met elkaar af te spreken.

In augustus 2012 werd u geslagen door de broers van Souleymane. Nog bleek dat Souleymane u

zwart maakte bij uw partij, de Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), door te zeggen

dat u voor de partij van president Alpha Condé spioneerde.

Op 19 november 2012 kreeg Asmiou vroegtijdig weeën. Bij de bevalling lieten zij en haar

babyzoontje het leven. Diezelfde dag kwam Asmiou’s verloofde Souleymane naar uw vader en vertelde

wat er gebeurd was. Toen uw vader dit vernam, werd hij razend. Hij verbrandde al uw spullen en

dreigde u te vermoorden. U ging naar het huis van uw vriend Fodé.

Op 21 november 2012 werd u gearresteerd toen u in uw wijk was. De vader van Asmiou had

immers klacht tegen u ingediend. U werd verantwoordelijk geacht voor Asmiou’s dood. Twee weken

lang zat u vast in de gendarmerie van Hamdallaye. U werd geslagen, vernederd en seksueel misbruikt.

Op 6 december 2012 werd u vrijgelaten uit de gevangenis. Uw oom van moederkant had de

bewakers omgekocht om u vrij te krijgen. Hij bracht u naar een van zijn vrienden in de wijk Bombouya.

Daar bleef u tot aan uw vertrek uit Guinee op 23 december 2012. Die dag nam u het vliegtuig van

Conakry naar Brussel. U kwam aan op 24 december 2012. Op 27 december 2012 vroeg u asiel aan.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: uw studentenkaart,

geldig tot 2015, uw partijkaart van de Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN),

afgegeven op 25 oktober 2009, een ‘mandat d’arrêt’, afgegeven op 10 december 2012 en een ‘avis de

recherche’ eveneens afgegeven op 10 december 2012.

Na uw vertrek uit Guinee zou de oom die u geholpen had bij uw ontsnapping verdwenen zijn. Ook

zou uw vader klacht hebben ingediend tegen uw vriend Fodé omdat hij u geholpen had. Uw jongere

broer zou gearresteerd zijn. Hij zou uw verblijfplaats moeten prijsgeven. U vreest vermoord te worden bij

een terugkeer naar Guinee.

B. Motivering

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

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

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

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

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

In uw verklaringen zijn immers elementen te vinden die de geloofwaardigheid ervan op losse

schroeven zetten. Zo beweert u dat uw vader in 2010 een streng gelovig wahabiet werd (CGVS p. 5).

Gevraagd naar de reden van deze plotse ommekeer in uw vaders leven, zegt u dat u die niet kent. U

zou uw vader nooit gevraagd hebben naar de aanleiding van deze verandering, omdat u dat niet durfde

(CGVS, p. 11). Dat antwoord is niet overtuigend in het licht van uw latere bewering dat uw vader eiste

dat u met uw school stopte, maar dat u dat niet deed (CGVS, p. 12). Het is weinig geloofwaardig dat u

uw vader niet zou durven vragen van waar deze verandering kwam, een vraag die uw vader nog zou

kunnen interpreteren als een zekere interesse voor zijn nieuwe geloof, maar dat u wel openlijk tegen zijn

eisen zou durven ingaan door uw opleiding voort te zetten. Dat u geen idee heeft van uw vaders

motieven om wahabiet te worden en dat u geen enkele moeite gedaan heeft om deze motieven te

achterhalen, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw bewering dat uw vader een streng gelovig

man werd. Nog blijkt dat u, naast uw vaders eisen uw kledij te veranderen, uw school te stoppen en het

leren van de koran, geen andere zaken kan opnoemen die uw vader van u geëist zou hebben, en dat

terwijl uw vader in 2010 wahabiet geworden zou zijn en u nog tot eind 2012 in zijn huis woonde (CGVS,

p. 5-6). Ook wanneer u gevraagd wordt naar de dagindeling van uw vader, weet u niet veel meer te

zeggen dan dat hij vroeg opstond, de koran aanleerde aan kinderen en vijf keer per dag zou bidden

(CGVS, p. 12). Dat u zo weinig weet te vertellen over uw vaders nieuwe levenswandel, terwijl deze een

grote impact had op uw eigen leven, is niet overtuigend.
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Verder zijn uw verklaringen over uw relatie met Asmiou niet overtuigend. U verklaart dat u vanaf

het begin van uw relatie wist dat Asmiou verloofd was (CGVS, p. 14). In dat licht is het

volstrekt onwaarschijnlijk dat jullie wel in het openbaar afspraken in bars en cafés, door de wijk

wandelden en dat jullie vrienden en vriendinnen op de hoogte waren van jullie relatie (CGVS, p. 14-15).

Wanneer u met deze onwaarschijnlijkheid geconfronteerd wordt, zegt u dat in Guinee de mensen

sowieso veel praten, zelfs als men stiekem zou afspreken (CGVS, p. 19). Wanneer opgemerkt wordt dat

u juist daarom de relatie met Asmiou geheim had moeten houden van in het begin, zegt u dat jullie

verliefd waren en samen naar feestjes gingen (CGVS, p. 19). Met dit antwoord klaart u geenszins uit

waarom jullie, hoewel u wist dat Asmiou beloofd was aan Souleymane, openlijk afspraken en jullie

verliefdheid niet verborgen. Deze verklaringen ondermijnen de geloofwaardigheid van uw beweringen

over uw relatie met Asmiou.

Ook wat betreft Asmiou’s verloofde zijn uw verklaringen niet overtuigend in de Guineese context.

U verklaart dat Asmiou reeds jaren beloofd was aan Souleymane. Toch zou er nooit een

trouwdatum vastgesteld zijn (CGVS, p. 19). U verklaart nog dat het een gedwongen huwelijk zou zijn

geweest, aangezien Asmiou niet wilde trouwen met Souleymane (CGVS, p. 14, p. 19). Haar onwil om

met deze man te trouwen, en haar wens om haar school af te ronden, zouden de redenen zijn dat het

huwelijk nog niet georganiseerd was (CGVS, p. 19). Uit de informatie die op het CGVS beschikbaar is

en waarvan een kopie is toegevoegd aan uw administratief dossier, blijkt evenwel dat gedwongen

huwelijken voornamelijk voorkomen in streng religieuze families in een landelijke omgeving. Asmiou

woonde in Conakry. Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat Asmiou nog school liep, en dat ze kon

afspreken met vriendinnen, en dat ze ’s avonds uit mocht gaan (u hebt haar immers leren kennen in een

discotheek en zou met haar naar feestjes zijn geweest) (CGVS, p. 14, p. 15, p. 18, p. 19). Ze zou ook 18

jaar geweest zijn toen u een relatie met haar had (CGVS, p. 14). In het licht van deze elementen is het

hoogst onwaarschijnlijk dat zij in een streng religieus milieu zou opgevoed zijn, wat de plausibiliteit van

uw beweringen over een gedwongen huwelijk aanzienlijk aantast.

Hoe dan ook, in het licht van uw bewering dat Asmiou reeds lange tijd verloofd was met Souleymane

en uw bewering dat haar familie en haar verloofde sterk gekant waren tegen jullie relatie (CGVS, p. 15),

is het niet aannemelijk dat Asmiou na de ontdekking van jullie relatie nog steeds met u kon telefoneren

en om de drie dagen met u kon afspreken, en dat in de avonduren (CGVS, p. 18). U tracht

deze onwaarschijnlijkheid uit te klaren door te stellen dat Asmiou telkens een goede smoes verzon om

het huis te kunnen verlaten. Zo zou ze haar familie op de mouw spelden dat ze hulp nodig had bij

haar huiswerk (CGVS, p. 18). Het is echter niet geloofwaardig dat Asmiou’s familie zou geloven dat ze

elke drie dagen hulp nodig had bij haar huiswerk en dat ze haar niet beter zouden controleren, te meer

omdat zij reeds betrapt was met een man terwijl ze al beloofd zou zijn aan een andere man. Uw

verklaring over Asmiou’s smoesjes over haar huiswerk zijn niet afdoende om de ongeloofwaardigheid

van uw beweringen te herstellen.

Ook uw beweringen over uw contact met Asmiou in de periode dat zij bij haar tante woonde, zijn

niet geloofwaardig. U beweert dat Asmiou’s tante niets van u moest weten. Ze zou Asmiou

hebben aangeraden om u te vergeten. Asmiou’s tante zou Asmiou’s gsm in beslag hebben genomen

toen ze merkte dat jullie nog steeds telefonisch contact hielden (CGVS, p. 20). In de context die u

schetst, waarbij Asmiou eerder betrapt was met u, waarna bleek dat ze toch contact bleef houden en

zelfs uw kind zou dragen, is het niet geloofwaardig dat Asmiou’s tante een tijdje later de gsm terug zou

geven. Uw opmerking dat Asmiou’s tante wellicht dacht dat Asmiou haar raad u te vergeten zou

hebben opgevolgd, kan niet uitklaren waarom Asmiou’s tante, die zo tegen jullie relatie gekant zou zijn,

Asmiou haar gsm zou hebben teruggeven en haar zo de gelegenheid zou hebben gegeven u te

contacteren. Nog onwaarschijnlijker is uw bewering dat jullie er nog steeds in slaagden af te spreken

met elkaar. U verklaart weliswaar dat jullie dit stiekem deden, met behulp van een buurmeisje (CGVS, p.

21). Redelijkerwijze kan echter verwacht worden dat Asmiou’s tante Asmiou zo streng zou controleren

dat ook hiervan geen sprake had kunnen zijn. Door deze beweringen wordt de geloofwaardigheid van

uw relatie met Asmiou opnieuw ondermijnd.

Ook uw overige verklaringen over de periode nadat Asmiou’s zwangerschap zou ontdekt zijn, zijn

niet overtuigend. Zo is het niet geloofwaardig dat uw vader pas op de hoogte gebracht werd van uw

relatie met Asmiou en van haar zwangerschap, nadat zij overleden was in november 2012, te meer daar

u verklaart dat bij het begin van uw relatie vele mensen op de hoogte waren en dat in Guinee

mensen sowieso veel roddelen en praten (CGVS, p. 14-15, p. 19). Het is evenmin geloofwaardig dat u

in de periode kort na de bekendmaking van de zwangerschap geen problemen zou hebben gekend. U

zegt wel dat u geslagen zou zijn door broers van Souleymane en dat Souleymane u zwart zou

hebben gemaakt bij de PEDN (CGVS, p. 21). Dat zou echter pas in augustus gebeurd zijn (CGVS, p.

21), terwijl Asmiou’s zwangerschap al in mei bekend raakte. Dat u deze elementen niet spontaan

vermeld tijdens uw relaas, maar pas wanneer er specifiek gevraagd wordt of u problemen kende tussen

mei 2012 en november 2012, doet eens te meer vermoeden dat u zich de onwaarschijnlijkheid van deze
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lange probleemloze periode in uw verhaal realiseerde en daarom bijkomende gebeurtenissen

verzonnen hebt.

Uit bovenstaande opmerkingen kan niet anders dan geconcludeerd worden dat u uw relatie met

Asmiou niet aannemelijk gemaakt hebt. Bijgevolg kan ook aan uw arrestatie, die daar causaal mee

verbonden is, geen geloof gehecht worden. Los daarvan legt u ook over uw arrestatie in uw wijk weinig

overtuigende verklaringen af. Zo verklaart u dat u, daags nadat uw vader u met de dood bedreigd zou

hebben, toch naar uw wijk terugkeerde. U had medicijnen gekocht voor uw broer en wilde deze aan

iemand geven die ze dan aan uw broer zou kunnen overhandigen (CGVS, p. 17). Indien uw vader

werkelijk gedreigd zou hebben u te vermoorden, is het echter niet geloofwaardig dat u het risico zou

nemen om rond te lopen in uw wijk om een geschikte boodschapper te zoeken (CGVS, p. 17), en dat

terwijl u even goed uw vriend Fodé, op wie u altijd kon rekenen en bij wie u zich verscholen zou hebben,

om hulp had kunnen vragen.

Gezien er geen geloof gehecht kan worden aan uw arrestatie, zijn uw verklaringen over uw detentie

in de gendarmerie van Hamdallaye en de vervolgingsfeiten die u er zou hebben meegemaakt ook

niet meer geloofwaardig. Deze vaststelling wordt nog versterkt doordat uw verklaringen over uw

ontsnapping niet overtuigend zijn. U beweert dat uw oom van moederskant iemand omkocht zodat u uit

de gevangenis weg kon (CGVS, p. 17, p. 23). Meer weet u echter niet te vertellen. Uit uw verklaringen

blijkt dat u niet om meer details gevraagd hebt. U weet niet hoeveel uw oom betaald heeft, noch via

welke tussenpersoon hij uw ontsnapping heeft kunnen regelen (CGVS, p. 23). U beweert dat uw oom

door zijn tussenkomst u het leven gered heeft (CGVS, p. 23). Gezien het grote belang dat u aan uw

ooms hulp hecht, is het niet geloofwaardig dat u niet meer details zou weten over hoe uw oom uw

vrijlating bekokstoofd zou hebben. Daarmee ondermijnt u niet alleen de geloofwaardigheid van uw

ontsnapping, maar tevens die van de daaraan voorafgaande detentie.

Gezien uw verklaringen over uw relatie met Asmiou en de gevolgen ervan voor u niet

geloofwaardig bevonden worden, kan ook aan uw bewering dat uw broer nu in de gevangenis zit

omwille van uw probleem, dat uw oom verdwenen is om dezelfde reden en uw vader klacht indiende

tegen uw vriend Fodé omdat hij u geholpen zou hebben, geen geloof meer gehecht worden. De

ongeloofwaardigheid van deze elementen wordt nog versterkt doordat u, wanneer u over uw broer

bevraagd wordt, niet meteen vermeldt dat hij in de gevangenis zou zitten. U zegt dat uw broer bij uw

vader woont en naar school gaat (CGVS, p. 4). Pas later zegt u dat hij in de gevangenis zou zitten

(CGVS, p. 8). Hetzelfde scenario doet zich voor wanneer u over uw oom langs moederszijde praat. U

verklaart dat uw moeder één broer heeft die in goud handelt. Dat goud zou hij verkopen in Conakry

(CGVS, p. 7). Later zegt u dat uw oom verhuisd is uit Conakry (CGVS, p. 8). Wanneer u gevraagd wordt

waarom u niet meteen vertelde dat uw oom verdwenen was, zegt u dat u dat niet gevraagd werd

(CGVS, p. 8). Gezien u wel gevraagd werd naar de woonplaats van uw oom en of u nog contact met

hem had (CGVS, p.7), en gezien de plicht van een asielzoeker om relevante informatie zelf aan te

brengen, mag verwacht worden dat u de verdwijning van uw oom meteen gemeld zou hebben. Dat u dat

niet doet, tast de geloofwaardigheid van uw beweringen opnieuw aan.

Wat betreft uw problemen met de PEDN, blijkt uit uw verklaringen dat ze rechtstreeks verband

houden met uw relaas over uw relatie met Asmiou en de daaruit voortvloeiende moeilijkheden (CGVS,

p. 21). Gezien er geen geloof gehecht kan worden aan uw relatie met Asmiou, kunnen ook de

problemen die u als gevolg daarvan gehad beweert te hebben niet voor waar worden aangenomen. U

verklaart nog dat u nooit andere problemen van politieke aard gekend hebt (CGVS, p. 24).

Voorts legt u ongeloofwaardige verklaringen af over uw reisdocumenten. U beweert dat u met een

vals paspoort met de naam ‘Simon’ gereisd hebt. U weet echter niet welke familienaam er in het

document zou hebben gestaan. U hebt evenmin de foto gezien die in het document staat. Dat u beweert

dat u het paspoort niet opengedaan hebt (CGVS, p. 24), is niet geloofwaardig. Indien u werkelijk de

vrees koesterde vermoord te worden, was uw uitreis uit Guinee immers van levensbelang. In dat licht is

het niet geloofwaardig dat u, hoewel u er de kans toe had, uw valse identiteit en uw vals reisdocument

niet grondig zou bestuderen teneinde uw kansen door de controles op de luchthaven te raken te

vergroten. Wanneer u gevraagd wordt naar de nationaliteit van het paspoort, verklaart u aanvankelijk

dat u dat niet weet. Zelfs al zou u het paspoort niet geopend hebben, dan nog moet u dit op de

buitenkant van het paspoort gelezen kunnen hebben. Met deze opmerking geconfronteerd, beweert u

dat er wel ‘België’ op het paspoort gestaan zou hebben. Als verklaring voor uw eerdere onwetendheid

zegt u dat u dacht dat de persoon bedoeld werd (CGVS, p. 24). Gezien de duidelijkheid van de

vraagstelling (‘welke nationaliteit had dat paspoort’), kan deze opmerking niet volstaan als uitleg waarom

u aanvankelijk beweert niet te weten welke nationaliteit het paspoort had om later toch met een

antwoord op de proppen te komen. Uw bedrieglijke verklaringen over uw reisdocument doen twijfels

rijzen bij uw beweerde illegaal vertrek uit uw land van herkomst.

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande vaststellingen niet ombuigen. Wat betreft

het ‘mandat d’arrêt’ en de ‘avis de recherche’, moet opgemerkt worden dat uit de aan uw
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dossier toegevoegde informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat zowat alle Guineese

documenten gemakkelijk op illegale wijze te verkrijgen zijn. Dit behelst eveneens documenten uit

officiële bronnen die via corruptie worden verkregen. De nodige omzichtigheid is dus aangewezen bij

het toekennen van bewijswaarde aan deze documenten. Het gewicht dat aan deze bewijsstukken wordt

toegekend moet worden gezien in samenhang met de, lage, geloofwaardigheid van de verklaringen.

Zowel in het ‘mandat d’arrêt’ als in de ‘avis de recherche’ wordt verwezen naar de vrijwillige doodslag

van uw vriendin. Hoewel er ook bij vermeld wordt dat zij het leven zou hebben gelaten tijdens de

bevalling, kan het gebeurde niet onder de noemer vrijwillige doodslag ressorteren. Bovendien wordt in

beide documenten verwezen naar het feit dat uw vriendin minderjarig zou zijn, wat in tegenspraak is met

uw bewering dat ze op 15 januari 1994 geboren zou zijn (CGVS, p. 14). Zo wordt de bewijswaarde van

de door u neergelegde stukken eens te meer aangetast.

De studentenkaart kan hoogstens uw bewering dat u studeerde ondersteunen. Die wordt hier

niet betwist. De partijkaart kan hoogstens uw lidmaatschap van PEDN ondersteunen. Ook dat staat hier

niet ter discussie.

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

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

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

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

de subsidiaire beschermingsstatus.

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

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

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

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

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

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

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

48/4, §2 van de Vreemdelingenwet (zie map landeninformatie, COI Focus "Guinee: veiligheidssituatie",

oktober 2013).

De informatie waarop het CGVS zich beroept, is toegevoegd aan uw administratief dossier.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert de schending aan van artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

vreemdelingenwet).

In een tweede middel voert hij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, alsook van de materiële

motiveringsplicht en het evenredigheidsbeginsel.

In beide middelen betwist hij de motivering van de bestreden beslissing.

2.2. Beoordeling
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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

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

bescherming kunnen rechtvaardigen.

In zijn beslissing van 28 februari 2014 oordeelde de commissaris-generaal Verzoekers asielrelaas wordt

ongeloofwaardig beschouwd op basis van de volgende motieven:

(i) verzoeker verklaart dat zijn vader in 2010 plots een streng gelovig wahabiet werd, maar kent de

reden van deze plotse ommekeer niet. Hij vroeg zijn vader nooit naar de aanleiding van deze

verandering, omdat hij dat niet durfde. Dit antwoord is niet overtuigend in het licht van zijn latere

bewering dat zijn vader eiste dat hij met school stopte, maar dat hij dat niet deed. Het is weinig

geloofwaardig dat verzoeker zijn vader niet zou durven vragen van waar deze verandering kwam,

een vraag die zijn vader nog zou kunnen interpreteren als een zekere interesse voor zijn nieuwe

geloof, maar dat hij wel openlijk tegen zijn eisen zou durven ingaan door zijn opleiding voort te

zetten. Dat hij geen idee heeft van zijn vaders motieven om wahabiet te worden en dat hij geen

enkele moeite gedaan heeft om deze motieven te achterhalen, doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid van de bewering dat zijn vader een streng gelovig man werd. Nog blijkt dat hij,

naast zijn vaders eisen om zijn kledij te veranderen, zijn school te stoppen en het leren van de

koran, geen andere zaken kan opnoemen die zijn vader van hem geëist zou hebben, en dat terwijl

zijn vader in 2010 wahabiet geworden zou zijn en verzoeker nog tot eind 2012 in zijn huis woonde.

Gevraagd naar de dagindeling van zijn vader, kan verzoeker enkel verklaren dat hij vroeg opstond,

de koran aanleerde aan kinderen en vijf keer per dag zou bidden. Dat hij zo weinig weet te vertellen

over zijn vaders nieuwe levenswandel, terwijl deze een grote impact had op zijn eigen leven, is niet

overtuigend;

(ii) verzoekers verklaringen over zijn relatie met Asmiou zijn niet overtuigend. Hij verklaart dat hij vanaf

het begin wist dat Asmiou verloofd was. In dat licht is het volstrekt onwaarschijnlijk dat zij in het

openbaar afspraken in bars en cafés, door de wijk wandelden en dat hun vrienden en vriendinnen

op de hoogte waren van hun relatie. Hiermee geconfronteerd, zegt hij dat in Guinee de mensen

sowieso veel praten, zelfs als men stiekem zou afspreken. Wanneer opgemerkt wordt dat hij juist

daarom de relatie met Asmiou geheim had moeten houden, zegt verzoeker dat zij verliefd waren en

samen naar feestjes gingen. Dit verklaart geenszins uit waarom zij, hoewel verzoeker wist dat

Asmiou beloofd was aan Souleymane, openlijk afspraken en hun verliefdheid niet verborgen. Deze

verklaringen ondermijnen de geloofwaardigheid van verzoekers beweringen over zijn relatie met

Asmiou;

(iii) wat betreft Asmiou’s verloofde zijn verzoekers verklaringen niet overtuigend in de Guineese context.

Verzoeker verklaart dat Asmiou reeds jaren beloofd was aan Souleymane. Toch werd er nooit een

trouwdatum vastgesteld. Hij verklaart nog dat het een gedwongen huwelijk zou zijn geweest,

aangezien Asmiou niet wilde trouwen met Souleymane. Haar onwil om met deze man te trouwen,

en haar wens om haar school af te ronden, zouden de redenen zijn dat het huwelijk nog niet

georganiseerd was. Uit de informatie van het CGVS blijkt dat gedwongen huwelijken voornamelijk

voorkomen in streng religieuze families in een landelijke omgeving. Asmiou woonde in Conakry.

Bovendien blijkt uit verzoekers verklaringen dat Asmiou nog school liep, en dat ze kon afspreken

met vriendinnen, en dat ze ’s avonds uit mocht gaan (verzoeker leerde haar kennen in een
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discotheek en ging met haar naar feestjes). Ze zou ook 18 jaar geweest zijn toen verzoeker een

relatie met haar had. In het licht van deze elementen is het hoogst onwaarschijnlijk dat zij in een

streng religieus milieu zou opgevoed zijn, wat de plausibiliteit van verzoekers beweringen over een

gedwongen huwelijk aanzienlijk aantast;

(iv) in het licht van verzoekers bewering dat Asmiou reeds lange tijd verloofd was met Souleymane en

zijn bewering dat haar familie en haar verloofde sterk gekant waren tegen hun relatie, is het niet

aannemelijk dat Asmiou na de ontdekking van de relatie nog steeds met verzoeker kon telefoneren

en om de drie dagen met hem kon afspreken, en dat in de avonduren. Verzoeker tracht deze

onwaarschijnlijkheid uit te klaren door te stellen dat Asmiou telkens een goede smoes verzon om

het huis te kunnen verlaten. Zo zou ze haar familie op de mouw spelden dat ze hulp nodig had bij

haar huiswerk. Het is echter niet geloofwaardig dat Asmiou’s familie zou geloven dat ze elke drie

dagen hulp nodig had bij haar huiswerk en dat ze haar niet beter zouden controleren, te meer

omdat zij reeds betrapt was met een man terwijl ze al beloofd was aan een andere man;

(v) verzoekers beweringen over zijn contact met Asmiou in de periode dat zij bij haar tante woonde, zijn

niet geloofwaardig. Hij beweert dat Asmiou’s tante niets van hem moest weten. Ze zou Asmiou

hebben aangeraden om hem te vergeten. Asmiou’s tante zou Asmiou’s gsm in beslag hebben

genomen toen ze merkte dat zij nog steeds telefonisch contact hielden. In de context die verzoeker

schetst, waarbij Asmiou eerder betrapt was met hem, waarna bleek dat ze toch contact bleef

houden en zelfs zijn kind zou dragen, is het niet geloofwaardig dat Asmiou’s tante een tijdje later de

gsm terug zou geven. Verzoekers opmerking dat Asmiou’s tante wellicht dacht dat Asmiou haar

raad hem te vergeten had opgevolgd, verklaart niet waarom Asmiou’s tante, die zo tegen hun relatie

gekant was, Asmiou haar gsm zou hebben teruggeven en haar zo de gelegenheid gaf hem terug te

contacteren. Nog onwaarschijnlijker is de bewering dat zij er nog steeds in slaagden af te spreken

met elkaar. Verzoeker verklaart weliswaar dat zij dit stiekem deden, met behulp van een

buurmeisje. Er kan worden verwacht dat Asmiou’s tante Asmiou zo streng zou controleren dat ook

hiervan geen sprake had kunnen zijn. Door deze beweringen wordt de geloofwaardigheid van

verzoekers relatie met Asmiou opnieuw ondermijnd ;

(vi) ook verzoekers verklaringen over de periode nadat Asmiou’s zwangerschap werd ontdekt, zijn niet

overtuigend. Het is niet geloofwaardig dat zijn vader pas op de hoogte gebracht werd van zijn relatie

met Asmiou en van haar zwangerschap, nadat zij overleden was in november 2012, te meer daar

hij verklaart dat bij het begin van de relatie veel mensen op de hoogte waren en dat in Guinee

mensen sowieso veel roddelen en praten. Het is evenmin geloofwaardig dat hij in de periode kort na

de bekendmaking van de zwangerschap geen problemen zou hebben gekend. Hij zegt wel dat hij

geslagen werd door broers van Souleymane en dat Souleymane hem zwart zou hebben gemaakt bij

de PEDN. Dat zou echter pas in augustus gebeurd zijn, terwijl Asmiou’s zwangerschap al in mei

bekend raakte. Dat hij deze elementen niet spontaan vermeldde tijdens het relaas, maar pas

wanneer er specifiek gevraagd wordt of hij problemen kende tussen mei 2012 en november 2012,

doet eens te meer vermoeden dat hij zich de onwaarschijnlijkheid van deze lange probleemloze

periode in zijn verhaal realiseerde en daarom bijkomende gebeurtenissen verzonnen heeft;

(vii) aangezien verzoeker zijn relatie met Asmiou aldus niet aannemelijk maakt, kan ook aan de

arrestatie, die daar het gevolg van was, geen geloof gehecht worden. Daarnaast legt hij ook over

zijn arrestatie in zijn wijk weinig overtuigende verklaringen af. Hij verklaart dat hij, daags nadat zijn

vader hem met de dood bedreigde toch naar zijn wijk terugkeerde. Hij had medicijnen gekocht voor

zijn broer en wilde deze aan iemand geven die ze dan aan zijn broer zou kunnen overhandigen.

Indien zijn vader werkelijk gedreigd zou hebben hem te vermoorden, is het niet geloofwaardig dat hij

het risico zou nemen om rond te lopen in de wijk om een geschikte boodschapper te zoeken, en dat

terwijl hij even goed zijn vriend Fodé, op wie hij altijd kon rekenen en bij wie hij zich verscholen zou

hebben, om hulp had kunnen vragen ;

(viii) aangezien er geen geloof gehecht kan worden aan zijn arrestatie, zijn de verklaringen over

zijn detentie in de gendarmerie van Hamdallaye en de vervolgingsfeiten die hij er zou hebben

meegemaakt evenmin geloofwaardig. Deze vaststelling wordt nog versterkt doordat zijn

verklaringen over zijn ontsnapping niet overtuigend zijn. Hij beweert dat zijn oom van moederskant

iemand omkocht zodat hij uit de gevangenis weg kon, maar weet daar niets meer over. Uit zijn

verklaringen blijkt dat hij niet om meer details gevraagd heeft. Hij weet niet hoeveel zijn oom

betaalde, noch via welke tussenpersoon hij de ontsnapping kon regelen. Hij beweert dat zijn oom

door zijn tussenkomst hem het leven gered heeft. Gezien het grote belang dat hij aan zijn ooms

hulp hecht, is het niet geloofwaardig dat hij niet meer details zou weten over hoe zijn oom de

vrijlating regelde. Daarmee ondermijnt hij niet alleen de geloofwaardigheid van zijn ontsnapping,

maar tevens die van de daaraan voorafgaande detentie;

(ix) aangezien zijn verklaringen over zijn relatie met Asmiou en de gevolgen ervan niet geloofwaardig

bevonden worden, kan ook aan de bewering dat zijn broer nu in de gevangenis zit omwille van
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verzoekers probleem, dat zijn oom verdwenen is om dezelfde reden en zijn vader klacht indiende

tegen zijn vriend Fodé omdat hij hem geholpen zou hebben, geen geloof meer worden gehecht. De

ongeloofwaardigheid van deze elementen wordt nog versterkt doordat verzoeker, ondervraagd over

zijn broer, niet meteen vermeldde dat deze in de gevangenis zou zitten. Hij zegt dat zijn broer bij

zijn vader woont en naar school gaat. Pas later zegt hij dat hij in de gevangenis zou zitten.

Hetzelfde doet zich voor wanneer hij over zijn oom langs moederszijde praat. Hij verklaart dat zijn

moeder één broer heeft die in goud handelt. Dat goud zou hij verkopen in Conakry. Later zegt hij

dat zijn oom verhuisd is uit Conakry. Gevraagd waarom hij niet meteen vertelde dat zijn oom

verdwenen was, zegt hij dat dat niet gevraagd werd. Gezien hij wel gevraagd werd naar de

woonplaats van zijn oom en of hij nog contact met hem had, kan worden verwacht dat hij de

verdwijning van zijn oom meteen gemeld zou hebben ;

(x) wat betreft zijn problemen met de PEDN, blijkt uit zijn verklaringen dat ze rechtstreeks verband

houden met zijn relaas over de relatie met Asmiou en de daaruit voortvloeiende moeilijkheden. Daar

geen geloof kan worden gehecht aan zijn relatie met Asmiou, kunnen ook de problemen die hij als

gevolg daarvan gehad beweert te hebben niet voor waar worden aangenomen. Hij verklaart nooit

andere problemen van politieke aard gekend te hebben ;

(xi) verder legde verzoeker ongeloofwaardige verklaringen af over zijn reisdocumenten. Hij beweert dat

hij met een vals paspoort met de naam ‘Simon’ gereisd heeft. Hij weet echter niet welke

familienaam er in het document zou hebben gestaan. Evenmin heeft hij de foto gezien die in het

document staat. Het is niet geloofwaardig dat hij het paspoort niet zou hebben niet opengedaan.

Indien hij werkelijk de vrees koesterde vermoord te worden, was zijn uitreis uit Guinee immers van

levensbelang. In dat licht is het niet geloofwaardig dat hij, hoewel hij er de kans toe had, zijn valse

identiteit en vals reisdocument niet grondig zou bestuderen teneinde de kansen door de controles

op de luchthaven te raken te vergroten. Gevraagd naar de nationaliteit van het paspoort, verklaart

hij aanvankelijk dat hij dat niet weet. Zelfs al zou hij het paspoort niet geopend hebben, dan nog

moet hij dit op de buitenkant van het paspoort hebben kunnen lezen. Hierop beweerde hij dat er

‘België’ op het paspoort gestaan zou hebben. Als verklaring voor zijn eerdere onwetendheid zegt hij

dat hij dacht dat de persoon bedoeld werd. Gezien de duidelijkheid van de vraagstelling (‘welke

nationaliteit had dat paspoort’), kan deze opmerking niet volstaan als uitleg waarom hij aanvankelijk

beweert niet te weten welke nationaliteit het paspoort had om later toch met een antwoord op de

proppen te komen. Zijn bedrieglijke verklaringen over het reisdocument doen twijfels rijzen bij zijn

beweerde illegaal vertrek uit het land van herkomst ;

(xii) de documenten die hij neerlegt kunnen bovenstaande vaststellingen niet ombuigen. Wat betreft het

‘mandat d’arrêt’ en de ‘avis de recherche’, blijkt uit informatie dat zowat alle Guineese documenten

gemakkelijk op illegale wijze te verkrijgen zijn. Dit behelst eveneens documenten uit officiële

bronnen die via corruptie worden verkregen. De nodige omzichtigheid is dus aangewezen bij het

toekennen van bewijswaarde aan deze documenten. Het gewicht dat aan deze bewijsstukken wordt

toegekend moet worden gezien in samenhang met de, lage, geloofwaardigheid van de verklaringen.

Zowel in het ‘mandat d’arrêt’ als in de ‘avis de recherche’ wordt verwezen naar de vrijwillige

doodslag van zijn vriendin. Hoewel er ook bij vermeld wordt dat zij het leven zou hebben gelaten

tijdens de bevalling, kan het gebeurde niet onder de noemer vrijwillige doodslag ressorteren.

Bovendien wordt in beide documenten verwezen naar het feit dat zijn vriendin minderjarig zou zijn,

wat in tegenspraak is met uw bewering dat ze op 15 januari 1994 geboren zou zijn ;

(xiii) de studentenkaart kan hoogstens de bewering dat verzoeker studeerde ondersteunen. De

partijkaart kan hoogstens verzoekers lidmaatschap van PEDN ondersteunen. Deze elementen

staan niet ter discussie ;

In het eerste middel kwalificeert verzoeker zijn asielrelaas onder artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Daarbij verwijst hij naar het gevangenissysteem in Guinee. Hij verwijst daarbij naar het Algemeen

Ambtsbericht van het Nederlands ministerie van buitenlandse zaken om te verwijzen naar de situatie in

gevangenissen en de macht van militairen. Hij verwijst naar de door hem ondergane onmenselijke en

vernederende behandelingen in de gevangenis en ondersteunt dit met informatie uit het Algemeen

Ambtsbericht Guinee van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder voert hij aan dat

het onmogelijk is om nog bijkomende bewijssstukken in te dienen en herhaalt hij dat zijn verklaringen

waarschijnlijk zijn en vraagt hij het voordeel van de twijfel.

Op grond van de hierboven aangehaalde motieven werd verzoekers relaas ongeloofwaardig geacht.

Verzoeker weerlegt in het eerste middel geen van deze motieven, doch herhaalt eenvoudig dat hij aan

onmenselijke of vernederende behandelingen zal worden onderworpen in de gevangenis in Guinee.

Daarmee gaat verzoeker echter geheel voorbij aan de vaststellingen dat het relaas met betrekking tot

zijn relatie met Asmiou, haar dood, de ontdekking hiervan de vervolgingen en uiteindelijk de
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gevangisstraf als ongeloofwaardig werden beoordeeld. Verzoeker beperkt zich tot het verwijzen naar de

situatie in de gevangenissen in zijn land, zonder aannemelijk te maken dat hij zelf werd vervolgd en

opgesloten. Aldus maakt hij het verband tussen zijn persoon en de situatie in de gevangenissen niet

aannemelijk.

Waar hij aanvoert dat hij trachtte alle documenten die hij kon voorleggen voorlegde, leidt dit niet tot een

andere beoordeling van zijn verklaringen en van de documenten die hij vermocht neer te leggen. Met

betrekking tot het voordeel van twijfel dienen zijn verklaringen in het licht van artikel 48/6 van de

vreemdelingenwet te worden onderzocht, voornamelijk met betrekking tot de vraag of verzoekers

erklaringen samenhangend en aannemelijk zijn (art. 48/6, tweede lid, c) en of zijn verklaringen in grote

lijnen als geloofwaardig kunnen worden beschouwd (art. 48/6, tweede lid, e). Hiertoe dienen vooreerst

het tweede en derde middel te worden onderzocht.

In het tweede middel voert verzoeker concreet aan dat zijn vader de hele dag weg was naar de moskee,

zodat hij geen informatie kon geven over diens motieven en gedragingen, bovendien was de relatie

tussen beiden verzuurd. De Raad is van oordeel dat verzoeker met deze verklaring nog niet

rechtvaardigt waarom hij de beleving van de islam of de redenen voor de plotse radicalisering van zijn

vader niet kan duiden. Hij beperkt zich postfactum tot een nieuwe uiteenzetting van zijn relaas, waarbij

hij tracht in te spelen op de motieven van de bestreden beslissing. Hiermee wordt de pertinentie van de

beoordeling echter geenszins weerlegd. Immers bleek dat verzoeker nadat zijn vader streng gelovig

werd nog twee jaar thuis bij zijn vader bleef wonen. Gelet op de verregaande gevolgen voor verzoeker

van zijn vaders bekering, kan worden verondersteld dat zij –minstens in het begin- hierover gepraat

hebben. Bovendien strookt verzoekers bewering in het verzoekschrift dat zijn vader hele dagen weg was

naar de moskee niet met verzoekers verklaringen voor het CGVS, waar hij verklaarde dat zijn vader

controleerde of verzoeker genoeg bad, zowel ‘s morgens als ‘s middag als ‘s avonds (gehoorverslag, p.

12).

Waar verzoeker aanvoert dat hij uit genegenheid voor zijn broer terugkeerde naar de wijk ter

rechtvaardiging van de risico’s die hij liep om medicijnen te brengen, weerlegt hij daarmee geenszins de

vaststelling dat hij de medicijnen aan zijn vriend Fodé kon meegeven in plaats van zelf in het dorp

iemand te zoeken om deze mee te geven. Aldus is de Raad van oordeel dat het feit dat verzoeker

onnodig terugkeerde naar de wijk wel degelijk afbreuk doet aan het feit dat zijn vader hem zocht met het

doel hem te vermoorden. In tegenstelling tot wat verzoeker aanvoert, is de Raad van oordeel dat deze

elementen wel degelijk relevant zijn ter beoordeling van de geloofwaardigheid van zijn verklaringen.

Bovendien staan verzoekers beweerde problemen met zijn vader wel degelijk in verband met zijn

verdere problemen met kolonel Diallo en de politieman Souleymane.

Waar verzoeker met betrekking tot het in het openbaar verschijnen van verzoeker samen met Asmiou

aanvoert dat zij manipulatief was en zich onafhankelijk opstelde ten opzichte van haar ouders, beperkt

hij zich tot het tegenspreken van de bestreden beslissing waarbij werd geoordeeld dat het openbaar

verschijnen als koppel op gespannen voet staat met de bewering dat Asmiou reeds aan een ander

beloofd was en dat zij uit een streng religieus milieu kwam. Alleszins blijkt dat in de door verzoeker

geschetste omstandigheden, enige voorzichtigheid geboden was, hetgeen zij klaarblijkelijk nalieten. Hoe

dan ook is de Raad van oordeel dat dit hoe dan ook slechts een motief is dat moet gelezen worden in

het geheel van de beoordeling van verzoekers relaas.

Ook met betrekking tot de teruggave van de gsm door Asmiou’s tante, beperkt verzoeker zich tot het

tegenspreken van de bestreden beslissing. Hiermee doet hij geen afbreuk aan de vaststelling dat het

merkwaardig is dat Asmiou, nadat haar vader haar zwangerschap ontdekte en haar daarom naar haar

tante stuurde, die haar gsm afnam om contact met verzoeker te verhinderen, deze gsm na enkele

dagen zomaar terugkreeg, zodat ze opnieuw naar verzoeker kon bellen. Ook hier betreft het een motief

dat moet gelezen worden in het geheel van motieven die de bestreden beslissing vormen. Bovendien

weerlegt verzoeker hiermee niet dat het dan nog onwaarschijnlijker is dat Asmiou en verzoeker er in die

omstandigheden alsnog in slaagden af te spreken met elkaar. Het feit dat, in de door verzoeker

geschetste omstandigheden, waarbij Asmiou, die werd uitgehuwelijkt, tegen de wensen van haar familie

een relatie met verzoeker had, duidelijk ongehoorzaam was en zelfs zwanger werd, de tante

« nietsvermoedend » zou geweest zijn nadat de relatie reeds werd ontdekt, is niet aannemelijk.

Verzoeker beperkt zich tot loutere beweringen.

Het feit dat Asmiou in Conakry woonde is wel degelijk relevant met betrekking tot het voorkomen van

gedwongen huwelijken. Hiermee wordt de context geschetst waarbinnen het gedwongen huwelijk zou

hebben plaatsgevonden. Het motief dient te worden samengelezen met de andere motieven.

Waar verzoeker andermaal verwijst naar de mishandelingspraktijken in de gevangenissen, gaat hij

voorbij aan het feit dat de omstandigheden die de aanleiding vormden voor de arrestatie, niet

geloofwaardig worden bevonden. Waar hij verwijst naar de neergelegde « avis de recherche » en het
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arrestatiebevel, wordt in de bestreden beslissing gesteld dat, gelet op de informatie opgenomen in het

administratief dossier waaruit blijkt dat ongeveer alle Guineese documenten illegaal te verkrijgen zijn,

deze documenten zeer omzichtig en in samenhang met de lage geloofwaardigheid van zijn verklaringen

moeten worden beoordeeld

Met betrekking tot het motief dat verzoeker de omstandigheden van zijn ontsnapping niet kon toelichten,

voert verzoeker aan dat dit is omwille van het traumatisch karakter van de detentie. De vaststelling blijft

evenwel, zoals verzoeker zelf erkent, dat verzoeker omtrent kon toelichten hoeveel zijn oom betaalde,

wie de tussenpersoon was, e.d. Hoewel rekening kan worden gehouden met het feit dat verzoeker

mogelijk getraumatiseerd was, kan deze vaststelling mee betrokken in de globale evaluatie van

verzoekers geloofwaardigheid, zonder dat dit motief er op zichzelf toe leidt dat de asielaanvraag

geweigerd wordt.

Ook met betrekking tot de reisweg kan niet zonder meer worden aanvaard dat verzoeker de

omstandigheden ervan wegens het traumatiserende karakter niet zou kennen. In het kader van zijn

verklaringen was zijn vlucht immers van levensbelang, zodat moeilijk kan worden aanvaard dat hij deze

volledig passief heeft beleefd. Gelet op het belang van de internationale grenscontroles en de

gebruikelijke gestrengheid hiervan, kan minstens worden verwacht dat verzoeker weet onder welke

naam hij reisde en onder welke nationaliteit. Bovendien bleek uit verzoekers antwoorden dat verzoeker

eerst verklaarde niet te weten onder welke nationaliteit hij reisde, vervolgens verklaarde dat er

« België » op het paspoort stond en dit trachtte te rechtvaardigen door te zeggen dat hij de vraag

verkeerd had begrepen. Uit die verklaringen kan niet worden afgeleid dat traumatische ervaringen aan

de oorzaak ervan zouden liggen.

Waar verzoeker met betrekking tot het arrestatiebevel en opsporingsbericht nog aanvoert dat de

kwalificatie als doodslag met verwijzing naar het ambtsbericht zal leiden tot een snellere behandeling,

doen verzoekers beweringen hieromtrent geen afbreuk aan de vaststelling dat het overlijden tijdens de

bevalling niet verenigbaar is met het begrip « vrijwillige doodslag ». Waar verzoeker terecht opmerkt dat

in Guinee men pas op 21 jaar meerderjarig is, betreft het hier slechts een bijkomend motief, dat niet van

aard is de algehele beoordeling van zijn asielaanvraag te wijzigen. Hoe dan ook is de Raad van oordeel

dat, mede gelet op de documentatie in het administratief dossier waarbij gewezen wordt op de

prevalentie van valse documenten in Guinee, deze documenten slechts kunnen dienen ter

ondersteuning van geloofwaardige verklaringen, wat te dezen niet het geval is.

Waar verzoeker aanvoert dat hij vanuit zijn cultuur de gewoonte heeft strikt op de vragen te antwoorden

en derhalve niet heeft uitgeweid over de verdwijning van zijn oom en arrestatie van zijn broer, gaat hij er

aan voorbij dat uitdrukkelijk werd gevraagd naar hun beider woonplaats, zodat kon worden verwacht dat

verzoeker zou vermelden dat zij verdwenen, respectievelijk opgesloten zijn. Het motief blijft dan ook

behouden.

De Raad is van oordeel, dat, gelet op het groot aantal onwetendheden, onwaarschijnlijkheden en

incoherenties in verzoekers verklaringen, er geen geloof kan worden gehecht aan het aangevoerde

asielrelaas. De pogingen die verzoeker in het verzoekschrift onderneemt om deze elementen te

relativeren of te vergoeilijken, doen hieraan geen afbreuk.

Waar verzoeker ten slotte nog aanvoert dat de bestreden beslissing niets motiveert omtrent de

subsidiaire beschermingsstatus, stelt de Raad vast dat de bestreden beslisssing hieromtrent stelt wat

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 binnenlands

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

geven tot de toekenning van de subsidiaire-beschermingsstatus. Geen enkele geraadpleegde bron

vermeldt het bestaan van een gewapend conflict. Uit diezelfde informatie blijkt bovendien dat Guinee

niet geconfronteerd wordt met een situatie van willekeurig geweld en dat er geen gewapende oppositie

in het land bestaat. In het licht van al deze elementen dient bijgevolg te worden geconcludeerd dat de
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situatie in Guinee op dit ogenblik niet valt onder het toepassingsgebied van artikel 48/4, §2 van de

Vreemdelingenwet (zie map landeninformatie, COI Focus "Guinee: veiligheidssituatie", oktober 2013). »

Aldus stelt de Raad vast de de asielaanvraag wel degelijk zowel vanuit de vraag om toekenning van de

vluchtelingenstatus als vanuit de subsidiaire beschermingsstatus werd onderzocht. Verzoeker voert

geen andere gegevens aan die niet reeds werden onderzocht.

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

aannemelijk maakt in vluchtelingrechtelijk zin, noch een reëel risico op ernstige schade aannemelijk

maakt in de zin van 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 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


