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nr. 128 388 van 28 augustus 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 7 april 2014 heeft

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

4 maart 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 8 mei 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 juni 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. JP LIPS en van attaché H.

JONCKHEERE, 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 een Guinees staatsburger te zijn van Bersé origine afkomstig uit het dorp Zoumoudou,

nabij Macenta. U verklaart uw ouders nooit gekend te hebben en te zijn opgevoed door een oude vrouw

die in zwarte medicijnen deed. Zij overleed toen u 17 jaar was. U ging niet naar school en werkte op

een koffieplantage. Daarnaast leerde u van die oude vrouw met zwarte medicijnen omgaan en hielp u

daarbij mensen. Op vijftienjarige leeftijd bent u gehuwd met Balamou Florentin en jullie kregen drie

kinderen. Op 10 januari 2013 is uw echtgenoot overleden. Op die dag waren u en uw echtgenoot samen

op de koffieplantage, op een bepaald moment hoorde u uw echtgenoot schreeuwen. U liep naar hem

toe en vond hem op de grond. U rende naar het dorp om hulp te zoeken. Toen u uiteindelijk hulp had

gevonden en terug bij uw man kwam, was hij reeds overleden. De doodsoorzaak was niet onmiddellijk

duidelijk en uw schoonmoeder beschuldigde u ervan hem te hebben vermoord. Volgens de arts die hem
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achteraf onderzocht kreeg hij echter een hartaanval. Dezelfde avond werd uw man begraven, u wou

daar echter nog even mee wachten zodat een andere dokter zijn opinie kon geven over de

doodsoorzaak en u op die manier werd vrijgepleit van moord. Uw schoonfamilie weigerde dit. Na de

begrafenis bedreigden uw schoonbroers, beiden soldaat, u met de dood. Ze beschuldigden u ervan uw

echtgenoot te hebben vermoord omwille van de erfenis en dat u nu met uw minnaar wilt verder leven.

Uw schoonbroer was heel agressief en u verliet het huis via de achterdeur. U vluchtte naar de oude

Sebastian, een vriend van u uit het dorp. Hij ging langs bij uw familie om met hen te bemiddelen maar

werd weggestuurd. Daarna raadde de oude Sebastian u aan om het dorp te verlaten. Met behulp van

zijn zoon ging u naar een vriend van hem in Macenta. De volgende dag stapte u naar de autoriteiten in

Macenta om uw probleem aan te kaarten. Zij namen contact op met uw schoonbroer om zijn kant van

het verhaal te horen en vertelden u dat ze de zaak zouden onderzoeken. In de nacht van de

daaropvolgende dag kwam uw schoonbroer samen met een aantal van zijn collega’s naar het huis van

deze vriend in Macenta, ze riepen u en bekogelden het huis met stenen. U vluchtte daarop via de

achterdeur naar het bos. U bleef de ganse nacht in het bos. De volgende dag kwam de vriend van de

oude Sebastian u zoeken en zei dat u moest vertrekken. Hij zorgde voor een auto die u naar een kennis

van hem in Conakry bracht, Amara Komara, die ook afkomstig was uit uw dorp. Uw schoonfamilie kwam

u echter ook daar zoeken en een week later besloot u het land te verlaten. U gebruikte het geld dat uw

echtgenoot bij de oude Sebastian in bewaring had gegeven om uw reis te bekostigen. Op 26 januari

2013 verliet u Guinee met het vliegtuig en op 28 januari 2013 vroeg u asiel aan in België.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag bezorgde u het Commissariaat-Generaal twee brieven die

u ontving in het opvangcentrum van Amara Komara, uw kennis in Conakry, samen met een kopie van

zijn identiteitskaart.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees voor

vervolging’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op het lijden van

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

gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw problemen geen verband houden met één van

de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie (meer bepaald ras, nationaliteit, politieke

of religieuze overtuiging of het behoren tot een sociale groep). Uit uw verklaringen blijkt immers

dat de door u aangehaalde problemen louter interpersoonlijk van aard zijn.

U verklaart te vrezen vermoord te worden door de broers van uw overleden echtgenoot omdat zij

u ervan beschuldigen uw echtgenoot vermoord te hebben omwille van zijn erfenis en omdat zij u er

van verdachten er een minnaar op na te houden. U had schrik van uw schoonbroers en vluchtte op

aanraden van uw dochter naar een dorpsoudste. Deze dorpsoudste probeerde bij uw schoonfamilie te

bemiddelen maar ook naar hem werd niet geluisterd (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013 p.21-22). U

verklaart dat uw schoonfamilie hun vrienden in het dorp had overtuigd dat u de schuldig was aan zijn

dood (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013 p.23). U verklaart dat jullie al een tijdje huwelijksproblemen

hadden maar dat u in geen geval wou dat uw echtgenoot zou sterven en nog steeds van hem

hield (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013 p.20). Sinds twee jaar was uw echtgenoot heel jaloers op

de jeugdvriend waar u een goede relatie mee had en mocht u het huis niet meer uit, hij vermoedde zelfs

dat hij niet de vader was van jullie laatste kind (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013 p.24). Één keer

kwam het daarbij zelfs tot een handgemeen waarbij jullie elkaar verwondden. Om die redenen vermoedt

u dat uw schoonfamilie u beschuldigt van zijn dood (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013 p.20 en p.23).

U stapte naar de politie maar u had schrik dat zij u niet konden beschermen en dat zij onder één

hoedje speelden met uw schoonbroers, aangezien zij soldaten zijn (gehoorverslag CGVS dd

06.09.2013 p.27-28). Echter, de eventuele problemen die hieruit zouden kunnen voortvloeien ten

opzichte van uw persoon, blijven puur interpersoonlijk en kunnen niet als ‘vervolging’ in de zin

van de Vluchtelingenconventie van Genève worden beschouwd en behoeven als dusdanig

geen internationale bescherming.

Daarnaast kunnen er verschillende opmerkingen worden geformuleerd bij de feiten zoals u

die voorstelt en dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt een reëel risico

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

te koesteren bij terugkeer.

Zo slaagt u er niet in helemaal duidelijk te stellen sinds wanneer en om welke reden het

minder goed begon te gaan in uw huwelijk. U verklaart in eerste instantie een uiterst goed huwelijk te

hebben gehad, maar daarna niet meer alleen buiten te mogen komen omdat uw echtgenoot zo jaloers

was (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013 p.11-12). U kunt echter niet eenduidig aangeven wanneer

uw huwelijk dan bergaf ging. Enerzijds verklaart u dat dit was sinds uw kinderen een baby waren en

vooral na de geboorte van uw derde kind (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013 p.12 en 23). Uw

echtgenoot dacht dat hij niet de vader van uw laatste kind was (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013
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p.24). Aangezien uw jongste dochter reeds twaalf jaar oud is (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013 p.11)

zou dit betekenen dat dit toch al minstens tien jaar aansleept. Anderzijds verklaart u echter dat u pas

sinds twee jaar werd beschuldigd van overspel en nergens meer naar toe kon (gehoorverslag CGVS

dd 06.09.2013 p.24 en dd 10.01.2014 p.14). Daarentegen had u ook eerder al verklaard dat u tot aan

uw vertrek nog wekelijks naar de markt ging (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013 p.7). Bovendien

verklaart u tijdens het tweede gehoor voor het Commissariaat-generaal dat het voornaamste twistpunt

met uw echtgenoot er in bestond dat u omwille van uw besnijdenis niet graag met hem naar bed ging en

dat dit de oorsprong was van jullie problemen (gehoorverslag CGVS dd 10.01.2014 p.11), wat u

voordien niet ter sprake bracht. Deze flagrante incoherenties met betrekking tot de periode waarin

u in onmin zou geleefd hebben met uw echtgenoot zorgen ervoor dat de geloofwaardigheid van

dit conflict en bijgevolg uw algehele geloofwaardigheid omtrent de feiten die aanleiding gaven

tot uw vertrek reeds in twijfel kan worden getrokken. Wanneer deze wrijvingen precies ontstaan zijn

is namelijk niet onbelangrijk aangezien de aanleiding van uw schoonfamilie om u van zijn dood te

beschuldiging zijn oorsprong vindt in de verstandhouding die u met uw echtgenoot had, zoals hierna

blijkt.

Vervolgens slaagt u er niet in aannemelijk te maken dat uw schoonfamilie u koste wat het

kost naar het leven zou staan omdat zij u ervan verdenken een aandeel te hebben in de dood van

uw echtgenoot. U bent namelijk niet consequent wat betreft de redenen waarom uw

schoonfamilie u zou beschuldigen uw echtgenoot te hebben vermoord. Uw schoonfamilie zou altijd

al tegen u gekant zijn geweest omdat u volgens hen veel te controlerend was in het huishouden. Uw

schoonbroer zou u om die reden zelfs al hebben geslagen. Uw echtgenoot probeerde tussen jullie te

bemiddelen maar zonder succes (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013 p.9-10). De beschuldiging van

uw schoonfamilie berustten volgens uw eerste verklaringen echter vooral op het feit dat zij u ervan

verdachten vreemd te gaan. Door de dood van uw echtgenoot zou u er volgens hen voor kunnen zorgen

dat u de erfenis kon opstrijken en met uw minnaar kon verder leven (gehoorverslag CGVS dd

06.09.2013 p.22-23). Later in uw verklaringen haalt u dan weer enkel het commentaar van uw

schoonfamilie op uw dominante positie in het huishouden aan als verklaring waarom zij dachten

dat u uw echtgenoot zou vermoorden. U zou hem volgens hen hebben vermoord omdat u een crimineel

met een sterk karakter bent (gehoorverslag CGVS dd 10.01.2014 p.14). Zelfs wanneer u tijdens het

tweede gehoor een tweede maal naar de redenen van hun beschuldigingen wordt gevraagd herhaalt u

niet spontaan hun beschuldigingen van overspel. Slechts wanneer u wordt gewezen op uw verklaringen

in het eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal bevestigt u enkel dat zij denken dat u vreemd

gaat, maar oppert u dit niet als bijkomende reden voor de verdachtmakingen van moord (gehoorverslag

CGVS dd 10.01.2014 p.14). Dat u dit eerst opgeeft als voornaamste reden van de beschuldigingen

maar dat later volledig onvermeld laat zorgt er voor dat er geen geloof kan worden gehecht aan het feit

dat zij u verantwoordelijk zouden stellen voor de dood van uw echtgenoot. Indien dit wel zou zijn

voorgevallen is het onwaarschijnlijk dat u zich niet duidelijk hun motieven zou herinneren. Verder

geeft u nog een andere motivatie aan waarom uw schoonfamilie u uit de weg zou willen ruimen,

namelijk opdat zij op die manier aanspraak konden maken op het volledige vermogen van uw

overleden echtgenoot (gehoorverslag CGVS dd 10.01.2014 p.15). Deze bijkomende motivatie van uw

schoonfamilie komt op dat moment slechts op het einde van het gehoor voor het eerst aan bod, wat

opnieuw bovenstaande argumentatie ondersteunt. Indien dit werkelijk hun motivatie zou zijn waarom zij

achter u aan zitten hebben zij bovendien geen reden om u na uw vertrek nog naar u op zoek te gaan,

aangezien zij op deze manier reeds het ganse vermogen in hun bezit hebben. U verklaart

dienaangaande dat zij geen rust zouden kennen tot u dood bent uit schrik dat u uw erfenis toch nog zou

komen opeisen (gehoorverslag CGVS dd 10.01.2014 p.15-16). Wanneer door het Commissariaat-

generaal wordt geopperd of het dan niet mogelijk zou zijn om onderling tot een overeenkomst te komen

waarin u afstand deed van uw erfenis om zo uw leven te redden, antwoordt u enkel dat u de kans

daartoe niet heeft gehad. Ze wilden u vermoorden en u bent onmiddellijk daarna vertrokken

(gehoorverslag CGVS dd 10.01.2014 p.16). Dit sluit echter niet uit dat u nog steeds een voorstel in die

richting zou kunnen doen.

Tot slot bent u weinig geïnformeerd over uw schoonbroers, in deze degene die het

hardnekkigst naar u op zoek zouden zijn. Indien zij uw vervolgers uitmaken en u al sinds het

begin van uw huwelijk problemen met hen zou gekend hebben valt te verwachten dat u toch

minstens elementaire informatie over hen kunt verschaffen. U bent ten eerste niet duidelijk over de

woon –en werkplaats van de twee broers. Waar u eerst verklaart dat u samen woonde met uw

schoonmoeder en schoonbroers (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013 p.8), verklaart u later in het

gehoor dat zij al sinds zij hun opleiding tot soldaat begonnen niet meer bij u woonden. Zij zouden deze

opleiding hebben aangevangen in 2010 (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013 p.25-26). Gezien uw

gespannen verhouding met de twee broers en u zelf aangeeft dat u pas een beetje kon ademhalen toen

zij naar het leger vertrokken, is het uiterst opmerkelijk dat u niet van bij het begin aangeeft dat zij bij uw
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vertrek niet meer bij u inwoonden. Voorts bent u ook niet eenduidig over hun huidige woonplaats.

Tijdens het eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal geeft u aan dat Celestin woont en werkt als

soldaat in Konka en Maurice in Bongomadou (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013 p.8 en 25). Tijdens

uw tweede gehoor verklaart u echter dat Celestin in Sérédou woont en Maurice in Konka (gehoorverslag

CGVS dd 10.01.2014 p.8). Dat u van de twee hoofdrolspelers binnen uw asielrelaas, waar u bovendien

vele jaren op gespannen voet mee samenleefde, niet zou weten waar zij wonen en daar zelfs

tegenstrijdige informatie over verschaft zorgt ervoor dat uw geloofwaardigheid ernstig wordt geschaad.

Ook over de periode waarin zij een militaire opleiding hebben gevolgd spreekt u zichzelf tegen, de ene

keer heeft u het over één jaar (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013 p.26), en de andere keer over zes

maanden (gehoorverslag CGVS dd 10.01.2014 p.12). Verder weet u ook helemaal niets te vertellen

over de inhoud van hun job als soldaat (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013 p.26-27 en dd 10.01.2014

p.11-12). Het is weinig waarschijnlijk dat u zo weinig interesse aan de dag zou leggen voor degenen die

u het leven zuur maakten en de motor waren achter uw huwelijksproblemen. Daarenboven is het meer

dan opmerkelijk dat u gedurende uw eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal niets

zou hebben vermeld over de kwalijke reputatie van uw stiefbroers. U verklaart dat dit criminelen

waren, zij stonden bekend als dieven en verkrachters en werden geregeld bij het dorpshoofd ter

verantwoording geroepen (gehoorverslag CGVS dd 10.01.2014 p.6). Dit lijkt echter geen onbelangrijk

detail, aangezien men gelet op hun reputatie meer geneigd zou zijn hun doodsbedreigingen serieus te

nemen. Wanneer u echter bij het eerste gehoor expliciet gevraagd wordt waarom u dacht dat u niet

enkel verbaal werd bedreigd en dat zij ook tot actie zouden overgaan, antwoordt u enkel dat u in zijn

ogen zag dat hij agressief was (gehoorverslag CGVS dd 06.09.2013 p.24). Het is opvallend dat u hier

niet hun agressieve reputatie ter sprake zou brengen. Dit zorgt ervoor dat er verder kan getwijfeld

worden aan de bedreigingen die aan u zouden zijn geuit.

De twee brieven die u voorlegt vanwege Amara Komara, uw vriend uit het dorp die in Conakry

woont en waar u verbleef voor uw vertrek uit het land, zijn niet in staat uw geloofwaardigheid te

herstellen en zorgen er eerder voor dat er kan getwijfeld worden aan het feit dat u nog steeds zou

gezocht worden. Amara Komara schrijft dat de politie nog steeds naar u op zoek zou zijn en dat hij zou

worden lastig gevallen door de politie. Dit is uiterst merkwaardig gezien u verklaart enkel te worden

gezocht door uw schoonbroers en het zij waren die hem kwamen bedreigen (gehoorverslag CGVS dd

06.09.2013 p.13). Meneer Komara brengt hen in zijn brief echter op geen enkel moment ter sprake. Dit

zorgt ervoor dat er ernstige vragen kunnen worden gesteld bij het feit dat zij nog steeds naar u op zoek

zouden zijn. In elk geval is de getuigenis van meneer Komara niet objectief te noemen en onvoldoende

om aan te nemen dat zij werkelijk naar u op zoek zouden zijn. Tot slot legt u geen andere documenten

neer ter staving van uw asielrelaas, noch ter bevestiging van uw identiteit, nationaliteit of reisroute.

Er kan bijgevolg geconcludeerd worden dat er ernstige vragen kunnen worden gesteld bij

het door u geopperde asielrelaas en dat dit bovendien geen verband houdt met één van de

criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie van Genève – met name een gegronde vrees

voor vervolging op basis van ras, nationaliteit, politieke of religieuze overtuiging, of het behoren

tot een bepaalde sociale groep. Evenmin zijn er redenen om u de status van

subsidiaire bescherming toe te kennen op basis van art. 48/4, § 2, b van de

gecoördineerde Vreemdelingenwet. U heeft geenszins aannemelijk weten te maken dat er in uw

hoofde een reëel risico zou bestaan op het lijden van ernstige schade wegens foltering, of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in het geval u zou terugkeren naar uw

land van herkomst, in casu Guinee.

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

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

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

andere vergelijkbare daden. De veiligheidstroepen van Guinee begingen namelijk

mensenrechtenschendingen naar aanleiding van politieke betogingen. Er waren spanningen tussen de

regering en de meeste politieke oppositiepartijen wegens de organisatie van parlementsverkiezingen.

Deze verkiezingen verliepen rustig op 28 september 2013 en sindsdien werden geen belangrijke

incidenten meer gemeld. De volledige resultaten zijn vanaf nu definitief.

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

of van de persoon van een burger, wegens willekeurig geweld in het kader van een gewapend

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

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

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

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

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

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

48/4, § 2 (zie map landeninformatie, COI Focus "Guinee: veiligheidssituatie", oktober 2013). »
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C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

In een enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 62 van de wet van 15 december 1980

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

vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 48/4 en 48/6 van

de vreemdelingenwet en van de zorgvuldigheidsplicht. Verzoekster voert aan dat zij vroeg om in het

Bersé te worden gehoord, ze spreekt wel een beetje Malinké maar niet genoeg om daarin spontaan te

vertellen. Hierdoor werden verzoeksters verklaringen onvolledig genoteerd. Zij betwist dat zij

incoherente verklaringen zou hebben afgelegd, maar wijst op de psychologische en emotionele

ontwikkeling die zij en haar echtgenoot doormaakten en de langzame ontwrichting van het huwelijk. Ze

betwist de overige incoherenties.

2.2. Beoordeling

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 4 maart 2014 oordeelde de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

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

volgende redenen:

(i) verzoeksters problemen met haar schoonfamilie zijn problemen van interpersoonlijke aard en

kunnen niet als ‘vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève worden

beschouwd en behoeven als dusdanig geen internationale bescherming;

(ii) voor zover de aangevoerde feiten een reëel risico op het lijden van ernstige schade kunnen vormen

volgens de definitie van subsidiaire bescherming, maakt verzoekster de feiten niet aannemelijk. Zo

slaagt zij er niet in helemaal duidelijk te maken sinds wanneer en om welke reden het minder goed

ging in haar huwelijk. Zij verklaart eerst een goed huwelijk te hebben gehad, maar daarna niet meer

alleen buiten te mogen komen omdat haar echtgenoot zo jaloers was. Zij kan echter niet eenduidig

aangeven vanaf wanneer het met haar huwelijk bergaf ging. Enerzijds verklaart zij dat dit was sinds

haar kinderen een baby waren en vooral na de geboorte van haar derde kind. Haar

echtgenoot dacht dat hij niet de vader van haar laatste kind was. Aangezien haar jongste dochter

reeds twaalf jaar is, betekent dit dat dit al minstens tien jaar aansleept. Anderzijds verklaart zij
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echter dat zij pas sinds twee jaar werd beschuldigd van overspel en nergens meer naar toe kon.

Daarentegen verklaarde verzoekster eerder dat zij tot aan haar vertrek nog wekelijks naar de markt

ging. Bovendien verklaart zij tijdens het tweede gehoor voor het Commissariaat-generaal dat het

voornaamste twistpunt met haar echtgenoot was dat zij omwille van haar besnijdenis niet graag met

hem naar bed ging en dat dit de oorsprong was van hun problemen, wat zij voordien niet ter sprake

bracht. Deze flagrante incoherenties met betrekking tot de periode waarin zij in onmin leefde met

haar echtgenoot doen twijfels rijzen over de geloofwaardigheid van dit conflict en de feiten die

aanleiding gaven tot haar vertrek reeds in twijfel kan worden getrokken. Wanneer deze wrijvingen

precies ontstonden is belangrijk aangezien de aanleiding van haar schoonfamilie om verzoekster

van zijn dood te beschuldigen zijn oorsprong vindt in de verstandhouding die zij met haar

echtgenoot had;

(iii) verzoekster maakt evenmin aannemelijk dat haar schoonfamilie haar naar het leven staat omdat zij

haar ervan verdenken een aandeel te hebben in de dood van haar echtgenoot. Zij is niet

consequent over de redenen waarom haar schoonfamilie haar zou beschuldigen haar echtgenoot te

hebben vermoord. Haar schoonfamilie zou altijd al tegen haar gekant zijn geweest omdat zij

volgens hen veel te controlerend was in het huishouden. Haar schoonbroer zou verzoekster om die

reden zelfs hebben geslagen. Haar echtgenoot probeerde te bemiddelen maar zonder succes. De

beschuldigingen van haar schoonfamilie steunen volgens haar eerste verklaringen echter vooral op

het feit dat zij haar ervan verdachten vreemd te gaan. Door de dood van haar echtgenoot zou zij er

volgens hen voor kunnen zorgen dat zij de erfenis kon opstrijken en met haar minnaar kon verder

leven. Later in haar verklaringen haalt zij dan weer enkel het commentaar van haar schoonfamilie

op haar dominante positie in het huishouden aan als verklaring waarom zij dachten dat zij haar

echtgenoot zou vermoorden. Zij zou hem volgens hen hebben vermoord omdat zij een crimineel

met een sterk karakter is. Zelfs wanneer zij tijdens het tweede gehoor een tweede maal naar de

redenen voor de beschuldigingen wordt gevraagd herhaalt zij niet spontaan hun

beschuldigingen van overspel. Slechts wanneer zij wordt gewezen op haar verklaringen in het

eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal bevestigt zij enkel dat zij denken dat zij vreemd

gaat, maar oppert zij dit niet als bijkomende reden voor de verdachtmakingen van moord. Dat zij dit

eerst opgeeft als voornaamste reden van de beschuldigingen maar dat later volledig onvermeld laat

zorgt er voor dat er geen geloof kan worden gehecht aan het feit dat zij verzoekster verantwoordelijk

zouden stellen voor de dood van haar echtgenoot. Indien dit wel zou zijn voorgevallen is het

onwaarschijnlijk dat zij zich niet duidelijk hun motieven zou herinneren. Verder geeft zij nog een

andere reden waarom haar schoonfamilie haar uit de weg zou willen ruimen, namelijk dat zij op die

manier aanspraak konden maken op het volledige vermogen van haar overleden echtgenoot. Deze

bijkomende reden van haar schoonfamilie vermeldt verzoekster pas op het einde van het gehoor

voor het eerst. Indien dit werkelijk de reden is waarom zij achter haar aan zitten hebben zij

bovendien geen reden om na haar vertrek nog naar haar op zoek te gaan, aangezien zij op

deze manier reeds het ganse vermogen in hun bezit hebben. Zij verklaart dienaangaande dat zij

geen rust zouden kennen tot zij dood is uit schrik dat zij haar erfenis toch nog zou komen opeisen.

Wanneer door het Commissariaat-generaal wordt geopperd of het dan niet mogelijk zou zijn om

onderling tot een overeenkomst te komen waarin zij afstand deed van haar erfenis om zo haar leven

te redden, antwoordt zij enkel dat zij de kans daartoe niet heeft gehad. Ze wilden haar vermoorden

en zij is onmiddellijk daarna vertrokken Dit sluit echter niet uit dat zij nog steeds een voorstel in die

richting zou kunnen doen;

(iv) verzoekster is ook weinig geïnformeerd over haar schoonbroers, nochtans degenen die het

hardnekkigst naar haar op zoek zouden zijn. Indien verzoekster reeds sinds het begin van

haar huwelijk problemen met hen kende, valt te verwachten dat zij elementaire informatie over hen

kan verschaffen. Zij is niet duidelijk over de woon -en werkplaats van de twee broers. Waar zij eerst

verklaart dat zij samenwoonde met haar schoonmoeder en schoonbroers, verklaart zij later in het

gehoor dat zij al sinds zij hun opleiding tot soldaat begonnen niet meer bij haar woonden. Zij zouden

deze opleiding hebben aangevangen in 2010. Gezien de gespannen verhouding met de twee

broers en zij zelf verklaart opgelucht te zijn toen zij naar het leger vertrokken, is het opmerkelijk dat

zij niet van bij het begin aangeeft dat zij bij het vertrek niet meer bij haar inwoonden. Voorts is zij

ook niet eenduidig over hun huidige woonplaats. Tijdens het eerste gehoor voor het Commissariaat-

generaal geeft zij aan dat C. woont en werkt als soldaat in Konka en M. in Bongomadou. Tijdens het

tweede gehoor verklaart zij echter dat C. in Sérédou woont en M. in Konka. Dat zij van de twee

hoofdrolspelers in haar asielrelaas, waar zij bovendien vele jaren op gespannen voet mee

samenleefde, niet weet waar zij wonen en daar zelfs tegenstrijdige informatie over verschaft zorgt

ervoor dat haar geloofwaardigheid ernstig wordt geschaad. Ook over de periode waarin zij een

militaire opleiding volgden spreekt zij zichzelf tegen, de ene keer heeft zij het over één jaar, en de

andere keer over zes maanden. Verder weet zij ook helemaal niets over de inhoud van hun job als
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soldaat. Het is weinig waarschijnlijk dat zij zo weinig interesse aan de dag zou leggen voor degenen

die haar het leven zuur maakten en de motor waren achter haar huwelijksproblemen. Daarenboven

is het meer dan opmerkelijk dat zij gedurende haar eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal

niets vermeldde over de kwalijke reputatie van haar stiefbroers. Zij verklaart dat dit criminelen

waren, zij stonden bekend als dieven en verkrachters en werden geregeld bij het dorpshoofd ter

verantwoording geroepen. Dit is geen onbelangrijk detail, aangezien men gelet op hun reputatie

meer geneigd zou zijn hun doodsbedreigingen serieus te nemen. Wanneer zij echter bij het eerste

gehoor expliciet gevraagd wordt waarom zij dacht dat zij niet enkel verbaal werd bedreigd en dat zij

ook tot actie zouden overgaan, antwoordt zij enkel dat ze in zijn ogen zag dat hij agressief was. Het

is opvallend dat zij hier niet hun agressieve reputatie ter sprake zou brengen. Dit leidt dan ook tot

twijfels over de bedreigingen die zouden zijn geuit;

(v) de twee brieven die zij voorlegt vanwege A.K., haar vriend uit het dorp die in Conakry woont en

waar zij verbleef voor haar vertrek uit het land, zijn van aard haar geloofwaardigheid te herstellen

en zorgen er eerder voor dat er kan getwijfeld worden aan het feit dat zij nog steeds zou gezocht

worden. A.K. schrijft dat de politie nog steeds naar haar op zoek zou zijn en dat hij zou worden

lastig gevallen door de politie. Dit is uiterst merkwaardig gezien zij verklaart enkel te worden

gezocht door haar schoonbroers en zij het waren die haar kwamen bedreigen. A.K. brengt hen in

zijn brief echter op geen enkel moment ter sprake. Er kunnen dan ook ernstige vragen worden

gesteld bij het feit dat zij nog steeds naar haar op zoek zouden zijn. In elk geval is de getuigenis van

A.K. niet objectief te noemen en onvoldoende om aan te nemen dat zij werkelijk naar haar op zoek

zouden zijn. Zij legt geen andere documenten neer ter staving van haar asielrelaas, noch ter

bevestiging van haar identiteit, nationaliteit of reisroute;

Na een theoretische uiteenzetting voert verzoekster in contreto aan dat zij vroeg om gehoord te worden

met een tolk Bersé. Zij werd echter tweemaal geïnterviewd in het Malinke en wijt hieraan dan ook het

feit dat haar verklaringen onvolledig zouden zijn. De Raad stelt echter vast dat verzoekster bij het

indienen van haar asielaanvraag werd verzocht om de bijstand van een tolk Guerze en Malinke.

(administratief dossier stukken 18 en 19) bij het afnemen van de vragenlijst (stuk 17) werd gebruik

gemaakt van een tolk Malinke waarbij verzoekster geen bezwaar maakte noch opmerkingen

formuleerde. Bij de aanvang van het gehoor op het commissariaat-generaal op 6 september 2013 gaf

verzoekster te kennen dat zij de voorkeur gaf aan een tolk Bersé, maar wanneer haar werd uitgelegd

dat een dergelijke tolk niet beschikbaar was, verklaarde zij zich akkoord om het interview in het Malinke

te voeren (stuk 10, p. 2). Voorts blijkt uit dit gehoor, dat van 9:10 uur tot 13:10 uur duurde en waarvan

de neerslag 30 bladzijden bedraagt, niet dat verzoekster slecht werd begrepen, moeite had om zich uit

te drukken, of geen volledige verklaringen kon afleggen. Bovendien werd verzoeker een tweede maal

geïnterviewd op 10 januari 2014, opnieuw in het Malinke en verklaarde zij daarbij de tolk goed te

begrijpen (stuk 5, p; 2). Ook beperkt verzoekster zich tot algemene beweringen dat zij zich niet

voldoende kon uitdrukken in het Malinke, zonder verder te preciseren waar en op welke wijze dit haar

verklaringen zou hebben beknot of negatief beïnvloed.

Verzoekster voert aan dat de huwelijksproblemen bestonden om verschillende redenen en dat dit niet

incoherent is, maar getuigt van een gestage en complexe ontwikkeling van de relatie tussen haarzelf en

haar echtgenoot. Met dergelijke algemene en vrijblijvende uiteenzetting weerlegt verzoekster echter niet

het motief dat zij geen coherente verklaringen wist af te leggen met betrekking tot de neergang van haar

huwelijksrelatie. Zij verklaarde enerzijds dat de verstandhouding met haar man verslechterde na de

geboorte van haar derde kind omdat hij dacht dat het kind niet van hem was; gelet op het feit dat haar

jongste dochter inmiddels twaalf jaar is, zou deze situatie minstens tien jaar hebben aangesleept.

Anderzijds verklaarde verzoekster dat haar man haar pas sinds de laatste twee jaar beschuldigde van

overspel en zij nergens meer naar toe kon. Desalniettemin verklaarde zij dat tot aan haar vertrek nog

wekelijks naar de markt ging. De Raad stelt aldus vast dat verzoeksters verklaringen op dit punt

incoherent en tegenstrijdig zijn. Waar verzoekster in het tweede gehoor plots verklaarde dat het

voornaamste twistpunt was dat zij omwille van haar besnijdenis niet met haar echtgenoot naar bed ging,

is de Raad eveneens van oordeel dat het hier niet gaat om een psychologische en emotionele

ontwikkeling, van actie en reactie en de langzame ontwikkeling van het huwelijk, maar dat verzoekster

wel degelijk incoherent is wat betreft het aanduiden van de redenen voor de ernstige verstoring van de

verstandhouding met haar man.

De Raad acht deze eerste vaststelling wel degelijk pertinent, aangezien het de aanleiding vormt voor de

latere aantijgingen door haar schoonfamilie.

Met betrekking tot de motieven van haar schoonfamilie om haar uit de weg te ruimen, verwijst

verzoekster naar de jaloezie en gevoelens van onmin, waarbij het overlijden van haar echtgenoot een

uitgelezen kans vormde om zich van verzoekster te ontdoen. Hiermee weerlegt verzoekster evenwel

niet dat zij incoherente verklaringen aflegde over de beweegredenen van haar schoonfamilie. Volgens
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haar verklaringen in het eerste gehoor werd zij beschuldigd van overspel en wilden ze niet dat de erfenis

ging naar verzoekster en haar minnaar. Later in het gehoor verklaarde verzoekster dat zij haar ervan

verdachten haar echtgenoot te hebben vermoord en dat zij al te dominant was. Tijdens het tweede

gehoor nogmaals ondervraagd over de beweegredenen van de schoonfamilie, maakte zij van de

beschuldigingen van overspel niet meer spontaan melding. Indien verzoekster werkelijk van moord op

haar echtgenoot werd beschuldigd, acht de Raad het niet waarschijnlijk dat verzoekster zich daar de

motieven voor niet meer zou herinneren. Pas op het einde van het eerste gehoor meldt zij dat zij werd

beschuldigd opdat de schoonfamilie op die manier aanspraak zou kunnen maken op het volledige

vermogen van haar overleden echtgenoot.

Waar verzoekster verwijst naar de uitleg die zij gaf over de stiefbroers, gaat zij voorbij aan het feit dat zij

in het eerste gehoor geen melding maakte van het feit dat zij verkrachters en dieven zijn. Zij verklaarde

toen enkel dat zij aan hun ogen zag dat ze agressief waren. De latere verklaringen zijn dan ook erg

twijfelachtig. Waar zij meedeelde dat ze in het eerste interview niet de gelegenheid had om over de twee

schoonbroers te spreken, blijkt uit het eerste gehoorverslag dat verzoekster wel degelijk uitgebreid werd

ondervraagd over haar broers (gehoorverslag 6 september 2013, p. 24-28). Verzoeksters bewering

wordt dan ook niet aanvaard. Ook het feit dat de twee broers elders gelegerd waren, kan niet worden

aanvaard ter verantwoording van het feit dat verzoekster onwetend over hen was. Gelet op het feit dat

zij hen het meeste vreest en zeer opgelucht was toen ze vertrokken, kan worden verwacht dat zij

interesse vertoont in hun actuele verblijfplaats. Verder is het merkwaardig dat verzoekster niet van bij

het begin vertelde dat zij bij haar vertrek niet meer bij haar inwoonden, dit blijkt pas later in het gehoor.

Met betrekking tot de brieven die zij neerlegt, doen deze nog verder afbreuk aan de geloofwaardigheid,

aangezien erin staat dat de politie haar nog steeds zoekt, terwijl het haar schoonbroers zijn die haar

kwamen bedreigen. Van dit laatste is in de brief echter geen sprake.

De Raad stelt vast dat de motivering van de bestreden beslissing draagkrachtig is en steun vindt in de

elementen van het administratief dossier. De Raad bevestigt dan ook het oordeel van de commissaris-

generaal dat verzoekster de aangevoerde problemen niet aannemelijk maakt.

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

aannemelijk maakt in vluchtelingrechtelijke zin, noch dat er een risico op ernstige schade bestaat 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 achtentwintig augustus tweeduizend

veertien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME C. VERHAERT


