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nr. 134 445 van 2 december 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 11 juni 2014 heeft

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

16 mei 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 2 oktober 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

4 november 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

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

DER HASSELT en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 25 november 2012 het Rijk binnen en diende op 26

november 2012 een asielaanvraag in. Op 16 mei 2014 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin

van artikel 48/3 en 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: de

Vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Guinese nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 15 maart 1988 te Kindia. U

bent van Soussou-afkomst. Uw vader is van Soussou-afkomst en uw moeder van Malinké-afkomst. U

bent moslim. U hebt chemie gestudeerd aan de universiteit. U bent niet getrouwd. U had echter wel



RvV X - Pagina 2 van 9

een relatie met twee vrouwen, Makele en Tabarah. Achteraf bleek u met beide vrouwen een kind te

hebben. U behoorde niet tot een politieke partij of organisatie en u had geen politieke activiteiten. U

werkte in een copyshop.

In 2009 wilde u gerekruteerd worden door de gendarmerie. Via zijn moeder vroeg u Generaal

Nouhou Thiam, stafchef van het leger, om hulp. Zo slaagde u er in april 2010 in zich in te schrijven voor

de rekruteringsexamens. Hier werd echter verder geen gevolg aan gegeven. Vlak na de benoeming

van Alpha Condé tot président werd Nouhou Thiam ontslagen als stafchef. Opdat hij terug stafchef

zou kunnen worden nam u hem mee naar een marabout die hem medicatie voorschreef waarmee hij

zich diende in te smeren. Omdat dit zo stonk kwam Nouhou Thiam zich telkens bij u thuis insmeren

en wachtte hij bij u totdat de stank verdwenen was. Zo raakte u verder bevriend met hem. Dit viel

tevens zijn chauffeur op die u regelmatig vragen stelde over de aard van uw relatie met Nouhou Thiam.

In de nacht van 18 op 19 juli 2011 greep er een poging tot staatsgreep plaats. Nouhou Thiam werd

hiervan beschuldigd. Ook u werd in dit kader gezocht. U sloeg op de vlucht en uiteindelijk werd u bij een

vriend in Kindia gevat. U werd overgebracht naar de lokalen van de ‘sûreté’ in Conakry. Daar werd

u opgesloten en vergeten in de cel. U bleef meer dan een jaar en drie maanden opgesloten.

Uiteindelijk slaagde uw vader erin u via een bevriende kolonel te laten ontsnappen. Hij zorgde er

onrechtstreeks ook voor dat u even later het land kon verlaten. U vreest verdere vervolging door de

autoriteiten in verband met de poging tot staatsgreep.

U vreest tevens dat de echtgenoot en de familie van Makele, die overleden was bij de geboorte van

uw kind in de periode dat u gevangen zat, u zoeken en willen doden.

U vreest dat de vader van Tabarah die u eveneens zwanger maakte, ook naar u op zoek is.

U legde volgende documenten voor ter ondersteuning van uw asielaanvraag: uw ‘carte

nationale d’identité’ van Guinée (met nummer 030111013797013), ‘diplôme d’études supérieurs’ in

‘Contrôle de qualité des produits naturels et industriels’ (uitgegeven in 2009 door de Université Gamal

Abdel Nasser te Conakry), een ‘attestation d’admission à l’examen de maitrise’, een ‘attestation de

niveau maitrise’, een ‘relevé des notes de la maitrise controle de qualité’, een ‘attestation de fin

d’études’, twee ‘attestation de niveau’, een ‘relevé des notes baccalaureat’, een ‘attestation

d’orientation’; allen in het kader van uw gedane studies, een kaart van uw rekening bij de bank BICIGUI

en Ecobank, een visakaart van de BICIGUI, de ‘reçu d’enregistrement‘ voor de rekrutering van

kandidaat gendarmen voor het jaar 2010 van Guinée en twaalf foto’s.

B. Motivering

Er dient vastgesteld te worden dat u er niet in geslaagd bent een vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat uw verklaringen aangaande uw vermeende vrees

voor vervolging door de autoriteiten omwille van uw band met generaal Nouhou Thiam en bij gevolg de

beschuldiging dat u deelgenomen zou hebben aan een poging tot staatsgreep, niet geloofwaardig zijn.

Zo slaagde u er niet in aannemelijk te maken waarom u ervan verdacht zou worden deel genomen te

hebben aan de poging tot staatsgreep. U vertelde dat u verdacht werd omdat de generaal regelmatig bij

u thuis kwam om zich in te smeren met medicatie die een marabout hem voorgeschreven had opdat hij

zijn post van stafchef terug zou kunnen krijgen (p. 3 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). Op de vraag

van het Commissariaat-generaal waarom ze dachten dat u betrokken was bij de aanslag op de

president repliceerde u dat dit was omdat u gelinkt werd aan de generaal die ervan beschuldigd werd de

coup opgezet te hebben (p.10 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). Dit is echter geen afdoende

verklaring waarom u, naast uw band met de generaal er van verdacht zou worden deelgenomen te

hebben aan deze poging tot staatsgreep. Het is weinig waarschijnlijk dat u hiervan beschuldigd zou

worden louter omwille van het feit dat u de generaal kende en hij af en toe bij u thuis kwam, des te meer

daar uit uw verdere verklaringen blijkt dat u geenszins een profiel hebt dat enig verband heeft met de

politiek of dat van u een mogelijke verdachte zou maken in het kader van een poging tot staatsgreep. U

werkte in een copyshop, u had geen politieke activiteiten of was geen lid van enige partij of organisatie

en hoewel u wel graag in het leger wilde, was u er over een periode van verschillende jaren nog steeds
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niet in geslaagd effectief deel te gaan uitmaken van het leger (p.2-5 gehoorverslag CGVS 28 april

2014).

Daarenboven zijn uw verklaringen aangaande uw detentie omwille van het feit dat u beweerde ervan

verdacht te zijn geweest deel genomen te hebben aan de poging tot staatsgreep niet geloofwaardig

daar ze incoherent en weinig gedetailleerd zijn. U vertelde aanvankelijk op het Commissariaat-generaal

dat u tijdens uw detentie mishandeld en gefolterd werd en dat u meermaals vragen gesteld werden over

uw relatie met de generaal, over andere betrokkenen bij de poging tot staatsgreep en dat u gevraagd

werd namen te noemen (p.20 gehoorverslag CGVS 7 november 2013). Tijdens een later gehoor op het

Commissariaat-generaal stelde u echter dat u niet ondervraagd werd en dat ze u daar zo lieten bij de

‘sûreté’ (p.10 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). U voegde toe dat als je geen goede verhoudingen

hebt met iemand je daar gewoon vergeten kan worden (p.10 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). Even

later tijdens hetzelfde gehoor bevestigde u wederom dat toen u aangehouden werd en opgesloten werd,

u niets gezegd werd en dat u gewoon in de cel achtergelaten werd tot de dag dat de vriend van uw

vader u hielp ontsnappen (p.10 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). Toen u geconfronteerd werd met

uw tegenstrijdige verklaringen stelde u dat u dacht dat bedoeld werd of u voor een rechter gebracht was

geweest en berecht was geweest toen u gevraagd werd of u ondervraagd was geweest bij de sûreté

(p.15 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). Dit is echter geen afdoende verklaring om deze incoherentie

recht te zetten daar uit het gehoorverslag duidelijk blijkt dat u wel degelijk begreep dat het over de

periode in de cel ging en u zelfs verduidelijkte daar gewoon gezeten te hebben en vergeten te zijn

geweest en u niets gezegd of gevraagd werd (p.10, 15 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). Verder kon

u niet verduidelijken in welke cel of welke vleugel u gedurende al die tijd opgesloten had gezeten (p.9

gehoorverslag CGVS 28 april 2014). U zei dat u bewusteloos was toen u daar kwam en dat u het niet

kon onthouden (p.9 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). Aangezien u beweerde daar meer dan een jaar

en drie maanden opgesloten te hebben gezeten, mocht echter wel van u verwacht worden dat u

hierover meer informatie kon verschaffen hetgeen duidelijk niet het geval was (p.9 gehoorverslag CGVS

28 april 2014).

Daar uw verklaringen aangaande uw detentie en aangaande de redenen waarom u er van verdacht zou

zijn geweest deel genomen te hebben aan de poging tot staatsgreep niet geloofwaardig zijn, kan bij

gevolg geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen met betrekking tot uw vrees in dit kader bij een

eventuele terugkeer naar Guinée.

U slaagde er voor het Commissariaat-generaal evenmin in een vrees voor vervolging door de man van

Makele of haar familie aan te tonen. U stelde voor uw vertrek uit Guinée geen problemen te hebben

gehad met de man van Makele of haar familie (p.5 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). U vertelde dat

uw vriend Sidiki Oualare u zei dat de man van Makele u zocht (p.5, 6 gehoorverslag CGVS 28 april

2014). Op de vraag hoe uw vriend hiervan op de hoogte was, antwoordde u dat hij wist dat u een relatie

had met Makele en dat u soms met hem naar Makele ging (p.7 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). U

zei verder dat als er in Conakry problemen zijn en je in een café zit, je vaak hoort praten en

dat geruchten snel gaan in Conakry (p.7 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). U vertelde dat een

andere vriend, Mara, ook informatie aan uw vriend gaf (p.7 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). U

verklaarde dat Makele in Bonfi woonde en dat Mara daar vaak langs kwam en dat als hij daar kwam hij

mensen hoorde praten en soms militairen zag en als hij dan vroeg wat er was zeiden de anderen dat er

een meisje overleden was bij de bevalling en dat de militairen op zoek waren naar de jongen die

haar zwanger gemaakt had (p.7 gehoorverslag CGVS, p.7). U vertelde ook dat uw vriend zag hoe er

militairen kwamen naar Lambayi en dat ze naar u zochten (p.7 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). U

stelde dat u vriend zelf zag hoe militairen soms uw huis omsingelden en naar u kwamen zoeken omdat

hij vlakbij woonde maar ook dat als hij op café zat militairen in burger soms naar u kwamen vragen

(p.7 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). U was echter niet in staat te zeggen wanneer ze u kwamen

zoeken en hoeveel keer ze zo geweest waren (p.7 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). Op de vraag

van het Commissariaat-generaal hoe de man van Makele en haar familie wisten dat u de vader van haar

kind was, antwoordde u dat haar familie u niet kent maar dat de buren van Makele wisten dat u de vader

van het kind was (p.6 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). Hierop werd door het Commissariaat-

generaal gevraagd of het klopt dat u niet zeker bent dat de familie van Makele en haar man weten dat u

de vader van het kind bent (p.6 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). U repliceerde hierop enkel door te

zeggen dat haar familie en haar man u niet kennen omdat u op dat moment in de gevangenis zat en dat

de familie van Makele in Kindia woonde maar dat zij zelf ergens anders woonde omdat ze haar
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man ontvlucht was om zich elders te vestigen (p.6). Uit uw verklaringen blijkt verder nergens dat de

familie van Makele en haar man geweten zouden hebben of zouden weten dat u de vader van het kind

van Makele bent. Uit voorgaande blijkt duidelijk dat uw verklaringen aangaande uw vrees ten

opzichte van de echtgenoot van Makele en haar familie louter gebaseerd zijn op geruchten die u totaal

niet kan concretiseren voor wat de omstandigheden betreffen waarin ze rondgingen alsook voor wat hun

oorsprong en bron betreft.

Voor wat uw vermeende vrees ten opzichte van de vader van Tabareh betreft dient opgemerkt

te worden dat uw verklaringen hieromtrent louter speculatief zijn. U verklaarde dat u voor uw vertrek niet

wist of Tabareh bevallen was van het kind en dat u alle contact verbrak nadat de vader van

Tabareh haar uitgehuwelijkt had aan een andere man (p.4, 14 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). U

zei dat u ondertussen van uw vriend vernam dat Tabareh haar man verlaten had en dat ze bevallen was

van uw kind (p. 14 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). U stelt te vrezen dat haar vader u zal zoeken

omdat u Tabareh zwanger gemaakt hebt en omdat hij misschien zal denken dat u ook achter het feit zit

dat ze haar man verlaten heeft (p.14 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). U vertelde dat u toen u nog

in Guinée was wist dat de vader van Tabareh u zocht omdat hij zijn dochter onder druk had gezet om

te zeggen wie haar zwanger gemaakt had maar dat ze uw identiteit niet onthuld had uit vrees dat

haar vader u iets zou aandoen (p.14 gehoorverslag CGVS 28 april 2014). Er is echter geen enkele

concrete aanwijzing dat de vader van Tabareh inderdaad op zoek ging of is naar de man die een kind

verwekte bij zijn dochter. Uit uw verklaringen blijkt overigens evenmin dat de vader van Tabareh wist dat

u de vader van het kind was. U verklaarde dat haar vader u niet kende maar dat hij wel wist dat een

jongen zijn dochter zwanger gemaakt had en dat het kind een vader had (p.15 gehoorverslag CGVS 28

april 2014). Uit voorgaande vaststellingen komt naar voor dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat de

vader van Tabareh effectief op zoek zou zijn naar de vader van het kind van zijn dochter, ondanks het

feit dat hij zweerde deze man te zullen elimineren of dat hij zelfs ook maar enig vermoeden zou hebben

van het feit dat u de vader bent van het kind.

De door u voorgelegde documenten wijzigen niets aan voorgaande vaststellingen. Noch uw

identiteit, noch uw scholingsgraad, noch het feit dat u een bankrekening hebt in Guinée, noch het feit dat

u zich ooit zou hebben laten registreren voor de rekrutering van kandidaat gendarmen wordt immers in

twijfel getrokken. Voor wat de foto’s betreft dient gesteld te worden dat er geen enkele manier bestaat

om de identiteit na te gaan van de personen die op de foto’s staan of om de omstandigheden na te gaan

waarin deze foto’s genomen werden.

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 definitief, de nieuwe regering is gevormd en de

oppositie zetelt in het parlement.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Conclusie

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

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

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

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift: “Convocatie 20 mei 2014, Convocatie 22 juli 2013, Artikel inzake

Nouhou Thiam (2 artikels)”.

Ter terechtzitting legt verzoeker een aanvullende nota met een psychologisch attest neer.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) oefent in onderhavig beroep

inzake de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, een

bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op

basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek

onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil

(Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker beroept zich in een eerste middel op de “schending van de artikelen 2 en 3 van de wet

van 29/07/1991 m.b.t. motiveringsverplichting, schending van art. 62 van de wet van 15/12/1980,

schending van artikel 48/ 3 vreemdelingenwet en van artikel 1 van de Conventie van Geneve van 28 juli

1951 en schending van artikel 3 EVRM”. Verzoeker beroept zich in een tweede middel op de “schending

van art. 48/4 van de Wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van Vreemdelingen”.

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat hij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien

verzoeker de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert

verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt

wordt onderzocht.

Nopens de status van vluchteling

2.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, die zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet aantonen dat zijn aanvraag

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

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn.

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen. Bovendien verplicht geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek van de

asielaanvraag belaste instanties om de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut van

vluchteling te bekomen en de lacunes in diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS 16 november 2006,

nr. 164.792).

2.5. De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of

verzoekers verklaringen voldoende zijn om zijn beweerde vervolging geloofwaardig en aannemelijk te

maken. Hij houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de vage als de ontwijkende

antwoorden en houdt bij deze analyse rekening met het specifieke profiel van de asielzoeker. Verder

benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als van elkaar
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losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan elk onderdeel, motief of

tegenstrijdigheid wordt gehecht, kan verschillen maar het is het geheel van de in de bestreden beslissing

opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de ongegrondheid van

verzoekers asielaanvraag.

2.6. Indien verzoeker verklaart dat “het tweede verhoor ook een volledige herneming van het eerste

verhoor zij het in een andere volgorde dat de vragen gesteld werden”, dan kan uit de lezing van de

bestreden beslissing niet blijken dat deze “voornamelijk met zijn laatste verhoor heeft rekening

gehouden en niet met de geheelheid van verklaringen afgelegd bij de beide verhoren”. Dat verzoeker

verder “in het totaal bijna 9 uren verhoord” werd, kan enkel getuigen van een zorgvuldig onderzoek door

de commissaris-generaal, waarbij verzoeker alleszins voldoende gelegenheid heeft gehad om al zijn

motieven uitgebreid te verduidelijken.

2.7. De door de commissaris-generaal correct weergegeven ongeloofwaardigheden, tegenstrijdigheden,

vaagheden en omissies raken de kern van het relaas en zijn pertinent. Voor het bestaan ervan wordt

geen redelijk aanvaardbare verklaring gegeven. Verzoeker benadrukt dat “Verzoeker en de heer Nouhou

Thiam verbleven telkens meerdere uren samen en dit gedurende een zeer lange periode. (…) Tijdens

dergelijke verblijven/besprekingen waaromtrent de chauffeur kon zeggen dat die uren duurden, kon er

wel degelijk allerhande beraamd en besproken en geregeld worden”, doch verklaart nog altijd niet

waarom verzoeker verdacht zou worden van mededaderschap of andere hulp bij het plegen van een

staatsgreep, gezien verzoeker op geen enkele manier politiek actief of geaffilieerd was, noch op andere

wijze aanleiding gaf tot verdenking en ervan kan worden uitgegaan dat een generaal een zeer breed

sociaal en professioneel netwerk heeft. Bovendien schreef verzoeker zelf in zijn vragenlijst dat “J’ai été

condamné par un tribunal. J’ai passé 1 an et 4 mois en prison en Guinée” (vragenlijst 3.2), wat volkomen

indruist tegen zijn latere verklaringen. Het is dan ook niet geloofwaardig dat verzoeker zonder meer zou

vervolgd worden, laat staan veroordeeld worden, louter wegens zijn vroegere beweerde, maar niet

aangetoonde, regelmatige aanwezigheid -voor zover überhaupt al waarachtig, quod non

demonstrandum-, bij een nadien van een staatsgreep verdachte persoon. Verzoeker is verder niet

ernstig waar hij nog aanvoert dat “des te meer een element om hem als een verdachte te aanzien omdat

hij met vele mensen in contact kwam”. Verzoeker maakt niet aannemelijk gezocht te worden door de

Guineese autoriteiten op verdenking van het plegen van een staatsgreep. De bijgevoegde

internetartikelen betreffen N.T. en vermogen niet een ander licht te werpen op verzoekers asielrelaas.

2.8. Daar waar verzoeker in zijn eerste gehoor ondervraging en mishandelingen tijdens zijn detentie

vermeldt (gehoor 1 p. 20) en in zijn verzoekschrift volhoudt dat hij “werd wel degelijk “verhoord” en werd

bij dat verhoor dermate geslagen en mishandeld dat hij het bewustzijn verloren had” en dat “na verloop

van tijd stopten de vragen en de mishandelingen omdat verzoeker niets vertelde” en tevens ter

terechtzitting verklaart dat hij gearresteerd, gedetineerd en ondervraagd werd, kan dit geenszins blijken

uit zijn verklaringen op het tweede gehoor: “Werd je ondervraagd?” “Neen, ze lieten me zo in de sûreté,

daar als je aangehouden wordt en naar de sûreté gebracht wordt, als je geen goed verhoudingen hebt

met iemand dan kan je daar gewoon vergeten worden” en “Was er een proces tegen jou?” “Toen ik

aangehouden werd en opgesloten werd, werd niets me gezegd en ik werd er achtergelaten tot de dag

dat de vriend van mijn vader me hielp ontsnappen” (gehoor 2 p. 10), noch kan uit deze bewoordingen

blijken dat “De verklaring die verzoeker gaf is daarenboven wel degelijk geloofwaardig, met name dat hij

geen rechter zag en meende tijdens zijn verhoor deze vraag te moeten beantwoorden: verzoeker zag

nooit een rechter.” gezien verzoekers uitdrukkelijke antwoorden ter zake, temeer ook deze verklaring

strijdig is met verzoekers verklaring in zijn vragenlijst waar hij wel degelijk zelf neerschreef dat hij

veroordeeld was door een tribunaal. Dit zijn ernstige tegenstrijdigheden over fundamentele aspecten van

verzoekers asielrelaas die niet aannemelijk zijn voor een universitair gediplomeede. Verzoekers

pogingen om beide versies met elkaar in overeenstemming te brengen (“Het “links laten liggen” van

iemand is een vorm van mishandeling: de heer S. gaf geen info, hij kon die ook niet geven want hij heeft

niets met deze “coup” te maken, dus ja verzoeker zei dat men iemand kan vergeten in de gevangenis,

na verloop van tijd stopten de vragen en de mishandelingen omdat verzoeker niets vertelde, zonder de

hulp van een derde persoon zat hij er nu allicht nog altijd zonder ooit een rechter gezien te hebben”),

kunnen geenszins worden aanvaard gezien verzoekers uitdrukkelijke en ondubbelzinnig tegenstrijdige

verklaringen ter zake. Waar verzoeker nog aanvoert dat “De heer S. werd reeds geslagen meteen na

zijn aanhouding nog voor hij naar de “sureté” werd overgebracht”, stelt de Raad overigens vast dat de uit

de passage in het gehoor waarnaar verzoeker verwijst niet kan blijken dat dit gebeurde voor verzoeker
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naar de surêté werd gebracht, doch reeds toen hij zich daar bevond. Indien verzoeker één jaar en drie

maanden in de cel heeft doorgebracht en “soms werd ik uit mijn cel gehaald en dichtbij commandant A.

gebracht op diens kantoor gebracht, dat is de chef van de sureté” (gehoor 1 p. 20), dan is evenmin

aannemelijk dat verzoeker niet weet in welke cel of vleugel hij zat, zelfs indien hij “kon niet vrijlopen in de

gevangenis”.

2.9. Wat betreft de families van M. en T. die hem beweerdelijk zouden zoeken, ziet de Raad vooreerst

niet in waarom dit aanleiding zou kunnen geven tot internationale bescherming nu dit privé

aangelegenheden betreffen, desgevallend van gemeenrechtelijke aard. Bovendien kan nergens uit

verzoekers verklaringen concreet blijken dat de familie van M. dan wel de vader van T. op de hoogte

waren van verzoekers relatie met M. resp. T. of zijn beweerde vaderschap van het kind van M. resp. T..

Verzoeker baseert zijn vrees in deze op geruchten en veronderstellingen, doch maakt geenszins

aannemelijk ook effectief de familie van M. of de vader van T. te moeten vrezen.

2.10. Wat de twee kopieën van convocaties betreft, behoort het beoordelen van de authenticiteit en de

bewijskracht van neergelegde documenten tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad,

zonder dat hij de stukken van valsheid moet betichten. De Raad moet niet bewijzen dat de feiten onwaar

zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet zijn taak zelf de lacunes in de bewijsvoering van

de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692). De Raad hecht geen geloof aan

fotokopieën aangezien deze gemakkelijk te vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk en aldus

geen bewijswaarde hebben (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135), zoals in casu. Verder is een document

slechts één element in het asielrelaas en hangt de bewijswaarde af van de asielzoekers verklaringen en

andere objectieve criteria. Verzoeker gaat er aldus aan voorbij dat de louter neergelegde documenten

op zichzelf niet vermogen de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen.

Verzoeker dient niet louter documenten neer te leggen maar hij moet aannemelijk maken dat deze

waarachtig en betrouwbaar zijn. Reeds hoger werd vastgesteld dat verzoekers verklaringen

ongeloofwaardig zijn. Bovendien is de convocatie van 20 mei 2014 gericht aan F. C. zodat deze niet

zonder meer relevant is in het kader van verzoekers asielrelaas, temeer verzoeker reeds eind november

2012 in België aankwam en verzoeker evenmin toelicht op welke wijze deze convocatie enig belang zou

kunnen hebben. De convocatie van 22 juli 2013 gericht aan verzoeker dateert eveneens van ruim een

half jaar na zijn vlucht, wat verzoeker evenmin toelicht, noch werd hierin enige reden opgegeven zodat

er evenmin kan worden vastgesteld op welke feiten deze convocatie dan wel betrekking zou hebben.

Aldus kan geen enkele bewijswaarde aan deze documenten worden gehecht.

Uit het ter terechtzitting neergelegde psychologische attest van 24 oktober 2014 blijkt dat verwezen

wordt naar verzoekers verklaringen ter zake. Zoals hoger aangehaald zijn verzoekers verklaringen

ongeloofwaardig laat staan dat ze een vervolging inhouden. In deze benadrukt de Raad dat het niet is

omdat het psychologisch verslag verwijst naar verzoekers verklaringen, dat dit ook zou impliceren dat

hieruit een causaal verband kan worden afgeleid, noch dat dit de waarachtigheid van de vervolging zou

kunnen aantonen. Ten slotte dient nog te worden benadrukt dat een psycholoog geen onderzoek voert

naar de waarachtigheid of de gegrondheid van de verklaringen van de patiënt over een eventuele

vervolging. Bovendien stelt de Raad vast dat dit attest enkel melding maakt van een doorverwijzing, een

eerste gesprek en een voorstel tot verdere begeleiding, zonder dat er een echte diagnose werd

vastgesteld, zelfs indien er bepaalde vermoedens in deze zijn.

2.11. Verzoeker brengt thans geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht

kunnen werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker beperkt zich aldus tot het herhalen en uitweiden van het

asielrelaas, het beklemtonen van de waarachtigheid ervan en het geven van niet pertinente toelichtingen

(“De heer SYLLA kan niet verklaren waarom de chauffeur buiten schot is gebleven, maar aan de andere

kant heeft verzoeker daarover ook geen concrete informatie: had de chauffeur een alibi? Zit hij ook in de

gevangenis?”, “Verzoeker verklaarde tijdens zijn verhoor dat de chauffeur aan hem op een bepaald

ogenblik zelfs talrijke vragen stelde over wat de generaal er kwam doen”, “Bovendien zit Nouhou Thiam

op heden nog steeds in de gevangenis in Guinee zonder enige vorm van proces omdat er geen militaire

rechtbank is die hem kan veroordelen/vrijspreken”, “De advocaat van Nouhou Thiam kaartte het feit dat

zijn cliënt reeds 30 maanden in de gevangenis zat zonder proces zelfs nog in januari 2014 aan in de

media maar klaarblijkelijk acht de internationale gemeenschap dat niet van belang om in te grijpen of

druk uit te oefenen”), het tegenspreken van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing,
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het geven van algemene en theoretische beschouwingen over de motiveringsplicht en de beginselen

van het vluchtelingenrecht, het maken van onterechte verwijten naar het CGVS (“Het CGVS ging op de

details zoals de dagen, tijdstippen, tijdsduur enz. niet verder in en wenste dus niet meer concrete

elementen daarover tijdens het verhoor, ondanks de duur van alles samen bijna 9 uren”, “Het CGVS

onderzoekt hier duidelijk enkel à charge want het betreft één klein detail uit alle verklaringen die

verzoeker heeft afgelegd op het CGVS”), het geven van gefabriceerde post-factum verklaringen, het

formuleren van boute beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat

na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing

kunnen weerleggen. Verzoeker weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige

wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Derhalve blijven de motieven van de bestreden

beslissing overeind.

2.12. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

2.13. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

3. Nopens de subsidiaire bescherming

3.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

3.2. Artikel 3 van het EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet.

Aldus wordt / werd getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ 17 februari

2009, C-465/07, Elgafaji, http://curia.europa.eu). Bijgevolg moet de schending van artikel 3 van het

EVRM, gelet op de aard van de bestreden beslissing, niet afzonderlijk worden beoordeeld.

3.3. .In zover verzoeker verwijst naar de motivering inzake het niet aanwezig zijn van een gewapend

conflict, ziet de Raad bezwaarlijk in hoe “deze motivering is geheel naast de kwestie en niet van

toepassing in deze” zou zijn nu de beoordeling van artikel 48/4, §2, c) Vreemdelingenwet een integraal

onderdeel van de Raad zijn beoordelingsbevoegdheid inzake asielrecht betreft.

3.4. De Raad stelt verder vast dat verzoekers bewering “Dat de behandeling die verzoeker dreigt te

moeten ondergaan alleszins valt onder artikel 48/4 § 2 b en dat dit gegeven, zo blijkt uit de beslissing

zelf niet werd onderzocht”, berust op een onzorgvuldige lezing van de bestreden beslissing. Immers blijkt

uit de eenvoudige lezing van de bestreden beslissing dat de weigering van de subsidiaire bescherming

in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet is ingegeven door de motieven die aan

de conclusie voorafgaan, zodat het middel dienaangaande feitelijke grondslag mist. Bovendien wijst de

Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de

weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen, echter niet betekent dat de beslissing omtrent de

subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn. Verzoeker gaat er in deze dan ook

aan voorbij dat voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van 48/4, § 2, a) en

b) van de Vreemdelingenwet net als bij de vluchtelingenstatus de bewijslast principieel op de

vreemdeling rust. Aangezien verzoekers asielrelaas niet geloofwaardig is, kan hij zich niet steunen op de

elementen die aan de basis van zijn relaas liggen om aannemelijk te maken dat hij in geval van

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in

artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

3.5. Verzoeker vroeg tevens “Dat het dossier met het oog op het onderzoek van deze vrees naar het

CGVS dient terug gestuurd te worden”. De Raad stelt vast dat, gelet op wat voorafgaat, de commissaris-

generaal terecht tot de ongegrondheid van de asielaanvraag heeft besloten. Verzoeker maakt geenszins

aannemelijk dat verder onderzoek noodzakelijk zou zijn, te meer nu hij niet aantoont dat de gegrondheid

van zijn asielmotieven onvoldoende werd onderzocht, en hij geenszins elementen aanvoert waaruit kan
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blijken dat verder onderzoek noodzakelijk is. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de

bepalingen van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

3.6. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

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 twee december tweeduizend veertien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


