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nr. 134 452 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 16 juni 2014 heeft

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

23 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 7 juli 2014 met refertenummer X.

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 OGER loco advocaat M.

KIWAKANA 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. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 8 november 2012 het Rijk binnen en diende op

dezelfde dag een asielaanvraag in. Op 23 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
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U bent een Guineese vrouw van Peul origine, geboren op 14 februari 1957 in Labé. Samen met uw

echtgenoot, Mamadou Diallo, zijn broer en uw drie kinderen woonde u in de wijk Lansaniya, Conakry.

Zowel u als uw man waren handelaars. Uw man had een winkel voor voedingswaren in Madina en een

tweede winkel waar hij cement en ijzer verkocht in de wijk Cimanterie. Zelf verkocht u kleding, eveneens

in de wijk Madina te Conakry.

Op een dag kwam gendarme Luitenant Bakary Traoure, vaste klant in de winkel van uw echtgenoot, met

de vraag of uw man een perceel grond van hem wilde kopen. Uw man twijfelde, waarop u in

samenspraak met uw echtgenoot besloot dat u zelf het stuk grond zou kopen. Op 3 mei 2012 werd de

verkoop geregeld en op 10 mei werden alle documenten en formaliteiten in orde gebracht. Een tijd later

begaf de gendarme zich opnieuw naar de winkel van uw man. Ditmaal wilde hij cement en ijzer lenen

voor één van zijn bazen die kolonel was. Gezien het feit dat de totale waarde van de gevraagde

goederen 45 miljoen GNF bedroeg stond uw man hier initieel weigerachtig tegenover. Luitenant Bakary

beloofde echter dat zijn overste in ruil jullie winkel zou kunnen beschermen tegen plunderingen, zoals

die waar jullie in 2010 slachtoffer van werden. Uw man stemde er uiteindelijk mee in om de goederen

zonder directe betaling te leveren. Een tijd later kwam luitenant Bakary opnieuw naar de winkel van uw

man, ditmaal met de vraag om 10 zakken rijst te lenen. U herinnerde hem er aan dat hij nog een

openstaande rekening had en het kwam tot een ruzie.

De dag na het laatste bezoek van luitenant Bakary begaven u en uw man zich naar het stuk grond dat

jullie van hem hadden gekocht. Daar aangekomen werden jullie aangesproken door een man die

vreemd genoeg ook verklaarde eigenaar te zijn van het door jullie gekochte stuk grond. Snel bleek dat

luitenant Bakary het bewuste perceel zowel aan jullie als aan deze man had verkocht. U en uw

echtgenoot trokken naar de chef de secteur, die eerder de eigendomsdocumenten in orde had gebracht,

om verhaal te halen. Deze zei jullie niet te kunnen helpen en gaf uw man het advies om klacht in te

dienen bij de autoriteiten.

Op 5 september 2012 gingen u en uw man naar luitenant Bakary om het grondconflict te bespreken. Het

kwam tot een hoogoplopende ruzie waarbij de luitenant jullie bedreigde met zijn wapen en beval om zijn

huis te verlaten. Twee dagen later dienden u en uw man klacht in bij de gendarmerie van Hamdallaye in

Conakry. De aanwezige gendarme noteerde uw klacht en beloofde u telefonisch op de hoogte te

houden. Diezelfde avond werd u gebeld door luitenant Bakary. Hij was te weten gekomen dat jullie

klacht hadden ingediend en vertelde uw man dat hij het geld nooit zou terug betalen. Hij dreigde er

bovendien mee te laten zien dat zij (de mensen van de Malinké-etnie) aan de macht waren.

Op 21 september 2012 vond er een manifestatie plaats in Conakry. U was na een feest onderweg naar

huis wanneer u werd gebeld door uw buren. Zij vertelden u dat uw man door Luitenant Bakary en zijn

mannen was gearresteerd op de valse verdenking van wapenbezit en het steunen van de

regeringsopposanten. U besloot niet naar huis te gaan maar maakte rechtsomkeer en dook onder bij uw

vriendin, Barry Doussou Kaba in de wijk Taouyah te Conakry. Bij de arrestatie van uw man zou uw

broer, die op dat moment op bezoek was, klappen hebben gekregen. Vier dagen later zou hij aan zijn

verwondingen zijn overleden. U bleef bij uw vriendin tot aan uw vertrek uit Guinee op 7 november 2012.

U reisde onder een vals paspoort samen met uw smokkelaar naar België. Sinds uw vertrek uit Guinee

zouden uw dochter en oudste zoon omwille van dezelfde problemen naar Guinee-Bissau zijn gevlucht.

U vreest om net als uw man te worden vervolgd door luitenant Bakary. Deze laatste zou bovendien op

zoek zijn naar de originele eigendomsdocumenten van het betwiste perceel grond die volgens hem in

uw bezit zouden zijn. De familie van uw man zou u er bovendien van verdenken dat u een rol hebt

gespeeld in zijn verdwijning en er achteraf met zijn geld vandoor bent gegaan.

Ter staving van uw asielrelaas legde u een brief op datum van 24 mei 2013 neer, geschreven door

Barry Boubacar, de echtgenoot van de vriendin waarbij u onderdook.

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, van de Vreemdelingenwet. De reden daarvoor is dat er op basis van uw vage, lacunaire
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en weinig aannemelijke verklaringen geen geloof kan worden gehecht aan de door u ingeroepen

vervolgingsfeiten.

Uw vage, weinig gedetailleerde en lacunaire verklaringen over de arrestatie en verdwijning van uw man

ondergraven in belangrijke mate de geloofwaardigheid van deze feiten.

U was zelf niet aanwezig bij de arrestatie van uw man en alles wat u hier over weet zou u via Doussou

Kaba Barry, de vriendin bij wie u ondergedoken was, hebben gehoord. Zij zou deze informatie op haar

beurt via uw buren hebben verkregen. Na zijn arrestatie zou u niets meer van uw echtgenoot hebben

vernomen (Gehoor CGVS, p. 14). U vertelde dat uw man werd beschuldigd van verboden wapenbezit

en hulp aan jongeren die de gendarmen aanvielen, maar dat hij voor deze beschuldigingen niet werd

veroordeeld. Het is echter volstrekt onduidelijk hoe u aan deze informatie zou kunnen komen. Zelf gaf u

aan dat uw vriendin dit van uw buren vernam (Gehoor CGVS, p. 14). Maar indien niemand ook maar

enig nieuws van uw man zou hebben ontvangen na zijn arrestatie is het weinig geloofwaardig dat u zou

weten op basis waarvan hij gearresteerd werd, laat staan of hij al dan niet veroordeeld werd voor deze

feiten (Gehoor CGVS, p. 14). Wanneer u werd gevraagd hoe uw vriendin kon weten waarvan uw man

werd beschuldigd, antwoordde u bovendien ontwijkend door simpelweg te stellen “zij is echt een heel

goede vriendin van mij”. Wanneer u de vraag vervolgens opnieuw werd gesteld antwoordde u dat de

buren het aan haar zouden hebben verteld. Volgens u komen mensen altijd kijken als er iets gebeurt in

Conakry, en kunnen dus in elk geval sommige mensen wel weten wat gebeurd is (Gehoor CGVS, p.14).

Deze vage en weinig spontane verklaringen zijn allesbehalve toereikend en kunnen nog steeds niet

verklaren op welke manier u zou kunnen weten of uw man al dan niet werd veroordeeld.

Ook met betrekking tot uw houding tijdens de periode waarin u ondergedoken bleef legde u weinig

geloofwaardige verklaringen af. Zo stelde u dat u die hele tijd constant in een kleine kamer in het huis

van uw vriendin bleef. U voegde er zelfs aan toe dat u zo bang was dat u niet durfde bewegen, in die

mate dat u doorligwonden kreeg van het stilzitten (Gehoor CGVS, p.15). Het is weinig geloofwaardig dat

u schijnbaar geen enkele poging hebt ondernomen om uw man op te sporen of vrij te krijgen. Zeker

gezien uw positie van zelfstandige, welgestelde handelaarster is het weinig geloofwaardig dat u tijdens

uw periode van onderduiken schijnbaar geen enkel initiatief aan de dag legde om uw man te helpen. Er

moet tenslotte ook worden opgemerkt dat u geen enkel concreet element of bewijs naar voren kan

brengen dat de arrestatie of detentie van uw man, noch de problemen die er aan ten grondslag zouden

hebben gelegen, staaft.

Tijdens de arrestatie van uw man zou ook uw broer door de gendarmen mishandeld zijn, in die mate dat

hij vier dagen later zou zijn overleden aan zijn verwondingen. Ook over deze feiten legde u vage en

incoherente verklaringen af. Wanneer u werd gevraagd of uw broer verzorging heeft gekregen na deze

aanval verklaarde u dat uw buren hem naar de dokter brachten. Deze zou hem hebben verzorgd, de

pijnstiller paracetamol hebben gegeven en vervolgens weer naar huis gestuurd. Indien uw broer

dermate ernstig gekwetst zou zijn dat hij vier dagen later overleed aan zijn verwondingen is het

merkwaardig dat de dokter hem na het toedienen van een simpele pijnstiller weer naar huis zou sturen.

Zelf gaf u hiervoor als verklaring dat er voor goede gezondheidszorg moet worden betaald in Guinee

(Gehoor CGVS, p.16). Dit kan in het geval van uw broer echter bezwaarlijk als een verklaring worden

gezien, te meer daar u naar eigen zeggen 8.500 dollar op zak had op het moment dat u bij uw vriendin

onderdook (Gehoor CGVS, p.8). Zelfs indien het voor uzelf onmogelijk zou zijn geweest om uw

schuilplaats te verlaten zou uw vriendin, gezien zij naar eigen zeggen uw buren en familieleden bezocht

om informatie in te winnen, eenvoudig het benodigde geld hebben kunnen overbrengen om uw broer te

laten behandelen. U kan ook geen enkel document neerleggen wat de dood van uw broer zou kunnen

bewijzen. U gaf hiervoor als reden dat er niemand was om een overlijdensakte te vragen. Wanneer u

dan wordt gevraagd of uw vriendin, die volgens u toch goede contacten had met uw buren en familie,

deze akte niet kon verkrijgen antwoordde u wederom ontwijkend (Gehoor CGVS, p.17).

Ook uw verklaringen over de reden waarom u persoonlijk vervolgd zou worden zijn vaag, incoherent en

weinig waarschijnlijk.

U verklaarde dat u persoonlijk ook door luitenant Bakary zou worden gezocht omdat hij op zoek is naar

de originele eigendomsdocumenten van het perceel grond, die volgens hem in uw bezit zouden zijn

(Gehoor CGVS, p.11). U legde zelf echter vage en tegenstrijdige verklaringen af in verband met deze
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documenten. Wanneer u werd gevraagd waar deze eigendomsdocumenten zich momenteel bevinden

antwoordde u dat alle documenten bij uw man waren. Wanneer u vervolgens opnieuw werd gevraagd

waar deze documenten op het moment van uw gehoor waren antwoordde u “misschien zijn ze ook

thuis. Alles wat we hadden was thuis, we hebben niets meegenomen” (Gehoor CGVS, p. 14). Het is

echter weinig geloofwaardig dat u over dermate cruciaal document, een eigendomsakte die de reden

vormt voor uw vervolging, niet meer informatie kan geven. Wanneer u vervolgens werd gevraagd of u

aan niemand had kunnen vragen om die documenten bij u thuis te zoeken, bijvoorbeeld aan uw zoon

die daar naar eigen zeggen nog verschillende weken na de arrestatie van uw man heeft gewoond,

antwoordde u ontwijkend door te stellen dat de aanvallers alles hadden vernield en meegenomen. Ze

zouden ook al het geld van uw man hebben meegenomen (Gehoor CGVS, p.14). Als luitenant Bakary

en zijn troepen inderdaad alle waardevolle spullen uit het huis hebben meegenomen en de rest hebben

vernield is het weinig aannemelijk dat hij u nu zou zoeken om de akte, die zich blijkbaar in het huis

bevond op het moment dat zijn troepen het doorzocht hebben, te bemachtigen.

Ook uw verklaringen over de vlucht van uw dochter en oudste zoon naar Guinee-Bissau zijn dermate

vaag en tegenstrijdig dat hier weinig geloof aan kan worden gehecht. Uw verklaringen in verband met

uw jongste zoon stroken bovendien niet met andere elementen in uw verhaal en ondergraven verder de

geloofwaardigheid van de door u voorgehouden vervolgingsfeiten.

U verklaarde dat na uw vertrek uit Guinee in november 2012 uw dochter in maart 2013 het land zou

hebben ontvlucht, even later gevolgd door uw oudste zoon. U legde echter vage en tegenstrijdige

verklaringen af over de reden en omstandigheden van hun vlucht. Tijdens het begin van uw gehoor gaf

u, gevraagd naar hun vlucht, aan niet te weten wat er is gebeurd na uw vertrek uit Guinee en ook de

reden van hun vlucht niet te kennen (Gehoor CGVS, p.6). Later in het gehoor linkte u hun vertrek naar

Guinee-Bissau aan uw problemen met luitenant Bakary. U vertelde: “ik weet zeker dat ze gevlucht zijn

wegens de bedreigingen van de luitenant, want hij kent mijn dochter en hij kent ook mijn eerste zoon.”

(…) ”En toen hebben ze ook wel begrepen dat hij op zoek is naar mij en toen werden ze bang en zijn ze

gevlucht” (Gehoor CGVS, p. 18). Wanneer u een derde maal werd gevraagd naar de vlucht van uw

kinderen zei u, hoewel u hier daarvoor geen melding van maakte, dat zij beiden ook werden bedreigd

door de familie van hun vader, die u er van verdacht met het geld van uw man te zijn gevlucht (Gehoor

CGVS, p.18). Bij verdere vragen over de concrete aanleiding van hun vertrek naar Guinee-Bissau

antwoordde u wederom ontwijkend. Wanneer u de vraag opnieuw werd gesteld antwoordde u dat u

sinds hun vertrek uit Guinee niet met hen hebt gesproken en de redenen dus niet kent (Gehoor CGVS,

p.18). U vertelde zelf dat uw dochter, nog voor zij Guinee verliet uw vriendin Doussou Kaba Barry, met

wie u nog steeds contact hebt, op de hoogte stelde van haar plannen (Gehoor CGVS, p. 17). Dit maakt

het des te ongeloofwaardig dat u niet meer kan vertellen over de redenen en omstandigheden van de

vlucht van uw kinderen.

Uw jongste zoon, Ibrahima Sorry, zou op dit moment wel nog steeds in Conakry verblijven, namelijk bij

zijn tante langs vaderskant (Gehoor CGVS, p.5,10-11). Dit strookt echter niet met het feit dat u, maar

ook uw twee andere kinderen, zouden zijn moeten vluchten omwille van de door u aangehaalde

problemen. Als reden voor het feit dat uw twee oudste kinderen geen andere optie zagen dan Guinee te

ontvluchten terwijl uw jongste zoon gewoon in Conakry bleef wonen vertelde u dat hij nog te jong was

(Gehoor CGVS, p. 21). Uw jongste zoon, geboren in 1998 (Samenstelling van Familie, p. 7) was op het

moment dat uw andere kinderen Guinee verlieten reeds 14 of 15 jaar, het is dan ook onduidelijk op

welke manier zijn leeftijd hem zou kunnen beschermen voor de risico’s waaraan zijn oudere broer en

zus volgens u wel bloot stonden. Uw jongste zoon zou bovendien als enige van uw drie kinderen

aanwezig zijn geweest op het moment dat Luitenant Bakary en zijn mannen uw echtgenoot arresteerden

en uw broer dodelijk verwondden (Gehoor CGVS, p. 10). Dit zou hem, eerder nog dan uw andere

kinderen, tot een logisch doelwit voor luitenant Bakary maken. Het feit dat uw zoon zonder problemen in

Conakry bleef wonen ondergraaft dan ook verder de geloofwaardigheid van uw vervolgingsrelaas. Het is

bovendien weinig geloofwaardig dat u enerzijds verklaart dat u en uw oudste kinderen vervolging

vanwege uw schoonfamilie vrezen, terwijl uw jongste zoon sinds de vermeende arrestatie van uw man

in september 2012 uitgerekend bij uw schoonzus zou worden opgevangen (Gehoor CGVS, p. 11-12).

De vriendin waarbij u ondergedoken was zou bovendien ook bij uw schoonfamilie zijn langsgegaan om

uw zoon te bezoeken (Gehoor CGVS, p. 15). Dit ondergraaft in belangrijke mate de geloofwaardigheid

van het feit dat zowel u als uw twee oudste kinderen Guinee zouden zijn moeten ontvluchten uit vrees

voor vervolging door uw schoonfamilie.
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Uw ongeloofwaardige en tegenstrijdige verklaringen over uw vlucht uit Guinee tasten verder uw

algemene geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van uw asielrelaas aan.

Tijdens uw gehoor op het CGVS gaf u aan 8.500 dollar te hebben betaald voor uw vlucht naar België.

Uw smokkelaar, Mamadi Keta, zou aanvankelijk 10.000 euro hebben gevraagd, maar uw vriendin wist

hem te overtuigen om zijn prijs te laten zakken. Wanneer u werd gevraagd op welke manier u deze toch

wel aanzienlijke som bijeen kon krijgen, antwoordde u dat u op het moment dat u naar uw vriendin

vluchtte toevallig 8.500 dollar op zak had. U zou het geld bij zich hebben gehad om aan de vrouwen die

voor u in Senegal kleren inkochten te betalen (Gehoor CGVS, p. 8). Het is echter weinig geloofwaardig

dat u als oudere vrouw alleen met dergelijke grote som contant geld ’s avonds door Conakry zou

trekken. Het feit dat er op die dag, 21 september 2012, volgens u een politieke manifestatie gepland

stond in de stad en de veiligheidssituatie gespannen was, versterkt enkel het ongeloofwaardige karakter

van deze bewering. Uw ongeloofwaardige verklaringen over de wijze waarop u uw reis naar België

betaalde ondermijnen niet enkel uw algemene geloofwaardigheid, maar ze plaatsen ook ernstige

vraagtekens bij het plotse en onvoorziene karakter van uw vertrek uit Guinee.

Verder legde u ook tegenstrijdige verklaringen af in verband met uw identiteits- en reisdocumenten. Zo

gaf u als verklaring voor het ontbreken van enige identiteitsdocumenten dat u uw identiteitskaart aan de

smokkelaar hebt moeten geven zodat hij er voor u een paspoort mee kon aanvragen. Hij zou u het

document achteraf niet meer hebben teruggegeven (Gehoor CGVS, p. 7). Dit strookt in geen geval met

uw eigen verklaring als zou u met een vals paspoort onder een andere naam hebben gereisd (Gehoor

CGVS, p. 7). Wanneer u hier mee werd geconfronteerd kon u geen verklaring bieden voor deze

tegenstrijdigheid.

In het kader van de asielprocedure mag van u worden verwacht dat u al het mogelijke doet om uw

identiteit en asielrelaas met documenten te staven. In uw geval moet worden vastgesteld dat aan deze

voorwaarde niet voldaan is. U staaft uw asielrelaas op geen enkele manier met concrete elementen of

bewijsstukken. U kan bovendien geen bevredigende verschoningsgrond aanbrengen voor het ontbreken

van dergelijke documenten.

Het enige document dat u in het kader van uw asielrelaas neerlegde was een brief ondertekend door

Boubacar Barry, de echtgenoot van de vriendin waarbij u zou zijn ondergedoken (Zie map documenten).

Deze brief, gedateerd op 24 mei 2013 is aan u gericht, verwijst naar uw moeilijke situatie in Guinee en

raadt u af om terug te keren. Het betreft duidelijk een gesolliciteerde brief waaraan geen bewijswaarde

kan worden toegekend. Het gesolliciteerde karakter van deze brief wordt nog versterkt door uw eigen

verklaring als zou dit de enige brief zijn die u van uw vriendin en haar man hebt ontvangen en u

bovendien zelf nooit een brief ter antwoord zou hebben gestuurd (Gehoor CGVS, p. 18). De schrijver

verwijst naar de vlucht van uw kinderen en de problemen met uw schoonfamilie, maar maakt vreemd

genoeg geen enkele concrete melding van uw conflict met luitenant Bakary, nochtans de essentie van

uw relaas. Hoewel u zelf verklaarde dat uw huis werd geplunderd en vernield door Bakary en zijn

mannen, informatie die u van uw vriendin zou hebben ontvangen, identificeert haar man de plunderaars

nu enkel als “mensen gesteund door bepaalde regeringsgezinde veiligheidsdiensten”. Het is verder

opmerkelijk dat u tijdens uw gehoor verklaarde dat uw vriendin Guinee verlaten had nadat haar winkel in

februari of maart 2013 werd geplunderd (Gehoor CGVS, p. 15) terwijl zij en haar man u eind mei 2013

nog een brief zouden schrijven vanuit Guinee.

Verder kon u geen enkel concreet element aandragen om uw identiteit of asielrelaas te staven. Zoals

eerder vermeld legde u tegenstrijdige verklaringen af over het uitblijven van een identiteitskaart. Ook

kon u zoals hierboven besproken geen valabele verklaring geven waarom het onmogelijk zou zijn om

een overlijdensattest van uw broer of enig ander document te bekomen. Gezien het feit dat u steeds in

contact bleef met uw vriendin in Conakry, zij diegene was die u tijdens uw periode van onderduiken alle

informatie bezorgde en zij ook goede banden heeft met uw buren en familie mag toch redelijkerwijze

worden verwacht dat u via haar documenten zou hebben kunnen bemachtigen. Deze bemerking wordt

verder versterkt door het feit dat uw vriendin en haar man u nog in mei 2013 een brief stuurden, ruim

een half jaar na uw vertrek uit Guinee.
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Ter conclusie kan worden gesteld dat u er op basis van uw vage, lacunaire en tegenstrijdige

verklaringen over zowel de vervolging door luitenant Bakary als deze door uw schoonfamilie niet in bent

geslaagd om deze feiten aannemelijk te maken. Daaruit volgt dat op basis van deze feiten niet kan

worden geconcludeerd dat er in uwen hoofde een gegronde vrees bestaat voor vervolging in de zin van

de vluchtelingenconventie, noch een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in art. 48/4, a of b,

van de vluchtelingenwet.

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, werd 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 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.“

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. Verzoekster beroept zich in een eerste middel op de schending van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet juncto de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsnorm. Verzoekster

beroept zich “Ondergeschikt : Subsidiaire Bescherming” en vermeldt artikel 48/4 Vreemdelingenwet en

artikel 3 EVRM.

2.3. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund op

alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden
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land van herkomst van verzoekster en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt

verder dat verzoekster werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg haar asielmotieven

uiteen te zetten, haar argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen

en zich kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van haar keuze, dit alles in

aanwezigheid van een tolk. Verzoekster kreeg bovendien de kans om in haar vragenlijst ook nog zelf

alle belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk

gegaan, kan derhalve niet worden weerhouden.

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

Aldus wordt 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. Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire beschermingsstatus

3.1. 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).

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

verzoeksters verklaringen voldoende zijn om haar 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 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.

3.3. De door de commissaris-generaal correct weergegeven frappante onwetendheden, vaagheden,

lacunes, onaannemelijkheden en ongeloofwaardigheden, raken de kern van het relaas en zijn pertinent.

Voor het bestaan ervan wordt geen redelijk aanvaardbare verklaring gegeven. Verzoekster behoort tot

de rijkere mercantiele klasse van Conakry. Zowel zijzelf als haar echtgenoot zijn succesvolle zakenlui en

verzoekster verklaarde ook met Senegal handel te drijven. Het gebrek aan identiteitsdocumenten en

reisbescheiden kan dan ook tegen haar gehouden worden te meer nu ze volgens één versie van de

feiten wel met haar eigen identiteitsdocumenten reisde. Voorts is niet aannemelijk dat een rijke

zakenman in Conakry verdwijnt en zijn broer vermoord wordt zonder dat dit publiek bekend raakt en de

pers haalt. De verkoper van de grond kan dan een luitenant van het leger zijn, echter ook verzoekster en

haar echtgenoot hebben een belangrijk sociaal netwerk en kunnen weerwerk bieden. Dat verzoekster

zich zonder meer verstopt, niet naar haar echtgenoot zoekt is weinig aannemelijk en een uiterst zwakke

verdediging. Aldus blijven de verklaringen van verzoekster niet meer dan blote beweringen en komt dit

asielrelaas door het gemis aan aanvullende elementaire objectieve gegevens (eigendomspapieren,

neergelegde klacht gendarmerie, overlijdenscertificaat broer, arrestatie echtgenoot…) voor als louter

verzonnen.
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3.4. Verzoekster 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. Verzoekster beperkt zich aldus tot het herhalen van het asielrelaas en

het negeren van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing, het geven van algemene en

theoretische beschouwingen over de beginselen van het vluchtelingenrecht, maar laat na concrete en

geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing kunnen

weerleggen.

3.5. Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven, alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen, zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag, de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen, en wanneer er

is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

Verzoekster voldoet hier geenszins aan.

3.6. Verzoekster 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.

3.7. 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.

3.8. Verzoekster meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan

de criteria van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van

de subsidiaire bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoeksters

verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

3.9. Verzoekster vroeg tevens “onderhavig dossier terug te verzenden naar het Commissariaat Generaal

met oog op verder onderzoek”. De Raad stelt vast dat, gelet op wat voorafgaat, de commissaris-

generaal terecht tot de ongegrondheid van de asielaanvraag heeft besloten. Verzoekster maakt

geenszins aannemelijk dat verder onderzoek noodzakelijk zou zijn, temeer nu zij niet aantoont dat de

gegrondheid van haar asielmotieven onvoldoende werd onderzocht en zij geenszins elementen aanvoert

waaruit kan blijken dat verder onderzoek noodzakelijk is.

3.10. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

4. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.
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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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

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


