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nr. 136 095 van 12 januari 2015
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 24 juli 2014 heeft

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

1 juli 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 oktober 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 november

2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DURINCK, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché L. VANDERVOORT, 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 9 december 2012 het Rijk binnen en diende op 10

december 2012 een asielaanvraag in. Op 1 juli 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 verklaart de Guineese nationaliteit te bezitten, tot de etnische groep der Peul te behoren en moslim te

zijn. U werd op 2 februari 1992 geboren in Lelouma Herico in Guinee. U woonde daar met uw ouders,

uw beide broers woonden reeds in Conakry. In 2008 verhuisde u ook naar de hoofdstad om er te gaan

werken. Tot uw vertrek naar België woonde u met uw oudste broer M. S. (…) en zijn gezin in de wijk
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Koloma in de gemeente Ratoma in Conakry. U werkte er aanvankelijk als verkoper van plastic zakjes en

later als taxichauffeur.

Volgens uw verklaringen nam u op 20 september 2012 deel aan een manifestatie van de oppositie, en

werd u diezelfde dag nog gearresteerd en opgesloten in het Eskadron van Hamdallaye. U verklaart in

deze gevangenis te zijn gemarteld en beledigd wegens uw etnische afkomst.

Uw oom en broer namen contact op met een militair, die uw ontsnapping regelde op voorwaarde dat u

onmiddellijk het land zou verlaten. Op 15 oktober 2012 ontsnapte u uit de gevangenis en dook een tijd

onder in het dorp Fouta. Ondertussen regelde uw broer alle documenten, en op 8 december 2012 verliet

u het land. Op 9 december 2012 kwam u aan in België, waar u daags nadien asiel aan vroeg.

Bij terugkeer naar Guinee vreest u vermoord en gearresteerd te worden door de Guineese autoriteiten

en door de persoon die u hielp te ontsnappen.

Ter staving van uw identiteit legt u uw Guinees rijbewijs neer. U legt geen documenten neer ter staving

van uw reisweg of asielrelaas.

B. Motivering

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

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

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

toegekend.

Uw verklaringen omtrent de manifestatie van 20 september 2012 kunnen niet overtuigen. Er kan geen

geloof worden gehecht aan uw bewering als zou u hebben deelgenomen aan deze manifestatie en als

gevolg daarvan zijn gearresteerd en opgesloten. U verklaart dat u op 20 september 2012 mee liep in de

manifestatie langs de Route des Princes in Conakry. Op een bepaald moment zouden jullie zijn

aangevallen door militairen die veel mensen dood schoten. Ze arresteerden er ook velen, waaronder u

(CGVS p.4; p.10). Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (SRB Guinee “Union des Forces

Démocratiques de Guinée (UFDG): Actualité de la crainte”, oktober 2012, toegevoegd aan administratief

dossier) blijkt echter dat de manifestatie zelf op 20 september 2012 vreedzaam en zonder incidenten

verliep, en dat pas daags nadien, op 21 september 2011, rellen uitbraken rond de markt van Madina,

waarbij verschillende gewonden en twee dodelijke slachtoffers vallen. Hiermee geconfronteerd werpt u

op: “Dat hebt u gezegd. Maar dat is niet waar. (…) De informatie die u heeft is de informatie die u op

internet hebt gelezen of gezien. Maar dat klopt niet altijd. Ik was daar, ik was aanwezig.” (CGVS p.4).

Zelfs de UFDG spreekt echter van een «manifestation au cours de laquelle nos militants et

sympathisants ont fait preuve d’une discipline exemplaire et où les forces de l’ordre aussi se sont

comportées de manière satisfaisante. Si bien qu’on avait pour la première fois en Guinée une aussi

grandiose manifestation pacifique sans blessé, sans arrestation, sans mort!» (zie nieuwsbericht UFDG

dd.22/09/2012, toegevoegd aan administratief dossier). Hierop gewezen zegt u louter dat UFDG ook

niet alles kan weten (CGVS p.4; p.10). Dit is echter geenszins een afdoende verklaring. De UFDG volgt

de situatie op de voet en bericht zeer regelmatig over incidenten tussen haar achterban en de

ordediensten. De UFDG zou er bovendien alle baat bij hebben om incidenten in de verf te zetten, als

deze zouden hebben plaats gevonden. Aangezien zelfs UFDG uitdrukkelijk zegt dat er geen enkel

incident heeft plaatsgevonden, kan ervan uit worden gegaan dat dit ook effectief zo is. Uw verklaringen

als zou u zijn gearresteerd tijdens de manifestatie van 20 september 2012, nadat de betogers werden

aangevallen door militairen die verschillende mensen doodschoten (CGVS p.4; p.10) zijn aldus

geenszins geloofwaardig. Bovendien kan evenmin worden aangenomen dat u überhaupt aanwezig was

tijdens deze betoging, gezien u in dat geval op de hoogte zou moeten zijn van het verloop van deze

manifestatie en de incidenten in de daaropvolgende dagen.

De door u aangehaalde vervolgingsfeiten die voortvloeien uit uw vermeende deelname aan de

manifestatie van 20 september 2012 zijn aldus ook niet geloofwaardig en kunnen niet de basis vormen

voor een risicoanalyse in het licht van de criteria van de Vluchtelingenconventie en van artikel 48/4, §2,

a of b van de Vreemdelingenwet.
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Naast uw deelname aan de manifestatie van 20 september 2012 haalt u doorheen uw verklaringen ook

uw engagement jegens de UFDG en uw Peul afkomst aan. Hoewel in dezen niet onmiddellijk wordt

getwijfeld aan een eventuele sympathie jegens UFDG van uw kant noch aan uw Peul afkomst, volstaat

dit op zich niet om een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade te rechtvaardigen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uit de informatie waarover het CGVS beschikt (COI Focus

"Guinee: La situation des partis politiques d’opposition", juli 2013, toegevoegd aan administratief

dossier), blijkt dat de politieke oppositiepartijen in Guinee de vrijheid hebben om te vergaderen en hun

mening te uiten. Ze vormen allianties en sommige oppositiepartijen hebben een website. De oppositie

wordt vertegenwoordigd in de CENI (Commission électorale nationale indépendante) en onderhandelen

met de regering. De oppositiepartijen hebben verschillende gemeenschappelijke acties, zoals

manifestaties, gevoerd naar aanleiding van onenigheden over de verkiezingen die nog georganiseerd

moesten worden (en die intussen op 28 september 2013 plaatsgevonden hebben). Sommige

manifestaties verliepen zonder incidenten, andere werden met harde hand door de regering de kop

ingedrukt. De meerderheid van de geraadpleegde bronnen bevestigt inderdaad dat er geweld tegen de

manifestanten van de oppositie werd gebruikt tijdens bepaalde evenementen of manifestaties. De

oppositiepartijen en de huidige regering trachten elk de verantwoordelijkheid voor dit geweld op de

andere af te schuiven, andere bronnen stellen dan weer dat mensen die op geen enkele manier politiek

geëngageerd zijn aan de basis liggen van het geweld. Verschillende bronnen vermelden dat het loutere

feit deel uit te maken of sympathisant te zijn van UFDG geen aanleiding vormt voor vervolging.

Bovendien blijkt uit uw verklaringen geenszins een zwaarwegend politiek engagement jegens de UFDG.

Gevraagd naar of u politiek actief bent, antwoordt u: “Ik ben niet politiek maar ik ging wel naar de

vergaderingen van onze politieke partij. Elke zaterdag. En als onze leiders opriepen voor een

manifestatie ging ik daar ook naartoe. (…) Omdat ik van die opposanten houdt.” (CGVS p.4). Wat deze

wekelijkse vergaderingen van UFDG betreft dient te worden opgemerkt dat u slechts vier aanwezigen

kunt opnoemen, van wie u enkel van de vicepresident de functie kunt geven. Van de andere drie zegt u

niet te weten wat hun functie is, en u zou verder ook geen andere personen kennen. U weet niet wie de

contactpersoon van UFDG in uw wijk is en u kunt geen specifieke activiteiten van UFDG in uw wijk

geven (CGVS p.5). U verklaart dat u naar elke manifestatie ging, als u in de stad was (CGVS p.4). Maar

hoewel u al sinds 2008 in Conakry woonde (CGVS p.3) kunt u slechts twee manifestaties noemen

waaraan u deelnam: die van 27 augustus 2012 en die van 20 september 2012, wanneer u zou zijn

gearresteerd. U zegt dat u aan meerdere manifestaties deelnam, maar die kunt u zich niet meer

herinneren, noch kunt u er ook maar iets over vertellen (CGVS p.4). U geeft dus zelf al aan niet echt

politiek geïnspireerd te zijn (CGVS p.4), maar wel deel te nemen aan vergaderingen en manifestaties.

Uw verklaringen omtrent deze activiteiten zijn echter weinig overtuigend. Uit deze verklaringen blijkt

geenszins een zwaarwegend politiek engagement jegens de oppositiepartij UFDG. Bovendien haalt u

geen enkel concreet feit van vervolging aan dat als geloofwaardig kan worden beschouwd.

Uw profiel van politiek activisme volstaat aldus niet om een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade te rechtvaardigen.

Daarnaast volstaat ook het behoren tot de Peul-etnie niet om een gegronde vrees voor vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade te

rechtvaardigen. Met betrekking tot de etnische situatie in uw land van herkomst kan het volgende

worden gesteld: Volgens de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die bij het

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

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

presidentsverkiezingen van 2010 hebben de twee belangrijkste kandidaten, Cellou Dalein Diallo van de

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

hoofdzakelijk uit Malinké bestaat, het etnische aspect echter als instrument gebruikt voor politieke

doeleinden. Momenteel kunnen we niet meer spreken over een krachtmeting enkel tussen de Peul en

de Malinké. De oppositie die eerder hoofdzakelijk werd vertegenwoordigd door de UFDG heeft zich

immers verenigd in een alliantie die alle etnieën verzamelt. De verschillende gewelddadige betogingen

die Guinee kent, hebben hoofdzakelijk een politiek karakter en geenszins een etnisch karakter

aangezien zij plaatsvinden in het kader van de parlementsverkiezingen. In de région forestière,

escaleerde in juli 2013 een fait divers tot twee dagen confrontaties tussen de Guerzé- en de Konianké-
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gemeenschap, sindsdien is de rust echter teruggekeerd. Uit tal van geraadpleegde bronnen blijkt dat er

geen vervolging is enkel en alleen op basis van het feit dat men in Guinee tot de etnie Peul behoort. Het

feit dat men zich politiek verzet, dat men deelneemt aan een betoging, of men nu Peul is of niet, dat

moet men eerst in aanmerking nemen bij de beoordeling van de aangehaalde vrees voor vervolging.

Enkel het feit dat men behoort tot de etnie Peul zonder dat er een profiel is van politieke tegenstander

dat als geloofwaardig wordt beschouwd volstaat niet om het bestaan vast te stellen van een gegronde

vrees voor vervolging. Uw verklaringen omtrent de systematische en louter etnisch geïnspireerde

discriminatie en vervolging van mensen van de Peul stam (CGVS p.5; p.6; p.9; p.10; p.13) stroken

geenszins met de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt. Bovendien worden uw

beweringen op geen enkele manier gestaafd door het aanbrengen van bewijzen, noch concretiseert u

uw beweringen. Geen enkel van de door u aangehaalde feiten heeft bovendien betrekking op uw

persoonlijke situatie of asielrelaas, en kunnen aldus de eerder gemaakte conclusies niet veranderen.

Zoals uit bovenstaande argumenten en redenering blijkt hebt u niet aannemelijk gemaakt te hebben

deelgenomen aan de manifestatie van 20 september en kan daarom evenmin geloof worden gehecht

aan de daaraan door u verbonden vervolgingsfeiten. Dit kan aldus niet de basis vormen voor een

risicoanalyse in het licht van de criteria van de Vluchtelingenconventie en van artikel 48/4, §2, a of b van

de Vreemdelingenwet. Daarnaast komt u ook op basis van uw sympathie jegens UFDG en uw etnische

afkomst niet in aanmerking voor internationale bescherming.

Ter staving van uw identiteit legt u uw rijbewijs neer. Dit document verandert bovenstaande conclusies

echter niet. Uw rijbewijs is louter een indicatie van uw identiteit, die in casu niet meteen in twijfel wordt

getrokken.

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

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

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

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

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

daden. De veiligheidstroepen van Guinee begingen namelijk mensenrechtenschendingen naar

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

oppositiepartijen wegens de organisatie van parlementsverkiezingen. Deze verkiezingen verliepen rustig

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

resultaten zijn 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

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

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

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

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

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

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

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

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.”

1.3. Stukken



RvV X - Pagina 5 van 8

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift: “2. Message de condoléances de la Fédération UFDG-Canada

suite à l’assassinats de A.A.B. et F.M.B., dd. 27/09/2012 ; 3. Verslag van IRIN humanitarian news and

analysis, “GUINEA: Reining in ethnic violence”, dd. 01/11/2010; 4. Verslag van IRIN humanitarian news

and analysis, « Guinea violence mars political progress, dd. 8/3/2013; 5. Report of the United Nations

High Comminssioner for Human Rights on the situation of human rights in Guinea”, dd. 11/2/2014”.

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 op de “Schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet,

van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en van de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijk bestuur,

meer bepaald de zorgvuldigheidsverplichting en de motiveringplicht”.

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

bestuurshandelingen 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.

2.4. 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

land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt

verder dat verzoeker werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven

uiteen te zetten, zijn 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 zijn keuze, dit alles in

aanwezigheid van een tolk. Verzoeker kreeg bovendien de kans om in zijn 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.

Nopens de status van vluchteling

2.5. 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
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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).

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

verzoekers verklaringen voldoende zijn om zijn 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.

2.7. Verzoeker houdt vol dat hij als manifestant rechtstreekse getuige was van de feiten die zich

afspeelden op 20 september 2012 te Conakry waarbij hij en verschillende manifestanten werden

aangevallen en er ook enkele manifestanten werden doodgeschoten. Verzoeker steunt zich hierbij op

een artikel «Message de condoléances de la Fédération UFDG-Canada suite à l’assassinats de A.A.B.

et F.M.B.» van 27/09/2012 waarin de dood wordt betreurd van twee jongeren, A.A.B. en F.M.B., op 20

september 2012.

De Raad stelt vast dat aan dit toegevoegde artikel geen bewijswaarde kan gehecht worden nu dit een

afdruk is van een (internet) condoleancebericht, dat geplaatst werd in Canada door de lokale UFDG-

Canada afdeling en geen bewijs vormt van de erin vermelde feiten. Dit is des te meer het geval nu “Le

Bureau Fédéral de l’UFDG-Canada” geen onafhankelijke mediabron is maar een satelliet van de

Canadese Guineese politieke beweging. Bovendien wordt deze organisatie slechts onrechtstreeks

ingelicht zodat het minstens een tweede versie betreft, waarbij een eenvoudige vergissing omtrent een

datum niet is uitgesloten. Dit klemt temeer nu het door verzoeker bijgebrachte artikel is ondergebracht in

de advertentierubriek “autres annonces” op de website van de UFDG en dus geen deel uitmaakt van de

politieke analyse en de informatie van de UFDG-Canada en bovendien strijdig is met het door haar

moederorganisatie uitgebrachte communiqué. Dit artikel kan immers geenszins de aan het administratief

dossier toegevoegde informatie en internetadressen SRB “Guinee” “Union des Forces Déocratiques de

Guinée (UFDG): Actualité de la Crainte” weerleggen. Hieruit blijkt dat zowel het Collectif – waarvan het

UFDG deel uitmaakt – als de ADP – de andere coalitie van oppositiepartijen – in een gezamenlijk

communiqué berichten over de dood van A.A.B. als gevolg van het optreden van de politie en de

gendarmerie op 21 september 2012. Ten slotte voert verweerder bij zijn nota nog bijkomende

internetartikelen toe van de nieuwssites www.guinee58.com, www.guineepresse.info, www.lavoixpeuhle

en een elektronische petitie www.petitions24.net, die eensluidend spreken van een bijzonder

gewelddadig optreden van de gendarmerie / ordediensten op 21 september 2012 waarvan A.A.B. het

slachtoffer werd, wat opnieuw strijdig is met de inhoud van het door verzoeker aangebrachte

condoleancebericht. Ten slotte spreken zowel media, waaronder www.Afriquinfos.com als politieke

bronnen, waaronder het gezamenlijk communiqué van het Collectif, waarvan het UFDG deel uitmaakt,

en de ADP, van een massale maar zeer rustige en gedisciplineerde mars op 20 september. Ook dit is

strijdig met verzoekers relaas dat op 20 september “ze hebben veel mensen doodgeschoten. Ze hebben

ook zoveel mensen gearresteerd. Ik werd gearresteerd.” (gehoor p. 4). Verzoekers asielrelaas is strijdig

met de in het dossier aanwezige en aan de nota toegevoegde objectieve informatie en dus

onwaarachtig.

2.8. Voor zover verzoeker vervolging vreest wegens zijn Peul etnie, kan uit de aan de nota van

verweerder toegevoegde COI Focus – “Guinee – La situation ethnique” blijken dat Guinee uit drie

belangrijke etnieën bestaat: de Peul, de Malinké en de Soussou. Iedere etnie heeft de meerderheid in

een natuurgebied. Volgens een Guineese socioloog die werd ontmoet tijdens de missie in 2011 en die

verschillende bronnen als referentie citeert, zijn er in de hoofdstad Conakry geen gemeenten die

uitsluitend bewoond worden door één enkele etnie. Tijdens de missies van 2006 en 2011 kon er

bovendien ter plaatse een klimaat van goede verstandhouding worden vastgesteld tussen de etnieën.

De meeste geraadpleegde bronnen benadrukken het vreedzame samenleven van de verschillende

gemeenschappen. Huwelijken tussen verschillende etnieën komen eveneens veel voor. Dit etnisch

gemengd karakter werd misbruikt naar aanleiding van gebeurtenissen van politieke orde. De

International Crisis Group (ICG) en andere bronnen wijzen er namelijk op dat het etnische aspect door
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de politici als instrument werd gebruikt. Indien er uit de door verweerder aangebrachte informatie kan

blijken dat er recente gewelddaden hebben plaatsgevonden tussen verschillende etnieën, dan blijkt

hieruit tevens dat dit electoraal en dus politiek geïnspireerd geweld is, hetgeen tevens uit de objectieve

informatie kan blijken. Aldus kan hieruit geen ernstige, veralgemeende en structurele discriminatie van

de Peul uit blijken, noch kan een concrete persoonlijke discriminatie van verzoeker blijken uit zijn

verklaringen.

2.9. Het volstaat niet te verwijzen naar de algemene situatie in het land van herkomst en algemene

rapporten zoals IRIN dienaangaande om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk

wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en

verzoeker blijft hiertoe in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS 18 december 2004, nr. 138.480;

RvS 18 december 2009 nr. 5146).

2.10. Evenmin kan uit de objectieve informatie COI Focus Guinee “La situation des partis politiques

d’opposition” blijken dat UFDG-aanhangers louter omwille van hun politieke mening of affiliatie zouden

worden vervolgd. Indien ongeregeldheden en geweld voorkomen bij evenementen en manifestaties, dan

kan tevens blijken dat politieke oppositiepartijen genieten van de vrijheid van vereniging en

meningsuiting. Verzoeker brengt geen andersluidende informatie aan die vermag deze vaststellingen te

wijzigen, noch de vaststellingen van de commissaris-generaal aangaande zijn beperkt politiek

engagement.

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 van het asielrelaas en het

beklemtonen van de waarachtigheid ervan, het tegenspreken van de motieven en de conclusies van de

bestreden beslissing, het geven van algemene en theoretische beschouwingen over de

motiveringsplicht en de beginselen van het vluchtelingenrecht, het maken van verwijten naar 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.

Nopens de subsidiaire bescherming

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

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. 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.

2.14. Uit de aan het administratief dossier kan blijken dat er in 2013 in Guinee gebeurtenissen

plaatsvonden die politiek en etnisch geweld uitlokten, doch er kan niet blijken dat er in Guinee een

toestand van gewapend conflict zou aanwezig zijn. In zover verzoeker zich beroept op artikel 48/4, §2, c

van de Vreemdelingenwet, dient verzoeker elementen aan te voeren waaruit kan blijken dat er in zijn

land sprake is van willekeurig geweld in volkenrechtelijke zin. Verzoeker voegt een Report UNHCR on

the situation of human rights in Guinea toe, doch hieruit kan evenmin een situatie van intern gewapend

conflict blijken. Daar waar verzoeker een passage aanhaalt waaruit blijkt dat er tussen februari en

november dozijnen werden gedood of gewond, is dit niet in tegenspraak met de objectieve informatie,
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temeer deze dateert van 31 oktober 2013 zodat desgevallende gebeurtenissen in november nog niet

konden verwerkt zijn en betreft het bovendien een periode zonder verdere indicaties naargelang het

aantal slachtoffers in november. Voor zover verzoeker zich aldus beroept op de algehele situatie, toont

hij niet aan dat de situatie waarnaar hij verwijst, zou kunnen vallen onder artikel 48/4, § 2, c van de

Vreemdelingenwet (RvV 20 juni 2008, nr. 12.887). Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken

op de bepalingen van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.15. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

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 twaalf januari tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


