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nr. 136 968 van 23 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 19 juni 2014 heeft

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

22 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 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 de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat H. BOURRY 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 2 februari 2013 het Rijk binnen en diende op 4

februari 2013 een asielaanvraag in. Op 22 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 Guineese nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 1 januari 1987 te Conakry. U

bent van Peul-afkomst. U bent moslim. U liep school tot de 10de klas. U stopte met school toen uw
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vader overleed in 2007. Na zijn dood hertrouwde uw moeder met de jongere broer van uw vader. In

2008 ging u naar de koranschool. In 2009 volgde u nog een jaar een opleiding elektriciteit maar omdat

die te moeilijk was stopte u. Uw moeder handelde in melk. Nadat ze een ongeluk had in 2010 hielp u

haar met haar handel. U werkte ook als leerjongen bij een elektricien, Har.. U had een sympathie voor

de partij 'UFDG' en stemde voor de partij bij de verkiezingen van 2010.

Op 30 april 2006 begon u een relatie met D. C.. Ze is van Malinké afkomst. U leerde haar kennen tijdens

het feest van een vereniging uit uw buurt waar u genodigde was. Gedurende jaren had u een relatie met

D.. In maart 2012 werd u aangehouden tijdens een manifestatie. U werd later terug vrijgelaten. Op 10

augustus 2012 zouden jullie samen naar het verjaardagsfeest van een vriend gaan maar D. belde u dat

ze zich niet goed voelde. Enkele dagen later vroeg ze u in de nacht van 16 op 17 augustus 2012 haar te

ontmoeten bij haar vriendin Had.. Daar vertelde ze u dat ze zwanger was. U overwoog weg te lopen met

D. maar besloot het uiteindelijk niet te doen omdat u vreesde dat uw moeder hiervoor zou opdraaien. Op

20 augustus 2012 kwamen leden van de familie van D. naar uw huis. Ze wilden u meenemen. De ruzie

liep uit de hand omdat de buren u ter hulp wilden schieten. Uiteindelijk kwamen er drie pickups met

gendarmen waaronder ook de vader van D.. De mensen werden uiteen gedreven en u werd

aangehouden. De chef van de wijk probeerde nog tussen te komen maar hij kreeg de boodschap zich er

niet mee te bemoeien. U werd geslagen en naar de gendarmerie gebracht waar u in een cel gesmeten

werd. U kreeg geen bezoek en niemand bracht u te eten. U werd meermaals uit uw cel gehaald door

een jonge gendarme die de neef en verloofde van D. bleek te zijn. Hij mishandelde u telkens. Zelfs toen

u ziek werd kreeg u geen verzorging. Uw tante, die voor de vrouw van Generaal K., mevrouw A., werkte

vertelde haar wat er gebeurd was. Uw tante kwam u samen met mevrouw A. opzoeken. Ze beloofde een

oplossing te zoeken voor u. Uiteindelijk regelde mevrouw A. uw ontsnapping. U had drie maanden

opgesloten gezeten. U vernam later dat D. abortus gepleegd had. U werd door uw oom naar een kliniek

gebracht voor verzorging. De dokter wilde u eigenlijk daar houden maar dit werd niet toegestaan. U

werd vervolgens naar uw tante in Kindia gebracht waar uw moeder zich ondertussen ook bevond.

Hierna werd uw oom aangehouden. De familie slaagde er uiteindelijk wel in hem vrij te krijgen. Uw

vriend Mohamed vertelde uw tante dat onbekenden naar u kwamen vragen. Ook op de school van de

kinderen van uw tante kwamen mensen naar u vragen. U werd naar een zekere meneer B. gebracht in

Conakry waar u ongeveer een week verbleef voordat u op 2 februari 2013 het land verliet. Op 3 februari

2013 kwam u in België toe waar u de volgende dag een asielaanvraag indiende bij de Dienst

Vreemdelingenzaken te Brussel.

U verklaarde niet terug naar Guinée te kunnen of te willen omdat u vreest dat de vader van D. u zal

doden of in de gevangenis zal steken omdat u een relatie had met zijn dochter, omdat u haar zwanger

maakte en omdat ze abortus pleegde.

U legde een kopie van uw geboorteakte (met nummer 0487/095) voor ter ondersteuning van uw

asielaanvraag.

B. Motivering

Na onderzoek van de relevante elementen uit uw asielaanvraag wordt geconcludeerd dat u er niet in

geslaagd bent een vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of een reëel risico op

het lijden van ernstige schade zoals beschreven in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk

te maken.

Vooreerst blijkt dat uw verklaringen aangaande uw relatie met D. niet geloofwaardig zijn omdat ze

incoherent, weinig gedetailleerd en vaag zijn.

U verklaarde aanvankelijk op het Commissariaat-generaal dat jullie een relatie hadden sinds 31 april

2005 (p.13 gehoorverslag 24 oktober 2013). Later tijdens een tweede gehoor op het Commissariaat-

generaal stelde u sinds 30 april 2006 een relatie gehad te hebben met haar (p.4 gehoorverslag 9 mei

2014). Toen uw aandacht gevestigd werd op deze divergentie in uw verklaringen bevestigde u enkel dat

het 30 april 2006 was en dat u die datum niet kan vergeten (p.11 gehoorverslag 9 mei 2014). U vertelde

dat u uw vriendin leerde kennen op een evenement van een vereniging uit de wijk waarvan u de peter

was omdat u zo populair was in de wijk (p. 11 gehoorverslag 9 mei 2014). U kon echter slechts drie

namen noemen van leden van deze vereniging (p.11 gehoorverslag 9 mei 2014). U zei dat op het
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evenement nog andere genodigden waren maar kon ook van geen van hen een naam geven (p.11

gehoorverslag 9 mei 2014). U zei aanvankelijk op het Commissariaat-generaal dat uw vriendin achttien

was toen u haar leerde kennen en dat ze nu (ten tijde van het gehoor op 24 oktober 2013) ongeveer

zesentwintig jaar is (p.18 gehoorverslag 24 oktober 2013). Tijdens het tweede gehoor op het

Commissariaat-generaal stelde u echter dat ze eenentwintig jaar is (p. 6 gehoorverslag 9 mei 2014).

Toen u op deze tegenstrijdigheid in uw verklaringen gewezen werd zei u dat het een vergissing kan zijn

en dat u zich vergist kan hebben met uw zus (p.12 gehoorverslag 9 mei 2014). Dit is echter geen

afdoende verklaring. Uit uw verklaringen blijkt dat u meerdere jaren lang een relatie had met D. (p.2-4

gehoorverslag 9 mei 2014), er mag dus redelijkerwijs wel van u verwacht worden dat u duidelijke en

eensluidende verklaringen kan afleggen aangaande D. en meerbepaald aangaande haar leeftijd. Dit

was duidelijk niet het geval.

Aangezien uw verklaringen aangaande uw relatie met D. niet geloofwaardig zijn, kan bij gevolg evenmin

enig geloof gehecht worden aan uw verklaringen met betrekking tot de vervolging door haar vader en

haar familie omwille van het feit dat jullie een relatie hadden en u haar zwanger maakte.

Verder waren tevens uw verklaringen aangaande de vervolgingsfeiten zelf waarvan u beweerde het

slachtoffer te zijn geweest niet coherent, hetgeen de geloofwaardigheid van uw verklaringen verder

ondermijnt.

U kon slechts D.’s jongere broer noemen toen u gevraagd werd wie er allemaal naar uw huis kwam op

20 augustus 2012 (p.7-8 gehoorverslag 9 mei 2014). U verklaarde nochtans dat het mensen van haar

familie, haar neven en Malinké jongeren van de wijk waren die naar uw huis kwamen (p.7 gehoorverslag

9 mei 2014). U vertelde aanvankelijk op het Commissariaat-generaal dat er mensen naar de school van

uw zusjes kwamen en dat ze hen ondervroegen over waar u was (p.4 gehoorverslag 24 oktober 2013).

U sprak tijdens het eerste gehoor op het Commissariaat-generaal op geen enkel moment over de

kinderen van uw oom. Tijdens het tweede gehoor op het Commissatiaat-generaal zei u dat er mensen

naar u kwamen vragen bij de kinderen van uw oom op school en dat vrienden van uw jongere broer de

kinderen van uw oom herkenden en hen vroegen wat er gaande was (p.3-4 gehoorverslag 9 mei 2014).

U voegde toe dat de vrienden van uw broer zo problemen kregen met degene die naar u kwamen

vragen (p.4 gehoorverslag 9 mei 2014). Toen u op het Commissariaat-generaal geconfronteerd werd

met deze tegenstrijdigheid in uw verklaringen stelde u dat in Afrika de kinderen van je oom ook je broers

en zussen zijn (p.11 gehoorverslag 9 mei 2014). Dit is echter geen afdoende verklaring daar u tijdens

het tweede gehoor op het Commissariaat-generaal duidelijk wel het onderscheid maakte tussen uw

eigen broers en zussen en de kinderen van uw oom.

Gezien geen geloof kan worden gehecht aan uw relatie met D. en de daaraan gekoppelde

vervolgingsfeiten, kunnen deze niet de basis vormen voor een risicoanalyse in het licht van de

Conventie van Genève of de definitie van subsidiaire bescherming.

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).
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Het door u voorgelegde document wijzigt niets aan voorgaande vaststellingen daar uw identiteit hier niet

meteen in twijfel getrokken wordt.

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. Verzoeker meent dat “De beslissing van het Commissariaat – Generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen, dd. 22.05.2014 is in strijd met de art. 2 en 3 van Wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen”, “Tevens schendt de beslissing het

zorgvuldigheidsbeginsel” en “Minstens is er sprake van de schending van de materiële

motiveringsplicht”.

2.3. Artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen hebben betrekking op de formele motiveringsplicht. Waar verzoeker tegelijkertijd

een schending aanvoert van de formele en de materiële motiveringsplicht, dient erop te worden

gewezen dat hij niet in redelijkheid kan aanvoeren dat enerzijds de juridische en feitelijke overwegingen

niet in de bestreden beslissing zijn weergegeven en anderzijds die redenen niet deugdzaam zijn (RvS

11 juli 2001, nr. 97.739). De schending van de formele motiveringsplicht kan in casu niet op

ontvankelijke wijze ingeroepen worden, daar uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven die

de beslissing onderbouwen, kent (RvS 25 september 2002, nr. 110.660). Uit de bewoordingen van het

aangevoerde middel blijkt bovendien dat verzoeker louter kritiek heeft op de inhoudelijke correctheid van

de motieven, zodat het middel verder vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht dient te

worden 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.

2.5. Artikel 3 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 C- 465/07, Elgafaji v.

Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). Gelet op de aard van de bestreden beslissing

moet de schending van de artikel 3 van het EVRM bijgevolg niet afzonderlijk worden beoordeeld.
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Nopens de status van vluchteling

2.6. 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).

2.7. 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.

2.8. Verzoeker verklaart achtereenvolgens dat hij meer dan zes (zeven) jaar een geheime relatie

aanhield met D. waarbij ze elkaar “vier tot vijf keer per maand, afhankelijk van haar tijd” zagen; dat haar

Malinké vader werkelijk wilde dat zijn dochter met een Peul omging omdat D. beweerdelijk verloofd was

met een gendarme; dat de nicht van D. hen lang geleden al samen gezien had (gehoor 1 p. 19-20); dat

haar moeder hem zelfs lang geleden gezegd had de relatie af te breken (gehoor 2 p. 8) en dat heel de

familie van D. samen op hetzelfde hof woonde (gehoor 1 p. 21). Aldus kan enkel blijken dat, gezien

verzoeker zijn relatie gedurende al die jaren ongestoord verder kon zetten onder het oog van

verschillende familieleden, de familie van D. gedurende die zes (zeven) jaar geen ernstige bezwaren

had en hij geen vrees voor vervolging diende te koesterden ten opzichte van haar familie. Indien haar

vader haar beweerdelijk pas in 2012 strenger controleerde, dan nog kan worden vastgesteld dat dit hun

relatie niet belette. Verzoeker verklaart dan ook niet waarom hij bij de beweerdelijke ontdekking van de

zwangerschap drie maanden opgesloten zou worden en gemarteld zou zijn indien hij de zes (zeven)

jaar voordien geen persoonlijke problemen ondervond.

2.9. Waar verzoeker voorts volhoudt dat hij verklaarde sinds 30 april 2006 een relatie te hebben met D.

(versie gehoor 2) en dat zij 26 jaar oud is (versie gehoor 1) en waar hij beweert dat zijn hiermee

tegenstrijdige verklaringen incorrect werden opgenomen, kan de Raad slechts vaststellen dat dit geen

grondslag vindt in het administratief dossier. Verzoeker vermeldde bovendien twee keer dat zijn relatie

begon in 2005 (gehoor 1 p. 13, gehoor 1 p. 21) en verklaarde tegenstrijdig op het tweede gehoor dat zijn

verloofde 21 was (gehoor 2 p. 6) terwijl hij op de DVZ dan weer verklaarde dat ze 23 jaar was (verklaring

DVZ 19). Uit de gehoren blijkt dat verzoeker naar aanleiding van de gehoren de gelegenheid kreeg

bijkomende opmerkingen te maken, doch geen enkele opmerking heeft gemaakt met betrekking tot het

verloop van het gehoor, noch met betrekking tot de communicatie tussen de dossierbehandelaar, de tolk

en hemzelf (gehoor 1 p. 27). Verzoeker verklaart evenmin hoe en waarom er zowel in het eerste als het

tweede gehoor als de verklaring op de DVZ fouten zouden zijn geslopen die telkens te wijten zijn aan

andere ambtenaren of tolken. Ook in het verzoekschrift licht verzoeker niet in het minst toe omwille van

welke concrete redenen of aan welke omstandigheden de beweerde verkeerde vertalingen te wijten zijn.

Het staat verzoeker vrij te bewijzen dat wat de commissaris-generaal stelt dat hij verklaard heeft, op een

andere manier werd gezegd. Het volstaat echter niet eenvoudigweg te ontkennen dat de weergegeven

verklaringen niet zouden overeenstemmen met hetgeen gezegd werd. De afgevaardigde ambtenaar van

het Commissariaat-generaal heeft er geen persoonlijk belang bij dat de verklaringen van de asielzoeker

onjuist zouden worden weergegeven. Tot bewijs van het tegendeel, bestaat het vermoeden dat wat in
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het gehoorverslag, zoals samengevat weergegeven in de bestreden beslissing, opgenomen werd,

overeenstemt met wat verzoeker werkelijk heeft verklaard (RvS, nr. 108.470 van 26 juni 2002).

Verzoeker bewijst in casu niet het tegendeel. Voor zover verzoeker overigens nog verklaart dat hij

“diende enkel kort te schetsen wat zijn problemen waren. Verdere uitleg diende hij volgens de

ambtenaar te verlenen op he interview bij het CGVS hetgeen hij gedaan heeft”, stelt de Raad vast dat

de tegenstrijdigheden betrekking hebben op twee gehoren op het CGVS en de verwijzing naar de

procedure voor de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet gegrond wordt aangevoerd. Ten slotte kan er

nog op gewezen worden dat verzoeker zijn asielrelaas aanpast naarmate doorgevraagd wordt, wat er

op wijst dat hij losse feiten aanvoert.

2.10. Nog daargelaten de discussie over de zussen dan wel kinderen van verzoekers oom, is verzoeker

bovendien tegenstrijdig waar hij eerst verklaart dat D. hem op 10 augustus nog dezelfde nacht na het

feestje terug heeft gebeld en hem toen ook vroeg naar haar vriendin toe te komen, wat hij deed (gehoor

2 p. 2) terwijl hij later verklaarde dat D. hem voor het feestje belde, pas een week later “tussen 16 en 17”

naar de dokter is gegaan en hem toen gebeld heeft (gehoor 2 p. 10) en waar hij eerst verklaarde dat hij

de moeder van D. ontmoette “één keer toen zij ontdekte dat haar dochter in verwachting was” (gehoor 1

p. 26) terwijl hij later verklaarde dat hij reeds lang geleden ontmoette toen zij hem aanraadde de relatie

af te breken (gehoor 2 p. 8). Bovendien verklaart verzoeker evenmin de incoherenties in zijn

verklaringen over de vereniging “Street Boy” (enkel actief in zijn wijk, gehoor 1 p. 15, dan wel ook elders

actief, gehoor 1 p. 17) noch zijn onwetendheden (maand verjaardag D., gehoor 2 p. 5, namen van

familieleden of andere mensen die hem sloegen op 20 augustus 2012, gehoor 2 p. 8). Verzoekers

verklaringen zijn bezwaarlijk consistent noch coherent en aldus ongeloofwaardig.

2.11. 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.

Verzoeker voldoet hier geenszins aan.

2.12. Voor zover verzoeker vervolging vreest om het behoren tot de Peul etnie, kan blijken uit de aan de

nota van verwerende partij toegevoegde COI Focus – Guinee – De etnische situatie dat: “Guinee

bestaat uit drie belangrijke etnieën: de Peul, de Malinké en de Soussou. Iedere ethnie heeft de

meerderheid in een natuurgebied. Volgens een Guinese socioloog die werd ontmoet tijdens de missie in

2011 en die verschillende bronnen als referentie citeren, zijn er in de hoofdstad Conakry geen

gemeentes 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 etnische 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 de politici als instrument werd gebruikt.”. Indien er kan blijken dat er recente gewelddaden hebben

plaatsgevonden tussen verschillende etnieën, dan blijkt uit de objectieve informatie tevens dat dit ofwel

pre- en postelectoraal en dus politiek geïnspireerd geweld betreft, dan wel om geïsoleerde en

persoonlijke twisten gaat.

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

rapporten 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). Reeds hoger werd gewezen op het ongeloofwaardig karakter van zijn vrees

voor vervolging. Bovendien haalde verzoeker geen enkele andere etnische vervolging aan, zodat hij

geen persoonlijke vrees concretiseert.
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2.13. 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

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

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de

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

subsidiaire bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. 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. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.15. Waar verzoeker vraagt om “Uiterst ondergeschikt, zo de Raad voor Vreemdelingenbetwisting niet

kan beslissen op basis van het dossier, de beslissing van het Commissariaat – Generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen dd. 22.05.2014 vernietigen en het dossier terug te sturen naar het

Commissariaat – Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen”, wijst de Raad erop dat hij slechts

de bevoegdheid heeft de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, §1, 2° van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die

door de Raad niet kan worden hersteld, noch dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de

Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot

vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

2.16. 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 drieëntwintig januari tweeduizend vijftien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


