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nr. 43 691 van 21 mei 2010

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 29 januari 2010 heeft

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

15 januari 2010.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 10 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 april 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. RENDERS, die loco advocaat S. VAN PEPERSTRAETE

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché G. DESNYDER, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Guinese nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Kankan. U werd opgevoed

door de grote zus van uw moeder die in Monrovia, Liberia woonde. Op jonge leeftijd keerde u echter

terug naar Kankan en vervolgens ging u met uw moeder in Conakry wonen. U hebt niet gestudeerd. Uw

vader is op jonge leeftijd overleden. Een drietal jaar geleden bent u in het huwelijk getreden met M.S.

(…), een militair. Hij is adjudant-chef tewerkgesteld in het kamp Boiro. Samen kregen jullie een dochter

maar nog voor ze twee jaar was, overleed ze aan de mazelen. U bent momenteel in verwachting van

een jongen. Op een dag zei uw man u dat u beter de stad zou verlaten. U vroeg hem naar de

reden maar hij zei u dat hij u niet kon zeggen waarom omdat hij niet wist in welke richting de zaken

zouden aflopen. U zocht uw toevlucht bij een vriendin in de stad en ondertussen kocht u een
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vliegtuigticket zodat u drie dagen later naar Marokko kon vertrekken. U huurde een studio in Agdal,

Rabat. Een zekere Fatim bracht u daar in contact met een persoon die uw verdere reis naar België kon

regelen. Hij regelde een Oekraïens visum voor u en samen met een aantal anderen reisden jullie

richting België. U was er in transit maar de man zei u dat u hier asiel moest aanvragen en nam uw

paspoort mee. Op 21 december 2009 werd uw asielaanvraag door de bevoegde dienst van de Federale

Politie op de luchthaven van Zaventem geregistreerd (zie verslag Federale Politie met kenmerken

BN/9681/09, PA/316/GC in administratief dossier).

B. Motivering

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

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

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

niet aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaarde het land te zijn ontvlucht nadat uw echtgenoot, adjudant-chef M.S. (…), wou dat u vertrok

omdat hij vreesde dat u niet veilig was indien u nog langer bij hem bleef. Niettegenstaande

u herhaaldelijk aandrong op een reden voor uw dringende vertrek kon of wou hij u geen nadere

uitleg verstrekken (Cg, p.6). U verklaarde dat uw echtgenoot één van de naasten is van Toumba en dat

hij omwille daarvan werd opgepakt nadat Toumba geprobeerd had de president om het leven te

brengen (Cg, p.6).

Er rijzen echter ernstige vragen met betrekking tot uw bewering als zou u de echtgenote zijn van M.S.

(…), zijnde één van de naasten van Toumba die op de vlucht is sinds hij een aanslag pleegde op de

president. U bleek met name bitter weinig af te weten van de activiteiten van uw echtgenoot in het leger.

U verklaarde dat hij tewerkgesteld was in het kamp Boi'ro (Boiro) dat zich in de buurt bevindt van de wijk

'Tèmenetaye'. Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie

bij het administratief dossier is gevoegd blijkt echter dat het kamp Boiro zich niet in de buurt van de wijk

Tèmenetaye situeert. Bovendien is het kamp in onbruik geraakt en werd het in opdracht van president

Dadis gesloopt begin 2009. Gevraagd of u nog andere namen van kampen kende, vermeldde u het

kamp Samory (Cg, p.5). U kon dit kamp echter niet situeren in de stad. U verklaarde dat uw echtgenoot

samenwerkte met Toumba en dat zij zelfs vrienden waren. Op de vraag van de interviewer hoe Toumba

en uw echtgenoot elkaar kennen, antwoordde u dat ze in dezelfde dienst werkten in hetzelfde kamp.

Gevraagd naar de naam van dat kamp, repliceerde u dat u reeds gezegd had in het kamp Alpha Yaya

(Cg, p.7). Tot op dat moment in het gehoor had u echter op geen enkele manier verwezen naar het

militaire kamp Alpha Yaya. Hiermee geconfronteerd, verwees u onmiddellijk naar uw ongeschooldheid

en zei u de naam te hebben gegeven van het kamp dat u kent (Cg, p.7). U verklaarde niet te weten

waar het kamp Alpha Yaya gelokaliseerd is (Cg, p.7) en bevestigde na te zijn geconfronteerd met deze

tegenstrijdigheid uw verklaringen zoals u ze eerder had afgelegd, namelijk dat zowel uw man als

Toumba in het kamp Boiro werkten (Cg, p.7, Cg, p.5). Zoals hoger vermeld is het kamp Boiro echter niet

meer in gebruik en bovendien blijkt dat Toumba als hoofd van de lijfwachten van de president in het

kamp Alpha Yaya verbleef (zie informatie in administratief dossier). Merkwaardig genoeg antwoordde u

op de eerder tijdens het gehoor gestelde vraag wat uw man juist deed in het leger, wat voor werk hij er

vervulde, het niet te weten (Cg, p.4). Het is dan ook des te opmerkelijker dat u later tijdens het gehoor

aangaf dat uw man samenwerkte met Toumba Diakité op dezelfde plaats en dat hun werk erin bestond

de president te beschermen (Cg, p.5).

U slaagde er voorts niet in aan te geven wie de directe chef was van uw man in het leger (Cg, p.5).

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier is gevoegd, blijkt dat de directe overste van M.S. (…), M. (…) 2 C. (…), alias 'B.'

(…) is, commandant van het kamp Koundara. Redelijkerwijze kan er dan ook verondersteld worden dat

ook M.S. (…) werkzaam was in kamp Koundara. Op de vraag van de interviewer of u wat meer kon

vertellen over het militaire leven van uw man, antwoordde u: 'alles wat ik kan zeggen is dat hij naar zijn

werk gaat en terugkeert.' (Cg, p.10), hetgeen in het geheel niet overtuigend overkomt. U kon -zelfs niet

bij benadering- aangeven hoeveel geld uw man verdiende bij het leger (Cg, p.4). U verklaarde dat jullie

hierover niet praatten. Nochtans bleek u ervan op de hoogte te zijn dat de militairen (bij herhaling)

hebben gestaakt om een hoger loon te bekomen (Cg, p.9). Men zou verwachten dat bij dergelijke

aangelegenheden het loon van uw man wel eens ter sprake zou zijn gekomen. U verklaarde dat uw

echtgenoot moest werken toen militairen het vuur openden tijdens een bijeenkomst van de oppositie

eind september maar u kon niet zeggen of hij diende tussen te komen (Cg, p.8). Verder bleek u niet te

weten of er nog vrienden, dan wel collega's van uw man werden gearresteerd omwille van

hun betrokkenheid bij de aanslag op de president of omdat ze een band hadden met Toumba (Cg, pp.8-

9). U kon -met uitzondering van één persoon- zelfs geen namen geven van collega's van uw echtgenoot

in het leger (Cg, p.5). Het is dan ook des te opmerkelijker dat u er wel van op de hoogte bleek te zijn dat

uw man samenwerkte met Toumba en dat ze zelfs vrienden waren. U verwees naar de echtgenoot van
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de jongere zus van uw moeder als bron van informatie voor de arrestatie van uw man. U verklaarde

echter niet te weten wanneer uw man werd opgepakt omdat u hem dit niet hebt gevraagd, hetgeen

getuigt van een weinig doorleefd asielrelaas (Cg, p.7). Men zou toch verwachten dat u heel wat vragen

hebt en dat u zich zorgen zou maken over de arrestatie van uw man. U hebt vanuit Marokko telefonisch

contact gehad met de man van uw tante. U kon echter niet aangeven waar hij de informatie vandaan

haalde met betrekking tot de arrestatie van uw man (Cg, p.6). U verklaarde zelfs dat hij de persoon is

die u zei dat Toumba en uw echtgenoot elkaar kennen (Cg, p.9). Zowel u als uw advocaat haalden

uw ongeschooldheid aan als verklaring voor uw onwetendheid. Dit kan geenszins een

verschoningsgrond zijn voor uw onwetendheid met betrekking tot de hierboven gemaakte opmerkingen.

Men kan immers redelijkerwijze verwachten dat u enkele eenvoudige toelichtingen zou kunnen

verschaffen betreffende de (militaire) activiteiten van uw echtgenoot.

Gelet op voorgaande vaststellingen kan er niet langer geloof worden gehecht aan uw

bewering als zou u de echtgenote zijn van M.S. (…), zijnde één van de medeplichtigen

van Toumba Diakité die gearresteerd werd in verband met de aanslag op de president in

december 2009. Bijgevolg kan ook geen geloof worden gehecht aan de door u gevreesde

vervolging omwille van uw connectie met Toumba Diakité.

Wat de veiligheidssituatie in uw land van herkomst betreft, dienen volgende vaststellingen

te worden gemaakt.

Sinds 28 september 2009, datum waarop de gewelddadige repressie plaatsvond tegen een door

de oppositie georganiseerde manifestatie, en na de aanslag van 3 december 2009 tegen President

Dadis, is de veiligheidssituatie in Guinee er sterk op achteruitgegaan (zie objectieve informatie

toegevoegd aan het administratief dossier). Bepaalde leden van de veiligheidsdiensten bezondigden

zich aan veelvuldige mensenrechtenschendingen. Guinee wordt op dit ogenblik geconfronteerd met

interne spanningen en geïsoleerde en sporadische daden van geweld, alsook massale arrestaties,

voornamelijk van militairen en naasten van Abubaker Diakite die ervan verdacht wordt op de president

te hebben geschoten. Hoewel bepaalde waarnemers vrezen dat deze spanningen en vooralsnog zeer

gerichte mensenrechtenschendingen uitbreiding kunnen nemen, dient vastgesteld te worden dat dit op

dit ogenblik niet het geval is.

Artikel 48/4, §2, c) van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat een ernstige bedreiging van het

leven of de persoon van een burger, als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict, beschouwd wordt als ‘ernstige schade’ die aanleiding

kan geven tot het toekennen van het statuut van subsidiaire bescherming, voor zover er zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat die persoon een reëel risico zou lopen op dergelijke schade

(artikel 48/4, § 1). Uit voormelde informatie blijkt echter dat Guinee niet geconfronteerd wordt met een

situatie van willekeurig geweld, en er evenmin sprake is van een gewapende oppositie in het land. In het

licht van het geheel van deze elementen dient dan ook vastgesteld te worden dat er op dit ogenblik in

Guinee geen sprake is van een gewapend conflict of een situatie van willekeurig geweld in de zin van

artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen maakt u niet aannemelijk dat in uwen

hoofde een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève in

aanmerking kan worden genomen, of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van

oorsprong een “reëel risico op het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming zou lopen.

De Guinese identiteitskaart die bij u werd aangetroffen door de Federale Politie (op naam van

Bijou Nagnouma Camara, met nummer 020102030522067) brengt geen wijzigingen aan

voorgaande bemerkingen aangezien uw identiteit hier niet in twijfel wordt getrokken (zie hogervermeld

verslag van de Federale Politie).

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat u

zwanger bent en de bevalling voorzien is op 5 maart 2010 (zie medisch attest in administratief dossier).“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift een kopie van haar huwelijkscertificaat dat zij via

connecties in Guinee heeft kunnen bekomen en waaruit blijkt dat zij wel degelijk gehuwd is met M. S.

Het feit dat verzoekster op eenvoudige wijze een kopie van haar huwelijkscertificaat heeft kunnen

verkrijgen, toont de waarachtigheid van haar huwelijk met M.S. aan. Bijgevolg, op basis van het feit dat



RvV X - Pagina 4

personen die gerelateerd zijn aan M. S., omwille van diens band met Toumba Diakité die het brein is

achter de aanslag op de president, wel degelijk risico lopen op vervolging - voldoende bewezen door

persartikelen en erkend door de Commissaris-generaal - kan gesteld worden dat verzoekster als

echtgenote van M.S. een zeer gegronde vrees voor vervolging heeft. Getuige hiervan het feit dat haar

echtgenoot reeds werd gearresteerd en gefolterd en dat men op dit ogenblik niet weet of hij nog in leven

is.

Aangaande het feit dat de Commissaris-generaal wijst op de onwetendheid van verzoekster omtrent

bepaalde feiten of bepaalde incoherenties in haar verhaal wenst verzoekster twee opmerkingen te

maken.

Vooreerst dient nadrukkelijk verwezen te worden naar haar ongeschooldheid, die geen volledige

verschoningsgrond kan zijn voor flagrante leugens of totale onwetendheid; wel dient een zekere

subjectieve benadering geaccepteerd te worden. Verzoekster heeft absoluut geen scholing genoten en

is bovendien opgegroeid in Guinee waar de toegang tot niet-schoolse kennis veel beperkter is.

Verzoekster wijst er op dat zij over alles wel op de hoogte is, weze het op haar manier. Voorts wijst

verzoekster op de verschillende waarden en verwachtingen van het huwelijk in Guinee en in Europa. De

invulling van haar rol als echtgenote is evenwel compleet verschillend van de rol van die van een

echtgenote in het Westen. Vanuit verzoeksters rol is het niet onlogisch dat zij niet vraagt hoeveel haar

man verdient, wat de details van de uitoefening van zijn job zijn of in welke kazerne hij op welk ogenblik

gestationeerd is. Verder is het weinig waarschijnlijk dat haar echtgenoot veel met verzoekster over zijn

werk zou gepraat hebben gezien dit immers de voorbereiding van de aanslag, alsook het leven van

verzoekster, nog meer in gevaar zou brengen.

In tweede instantie wijst verzoekster op haar gezondheidstoestand. Bij het gehoor was zij ongeveer 7,5

maanden zwanger, was zij opgesloten in België waar ze wordt blootgesteld aan stress omwille van haar

situatie. Bovendien werd zij in die omstandigheden onderworpen aan een drie uur durend verhoor wat

niet alleen op emotioneel vlak, maar ook op fysiek een uiterst zware belasting is voor een zwangere

vrouw.

2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om en erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

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

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De Commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Behoudens de vaststelling dat het huwelijkscertificaat in faxkopie werd bijgebracht zodat het omwille van

de manipuleerbaarheid van kopieën authenticiteitswaarde ontbeert, dient omtrent het bijgebrachte

huwelijkscertificaat opgemerkt te worden dat (i) het als naam van haar schoonmoeder ‘M’K. S. vermeldt,

terwijl zij verklaarde dat haar naam ‘M. K.’ was (administratief dossier, stuk 3, p.4) (ii) het als naam van

haar vader ‘M. S. (of ‘S.’)’ en ‘M’k. B.’ vermeldt, terwijl verzoekster verklaarde dat haar vader ‘A. C.’ en

haar moeder ‘G. C.’ als naam hadden (ibid., p.3) dan wel ‘R. C.’ en ‘D. C.’ (administratief dossier, stuk 8,

Verklaring, nr. 10-11). Voormelde vaststellingen ondergraven de authenticiteit van het bijgebrachte

huwelijksattest en haar verklaringen omtrent haar huwelijksband met M. S.

Inzake verzoeksters verweer dat ze ongeschoold is blijkt uit het administratief dossier dat de haar

gestelde vragen van die aard zijn dat ook een ongeschoold persoon ze moet kunnen beantwoorden.

Redelijkerwijze kan en mag van verzoekster verwacht worden dat zij met betrekking tot de plaats waar

haar echtgenoot als militair werkzaam was coherente en correcte verklaringen zou afleggen, wat in casu
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niet het geval is, en dat zij een minimum aan uitleg kan verschaffen over de functie die haar man

concreet uitoefent evenals over zijn oversten en collega’s. Verzoekster toont niet aan dat analfabetisme

de verstandelijke vermogens aantast en zij hierdoor niet in staat is haar eigen leefwereld in tijd en ruimte

te situeren. Het feit dat verzoekster een ongeletterde persoon zou zijn en slechts een beperkte scholing

genoot, kan haar onwetendheden en incoherente verklaringen aangaande essentiële elementen van zijn

functie (plaats van tewerkstelling, oversten, loon,…) niet toedekken.

Evenmin kan verzoekster zich verschuilen achter ‘de verschillende waarden en verwachtingen van het

huwelijk in Guinee en in Europa’. Verzoekster beperkt zich vooreerst tot loutere beweringen daar waar

zij stelt dat de invulling van haar rol als echtgenote compleet verschillend zou zijn van de rol van die van

een echtgenote in het Westen. Bovendien, indien de positie van de vrouw in Guinee al niet gelijkgesteld

zou kunnen worden met de positie van de vrouw in Europa, dan nog ontslaat dit verzoekster niet van de

plicht om door het brengen van een coherent relaas en kennis van voor haar relaas relevante elementen

de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. Aangenomen kan worden dat verzoekster niet elk detail

van het beroepsleven van haar echtgenoot kent, doch niet dat haar kennis hieromtrent zo beperkt is.

Van verzoekster, die stelt dat zij vreest voor haar leven omwille van de beroepsactiviteiten van haar

echtgenoot, mag worden verwacht dat zij zich inlicht over dat beroepsleven. Haar gebrek aan kennis

betreft de kern van het asielrelaas en brengt de geloofwaardigheid van het relaas ernstig in het gedrang.

Wat de omstandigheden betreft waarin het gehoor verlopen is, merkt verweerder terecht op dat uit het

gehoorverslag blijkt dat het gehoor op normale wijze is verlopen en dat door verzoekster noch tijdens

haar gehoor, noch op het einde van haar gehoor (toen er haar gevraagd werd of ze nog iets wou

toevoegen), specifieke opmerkingen werden gemaakt aangaande (gezondheids)problemen die haar

zouden verhinderen om volwaardige verklaringen te kunnen afleggen. Verzoekster toont niet aan dat

een zwangerschap van 7,5 maanden ertoe zou leiden dat zij geen coherente verklaringen zou kunnen

afleggen omtrent haar echtgenoot.

Voorts volgt de Raad verweerder waar die opmerkt dat de bestreden beslissing terecht vaststelt dat,

hoewel verzoekster contact heeft gehad met haar oom die haar het nieuws heeft overgemaakt met

betrekking tot de arrestatie van haar echtgenoot, zij niet kan weergeven wanneer precies haar

echtgenoot gearresteerd werd noch hoe haar oom aan deze informatie gekomen is. Verweerder

benadrukt terecht dat een manifest gebrek aan interesse voor mogelijke gevolgen van de aangehaalde

problemen de ingeroepen vrees voor vervolging ernstig relativeert. Redelijkerwijze kan verwacht worden

dat verzoekster heel wat vragen heeft met betrekking tot de arrestatie en/of detentie van haar

echtgenoot en dat zij zich hieromtrent zorgen maakt, tenminste indien deze feiten op de waarheid

berusten.

De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt, daar

zij niet dienstig wordt weerlegd, door de Raad overgenomen.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

3.1. Verzoekster voert aan dat uit de feiten betreffende de toestand in Guinee (massale protestactie

gewelddadig neergedrukt, aanslag op de president) en die het Commissariaat-generaal zelf aanhaalt

duidelijk blijkt dat de situatie in Guinee, zeker en vast voor een hoogzwangere vrouw, uiterst gevaarlijk

is. De Commissaris-generaal stelt bovendien zelf in zijn beslissing dat ‘bepaalde leden van de

veiligheidsdiensten bezondigen zich aan veelvuldige mensenrechtenschendingen’. In de beslissing

wordt bovendien ook letterlijk vermeld dat er massale arrestaties plaatsvinden, voornamelijk van

militairen en naasten van Abubaker Diakite Toumba. Het spreekt dus voor zich dat verzoekster, als

echtgenote van een ondergeschikte en naaste van Toumba, hoogzwanger van zijn kind, een heel

gemakkelijke doelwit zou zijn voor wraakacties. Omwille van deze redenen dient dan ook de subsidiaire

bescherming verleend te worden aan verzoekster.

3.2. Verzoekster beroept zich voor de subsidiaire bescherming op de elementen die aan de grondslag

liggen van haar asielrelaas. Gelet op het voorgaande kan worden besloten tot de ongeloofwaardigheid

van dit feitenrelaas (zie sub 2.2). Bijgevolg kan verzoekster zich niet baseren op de elementen die aan

de basis van haar relaas liggen om aannemelijk te maken dat zij in geval van terugkeer naar haar land

van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4 van de
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Vreemdelingenwet. In de mate dat verzoekster verwijst naar haar het feit dat zij hoogzwanger is, dient te

worden opgemerkt dat dit een per definitie voorbijgaande situatie.

Voorts blijkt uit de informatie die zich in het administratieve dossier bevindt betreffende de

veiligheidssituatie in Guinee, dat Guinee op heden niet wordt geconfronteerd met een situatie van

willekeurig geweld zodat op basis van het geheel van deze elementen dan ook dient te worden

vastgesteld dat er op dit ogenblik in Guinee geen sprake is van een gewapend conflict of een situatie

van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de Vreemdelingenwet. Verzoekster brengt

geen elementen bij die alsnog een ander licht werpen op deze vaststelling.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op éénentwintig mei tweeduizend en tien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


