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nr. 106 121 van 28 juni 2013

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 Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 29 april 2013 heeft

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

29 maart 2013.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 29 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juni 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BUYSSE, die loco advocaat W. VANDEVOORDE verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché P. WALRAET, 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 Gambiaanse nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 17 maart 1993 te

Banjul, Gambia. U behoort tot de Peul etnie en bent moslim. U verklaart opgegroeid te zijn in uw

geboortestad waar u samenwoonde met uw ouders. U heeft geen broers of zussen. U bent slechts twee

jaren naar school kunnen gaan in Banjul onder andere omdat u spraakproblemen had. Nadien werkte u

samen met uw vader als verkoper op de markt van Banjul. In 2008 begon u een relatie met (H.S.), een

meisje dat in dezelfde wijk woonde als u in Banjul. Zowel uw familie als de familie van uw vriendin waren

op de hoogte van jullie relatie. In 2011 vroeg u uw vriendin zelfs ten huwelijk via haar ouders maar

deze laatsten weigerden echter. De ouders van uw vriendin wilden niet dat u met hun dochter zou

huwen. Toch bleven jullie elkaar na deze weigering ontmoeten en zetten jullie de relatie gewoon verder.

In april of mei 2012 vertelde uw vriendin dat ze zwanger was. Ze vertelde dit ook tegen haar ouders die
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erg kwaad reageerden en zelfs aangifte deden bij de Gambiaanse politie. U en uw ouders werden

hierop opgeroepen door deze politiediensten met de vraag of jullie bereid waren om jullie

verantwoordelijkheid op te nemen. Hoewel uw vader in eerste instantie erg kwaad op u was en er zelfs

mee dreigde dat u de familiewoning zou moeten verlaten, stemde hij ermee in dat hij de kosten zou

betalen van alles wat met de zwangerschap van uw vriendin gerelateerd was zoals de

ziekenhuiskosten. Jullie stemden er bijgevolg mee in jullie verantwoordelijkheid te nemen aangaande de

zwangerschap van uw vriendin waarop u met rust werd gelaten door de politiediensten. Uw moeder ging

af en toe op bezoek bij uw vriendin om te zien of alles goed ging – u was immers niet meer welkom bij

de familie van uw vriendin – maar uw vriendin kwam wel nog op bezoek bij uw familie zodat jullie elkaar

toch nog konden zien. Op 28 september 2012 zou uw vriendin bevallen via een operatie die werd

uitgevoerd in het RVTH ziekenhuis in Banjul. Uw vriendin overleed echter diezelfde dag in het

ziekenhuis waar ook uw moeder aanwezig was. De ouders van uw vriendin reageerden erg kwaad en

stelden u verantwoordelijk voor het overlijden van hun dochter. Ze dreigden er zelfs mee u te doden en

schakelden enkele familieleden in die behoorden tot de Gambiaanse veiligheidsdiensten. Op 1 oktober

2012 werd u in uw woning aangehouden door zeven politieagenten en meegenomen naar het

politiebureau waar u een document diende te ondertekenen. Vervolgens werd u zonder uitleg in een

politiecel geplaatst waar u geen bezoek kon ontvangen. In het politiebureau was er een agent die u

wilde helpen omdat hij vernomen had dat u gedood zou worden. Deze agent nam contact op met uw

vader en onderling regelden ze uw ontsnapping uit de cel. Op 21 december 2012 werd u ’s nachts uit

uw cel gehaald door twee agenten die u naar buiten loodsten en die u naar een plaats brachten niet ver

van de luchthaven. De agent die u had geholpen had immers uw vader ook in contact gebracht met een

man die u kon helpen naar het buitenland te vluchten. Eens alles geregeld was kon u dan ook met deze

man op 25 december 2012 het vliegtuig nemen vanuit de luchthaven van Banjul om de volgende dag in

België aan te komen waar u asiel aanvroeg bij de bevoegde asielinstanties op 28 december 2012.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat in uwen hoofde een

“gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève of een “reëel risico

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

in aanmerking kan worden genomen.

U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten omdat u vreest gedood te worden, hetzij door

de Gambiaanse autoriteiten, hetzij door de familie van uw vriendin, die overleed in een

Gambiaans ziekenhuis tijdens de bevalling nadat ze zwanger was geworden tijdens jullie relatie (zie

gehoorverslag CGVS, dd.13 maart 2013, p.5). Volgende bedenkingen dienen echter gemaakt te worden

aangaande uw asielrelaas.

Vooreerst dienen enkele opmerkingen gemaakt te worden betreffende de door u

aangehaalde vrees ten opzichte van de Gambiaanse autoriteiten via de vermeende tussenkomst

van de ooms van uw overleden vriendin. U verklaart tijdens het gehoor voor het CGVS immers dat

uw vriendin die zwanger was overleden zou zijn op 28 september 2012 in een ziekenhuis in Banjul (zie

gehoorverslag CGVS, p.5). Na het overlijden van uw vriendin zouden, volgens uw verklaringen, enkele

ooms van uw vriendin, die zelf deel zouden uitmaken van de Gambiaanse veiligheidsdiensten, naar de

politie zijn gestapt waarna u zou zijn opgepakt door deze politiedienst op 1 oktober 2012 (zie

gehoorverslag CGVS, p.5). U geeft met andere woorden aan dat u werd aangehouden door de

Gambiaanse politiediensten na de tussenkomst van de ooms van uw overleden vriendin (zie

gehoorverslag CGVS, p.8). Echter, wanneer u meer en verdere uitleg gevraagd wordt over deze ooms

in kwestie, blijft u wel erg op de vlakte. Wanneer u in eerste instantie gevraagd wordt wie de ooms

waren die zouden zijn tussengekomen, antwoordt u dat ze bij de autoriteiten horen, omdat het

politiemannen of militairen zijn, die soms in Banjul en soms in Serekunda werken (zie gehoorverslag

CGVS, p.9). Gevraagd of u die ooms kent, geeft u aan dat u hen wel zag maar dat er niet veel contact

was (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Gevraagd naar hun namen, kan u twee namen vernoemen maar

van de andere ooms beweert u dat u hun namen niet kent (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Wanneer u

vervolgens de vraag gesteld wordt hoeveel ooms uw overleden vriendin dan had die bij de autoriteiten

werkten, antwoordt u dat ze twee ooms langs vaders kant heeft en drie ooms langs moeders zijde die bij

de autoriteiten zouden werken (zie gehoorverslag CGVS, p.9). U geeft aan slechts twee namen van

haar ooms te kennen en de anderen slechts van ‘zicht’ te kennen (zie gehoorverslag CGVS, p.9).

Vervolgens wordt u gevraagd of u dan iets meer kan vertellen over ‘(P.A.)’, een oom van uw vriendin

wiens naam u wel kon vernoemen, waarop u antwoordt dat u niet weet wat zijn functie is, maar dat u wel

weet dat hij bij de autoriteiten behoort (zie gehoorverslag CGVS, p.9). U geeft wel aan dat hij een

politieagent is, maar gevraagd waar deze dan werkzaam zou zijn, geeft u aan dat hij geen vaste plaats

had maar dat hij overal een beetje werkte in Gambia (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Ook van ‘(S.)’, de

andere oom van uw vriendin wiens naam u beweert te kennen, weet u niet welke functie hij bekleedt en

ook van deze persoon kan u niet meer vertellen dan dat hij overal in Gambia werkzaam is (zie
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gehoorverslag CGVS, p.9). Bijgevolg kan vastgesteld worden dat de kennis over de ooms – die volgens

uw verklaringen zouden zijn tussengekomen na het beweerde overlijden van uw vriendin waarna u

aangehouden zou zijn – eerder beperkt en vaag te noemen is. Redelijkerwijze mag toch verwacht

worden dat u meer concrete en gedetailleerde informatie over deze personen zou kunnen geven

aangezien deze personen een cruciale rol zouden hebben gespeeld in uw beweerde problemen met de

Gambiaanse autoriteiten volgens uw verklaringen tijdens het gehoor. Tijdens uw gehoor voor de Dienst

Vreemdelingenzaken had u het trouwens over (zeker) vier familieleden van uw vriendin die voor de

autoriteiten zouden werken (zie vragenlijst CGVS, dd.17 januari 2013, p.3, administratief dossier), terwijl

u voor het CGVS met stelligheid vijf ooms vermeldt die werkzaam zouden zijn bij de Gambiaanse

autoriteiten. Verder is het bovendien niet overtuigend dat u geen afdoende en zelfs een inconsistente

uitleg geeft tijdens het gehoor voor het CGVS over de manier waarop u te weten zou zijn gekomen dat

de door u vermelde ooms van uw vriendin zouden zijn tussengekomen na het vermeende overlijden van

uw vriendin waardoor u zou zijn aangehouden. Wanneer u deze vraag in eerste instantie gesteld wordt

tijdens het gehoor voor het CGVS, antwoordt u dat de agent, die u geholpen zou hebben te ontsnappen

uit detentie, enkele agenten had die voor hem werkten en die u af en toe in uw cel kwamen om te

vertellen wat er gebeurde, zoals het feit dat de ooms van uw vriendin zouden zijn tussengekomen bij de

autoriteiten; u vermeldt verder ook dat u te weten zou zijn gekomen dat de vader van uw vriendin af en

toe naar het politiebureau zou zijn gekomen om te zeggen dat u gedood moest worden (zie

gehoorverslag CGVS, p.11). U voegt er nog aan toe dat de agent, die u geholpen zou hebben te

ontsnappen, u dit laatste – dat de vader van uw vriendin af en toe langs kwam op het politiebureau om u

indirect te bedreigen – verteld zou hebben toen u zich in het huis bevond waar u naartoe werd gebracht

in de buurt van de luchthaven na uw ontsnapping uit uw plaats van gevangenschap (zie gehoorverslag

CGVS, p.11). Later tijdens het gehoor wordt u echter gevraagd of u de agent die u geholpen zou

hebben nog gezien heeft toen u in het huis ondergedoken was in de buurt van de luchthaven waarop u

antwoordt dat u hem nog eenmaal heeft gezien, maar dat jullie elkaar gewoon een hand hebben

gegeven en dat jullie niet met elkaar gesproken hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.13), terwijl u eerder

net aangaf dat deze agent in kwestie u in dit huis verteld zou hebben dat de vader van uw vriendin af en

toe zou zijn langsgekomen op het politiebureau om u te bedreigen. Dergelijke inconsistente verklaringen

van uw persoon ondermijnen verder de geloofwaardigheid van uw asielrelaas, net zoals het feit dat u

niet kan aangeven op welke manier uw ontsnapping geregeld zou zijn. Wanneer u immers gevraagd

wordt hoe de door u vernoemde agent u geholpen heeft te ontsnappen, verklaart u dat u niet weet hoe

hij dat gedaan heeft, dat u niet weet wat hij geregeld heeft en dat enkel de agent op deze vraag kan

antwoorden (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Gevraagd of deze agent naar uw vader is gestapt om aan

hem voor te stellen u te helpen, antwoordt u nogmaals weinig overtuigend dat u niet weet wat ze

onderling geregeld hebben, maar dat het zo wel gegaan is (zie gehoorverslag CGVS, p.12).

Redelijkerwijze mag toch verwacht worden dat u meer details zou kunnen geven over de manier waarop

u zou kunnen zijn ontsnappen en over hoe deze ontsnapping mogelijk zou zijn gemaakt. Zoals eerder

gezegd geeft u aan dat u na uw ontsnapping – u verklaart naar een huis te zijn gebracht door twee

andere agenten die u niet bij naam kent en die u nog nooit zou hebben gezien (zie gehoorverslag

CGVS, p.12) – de agent in kwestie slechts eenmaal te hebben teruggezien in het huis waar u verbleef,

maar dat u niet met hem heeft gesproken, dat u niet weet wat hij kwam doen in dat huis en dat u

evenmin weet wiens huis het was waar u verbleef na uw ontsnapping (zie gehoorverslag CGVS, p.13).

Dergelijke verklaringen komen evenmin overtuigend over. In ieder geval kan uit het bovenstaande

afgeleid worden dat uw kennis over de ooms van uw vriendin, die werkzaam zouden zijn geweest

bij de autoriteiten, erg beperkt en vaag is, net zoals uw verklaringen over uw beweerde periode in

detentie, en dan vooral over uw beweerde ontsnapping uit uw vermeende plaats van detentie,

eveneens erg vaag kunnen genoemd worden. Vooral de beperkte kennis over de ooms van uw

vriendin in kwestie kan frappant genoemd worden aangezien volgens uw verklaringen net hun

tussenkomst aan de basis zou hebben gelegen van uw arrestatie na het beweerde overlijden van uw

vriendin, waardoor dit aspect van uw asielrelaas ernstig in het gedrang komt.

Immers, u lag niet rechtstreeks aan de basis van het overlijden van uw vriendin die zou zijn

gestorven, volgens uw verklaringen, tijdens een operatie in het ziekenhuis in Banjul. Wanneer u deze

vraag gesteld wordt tijdens het gehoor voor het CGVS – waarom u dan door de autoriteiten

verantwoordelijk zou worden gehouden voor het overlijden van uw vriendin – verklaart u eenvoudigweg

dat iedereen zei dat u verantwoordelijk was voor de dood van uw vriendin, de autoriteiten incluis (zie

gehoorverslag CGVS, p.11). Gevraagd welke straf u dan riskeerde in Gambia omwille van hetgene

waarvoor u verantwoordelijk werd geacht, antwoordt u dat je vermoord zal worden in Gambia indien je

zelf beschuldigd wordt van moord (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Hierbij dient logischerwijze

opgemerkt te worden dat u geen moord heeft gepleegd en dat u niemand gedood heeft, volgens iuw

verklaringen tijdens het gehoor, zodat deze laatste verklaring van uw persoon elke grondslag mist.

Vervolgens gevraagd of er een wet bestaat in Gambia die zulks voorschrijft, of op basis van welke wet u
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dan wel verantwoordelijk zou kunnen gehouden worden, antwoordt u dat u het niet weet (zie

gehoorverslag CGVS, p.11). Later tijdens het gehoor wordt u nogmaals gevraagd waarom de

autoriteiten u zouden willen doden, aangezien u niet (direct) verantwoordelijk was voor de dood van uw

vriendin, waarop u antwoordt dat het wel meer gebeurt in Gambia dat mensen gearresteerd en gedood

worden (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Gevraagd of u dan zulke mensen kent, en of u hier

voorbeelden van kan geven, antwoordt u dan weer negatief (zie gehoorverslag CGVS, p.12). U slaagt er

met andere woorden niet in waarom – of via welke wet – u beschuldigd zou (kunnen) worden, of

verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden, van de beweerde dood van uw vriendin. U weet ook

niet hoelang u zou worden vastgehouden en of u voor een rechtbank zou verschijnen (zie gehoorverslag

CGVS, p.11). Uw vrees ten opzichte van de autoriteiten zijn bijgevolg niet los te koppelen van uw

verklaring als zouden de ooms van uw overleden vriendin zijn tussengekomen bij de autoriteiten na het

vermeende overlijden van uw vriendin. Echter, zoals eerder al gezegd en besproken, is uw kennis over

deze door u aangehaalde ooms in kwestie in die mate ontoereikend dat de geloofwaardigheid van de

door u aangegeven tussenkomst van deze personen ernstig in het gedrang komt. Bijgevolg kan er in

het algemeen geen geloof worden gehecht aan de door u aangehaalde vrees ten opzichte van de

Gambiaanse autoriteiten – aangezien u feitelijk niet verantwoordelijk was en kan gehouden

worden voor het overlijden van uw vriendin in een Gambiaans ziekenhuis tijdens een operatie –

zodat in feite gesteld kan worden dat u bescherming zou kunnen genieten bij de autoriteiten ten

gevolge van de beweerde bedreigingen uitgaande van de familie van uw overleden vriendin,

indien geloof kan worden gehecht aan deze geuite bedreigingen.

Hierbij kan tenslotte nog vermeld worden dat u geen documenten neerlegt ter staving van

uw asielrelaas, noch ter bevestiging van uw identiteit of nationaliteit. De door u aangehaalde vrees

ten opzichte van de familie van uw overleden vriendin, en ten opzichte van de Gambiaanse autoriteiten,

is bijgevolg enkel gebaseerd op loutere verklaringen van uw persoon, die bovendien niet

voldoende overtuigend genoemd kunnen worden.

U legt wel een medisch attest voor, dd.6 maart 2013, opgesteld door dokter (J.L.), die vermeldt dat het

gehoor mogelijks beïnvloed zal worden door uw spraakprobleem (stotteren) (zie administratief dossier).

U legde dit document neer bij aanvang van het gehoor waardoor er met dit gegeven rekening werd

gehouden tijdens het gehoor en er de nodige aandacht aan werd geschonken. Bij aanvang van het

gehoor werd u er eveneens op gewezen dat u het zeker moest signaleren indien u problemen

ondervond tijdens het gehoor of indien u een (extra) pauze wenste (zie gehoorverslag CGVS, p.2).

Desondanks wijst alles erop dat het gehoor goed is verlopen – zeker naarmate het gehoor vorderde –

en dat u ondanks uw spraakprobleem uw asielrelaas heeft kunnen verwoorden met de hulp van

de aanwezige tolk zoals u ook zelf aangeeft aan het einde van het gehoor (zie gehoorverslag CGVS,

p.14)

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

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

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 de subsidiaire bescherming zou lopen.

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

2.1.1. In een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/3 van de voormelde

wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet) gelezen in samenhang met artikel 1 van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951.

Verzoeker verklaarde tijdens zijn gehoor dat hij een moeilijke relatie had met zijn schoonfamilie. De

schoonouders verzetten zich eerst tegen elke relatie (de vader was erg kwaad) en zij besloten daarna

slechts met tegenzin om de kosten van de zwangerschap te betalen. De relatie met de schoonfamilie

was bijgevolg uitermate koel en de contacten met de ooms van zijn overleden vriendin slechts

sporadisch. Van verzoeker mag niet verwacht worden dat hij gedetailleerde gegevens heeft omtrent de

exacte positie, afdeling van de overheid, rang of graad, plaats van betrekking en dergelijke van de ooms

van zijn overleden vriendin, gelet op de koele relatie met zijn schoonfamilie.

Aangaande de politieagent die hem en zijn vader heeft geholpen bij de ontsnapping, stelt verzoeker dat

de agent enkel nog in het huis heeft verteld dat de vader regelmatig langskwam om bedreigingen te
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uiten aan zijn adres. Met de uitdrukking dat “jullie niet meer met elkaar gesproken hebben” bedoelt

verzoeker enkel dat er geen uitgebreide conversatie meer plaatsvond; er werden slechts enkele

woorden uitgewisseld. Verzoekers spraakproblemen zijn hier niet vreemd aan.

Betreffende de ontsnapping en de organisatie hiervan, merkt verzoeker op dat hij bij de concrete

regeling niet betrokken was. Verzoeker vertrouwde volledig op de agent en zijn vader om alles te

regelen en legde zijn leven in hun handen. Hij had hiertoe weinig keus, aangezien hij vernomen had dat

zijn voormalige schoonfamilie hem wenste om te brengen.

Verder stelt verzoeker dat de ooms van zijn schoonfamilie deel uitmaken van de Gambiaanse

autoriteiten en dat zij hun macht misbruiken om verzoeker te straffen voor het overlijden van zijn

vriendin. Verzoeker werd willekeurig aangehouden en in de cel gestopt en hij zou in een groot land

zoals Gambia, waar corruptie welig tiert, gemakkelijk kunnen verdwijnen zonder dat ooit nog een spoor

van hem zou worden teruggevonden. Ook al zou verzoeker tijdelijk van een officiële bescherming

genieten van zijn autoriteiten, zou hij vroeg of laat vermoord worden teruggevonden ten gevolge van het

optreden van de corrupte elementen behorende tot dezelfde autoriteiten (de ooms).

2.1.2. In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

Volgens verzoeker zijn in Gambia voortdurende schendingen van mensenrechten trieste realiteit en zijn

de lokale autoriteiten niet bij machte om op te treden tegen de gewapende conflicten en aanslagen

waarvan ook de burgerbevolking het slachtoffer is. Uitwijken naar een andere regio binnen Gambia is

evenmin een optie aangezien het land op politiek en militair vlak onstabiel is. Deze situatie blijft tot op de

dag van vandaag voortduren en is algemeen bekend, zodat ook verweerder hiervan op de hoogte dient

te zijn. Verzoeker verwijst naar internetartikelen van Amnesty International.

2.1.3. In een derde middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 3 van het Europees

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM).

Door afwijzing van zijn asielaanvraag wordt verzoeker de facto gedwongen het Belgisch grondgebied te

verlaten, waardoor hij zich zou blootstellen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende

behandelingen of bestraffingen in Gambia, gelet op de situatie in dat land.

2.1.4. In een vierde middel beroept verzoeker zich op de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en

de motiveringsplicht, “als algemeen rechtsbeginsel en in het bijzonder als algemeen beginsel van

behoorlijk bestuur, zoals aan de Commissaris-generaal opgelegd door de wet van 29 juli 1991

“betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen””.

Verzoeker meent dat de motieven die ten grondslag liggen aan de bestreden beslissing, gelet op de

elementen van het administratief dossier, niet deugdelijk zijn, gezien zij feitelijk onjuist zijn en falen naar

recht en, dienvolgens, de bestreden beslissing niet kunnen dragen.

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de bestreden beslissing, zeker gelet op de

zorgvuldige afweging van de belangen van verzoeker, niet voldoende zorgvuldig werd voorbereid, zodat

de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel schendt.

2.2.1. Gelet op hun onderlinge samenhang worden de aangevoerde middelen hieronder samen

behandeld.

2.2.2. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet (cf.

HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).
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De toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.2.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven

ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden

gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek

onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen

de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het

feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in

aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

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

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

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

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. 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 (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad 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 gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.5. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.3.1. Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij inzake zijn identiteit en asielmotieven, hetgeen een

negatieve indicatie is voor zijn geloofwaardigheid.

Waar verzoeker meent dat gedetailleerde informatie over de ooms van hem niet kan verwacht worden,

gelet op de koele relatie met zijn schoonfamilie, stelt de bestreden beslissing terecht dat van verzoeker

meer concrete en gedetailleerde informatie over deze ooms kan verwacht worden aangezien deze

personen een cruciale rol zouden hebben gespeeld in zijn beweerde problemen met de Gambiaanse

autoriteiten. Bovendien merkt de Raad op dat verzoeker ook vanuit België geen enkele poging

ondernam om meer informatie betreffende de ooms te bekomen. De koele relatie met zijn schoonfamilie

doet hieraan geen afbreuk aangezien de ooms een openbare functie uitoefenen en het achterhalen van

informatie hieromtrent mogelijk moet zijn. Van een asielzoeker mag immers een niet aflatende en

doorgedreven belangstelling voor zijn zaak worden verwacht, zodat hij zich een redelijke inspanning

getroost om correcte en pertinente informatie te bemachtigen.

Verzoeker beweert dat er vijf ooms betrokken zouden zijn bij de feiten van zijn asielrelaas, maar hij kan

slechts van twee van hen de naam noemen (gehoorverslag CGVS, p. 9). Verzoeker komt vervolgens

niet verder dan te stellen dat zij bij het leger of de politie werken, maar kan niet zeggen welke functie zij

hebben en gevraagd naar waar zij werken, kan verzoeker enkel zeggen dat dit “soms in Banjul, en soms

in Serekunda, en soms ergens anders in Gambia” dan wel “een beetje overal in Gambia” is. Gelet op

het feit dat de ongeloofwaardigheid van een asielrelaas niet enkel kan worden afgeleid uit

tegenstrijdigheden, doch ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen, doen voormelde

verklaringen afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas. Ten overvloede merkt de

Raad op dat verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat zijn schoonfamilie uiteindelijk akkoord is om de
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kosten van de zwangerschap van zijn vriendin te dragen, terwijl hij op het CGVS verklaarde dat zijn

eigen ouders hiertoe uiteindelijk bereid waren (gehoorverslag CGVS, p. 7).

Waar verzoeker de in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheid met betrekking tot zijn

contacten met de agent die hem hielp ontsnappen, tracht te ontkrachten, komt hij niet verder dan het

uiten van een loutere post factum-verklaring, hetgeen de motieven van de bestreden beslissing niet kan

weerleggen. Verzoeker verklaarde eerst dat de agent hem inlichtte over de indirecte dreigementen

vanwege zijn schoonvader op het moment dat hij zich in het huis in Boussoumbala bevond waar hij

naartoe gebracht werd in de buurt van de luchthaven na zijn ontsnapping (gehoorverslag CGVS, p. 11),

terwijl hij later verklaarde dat hij in Boussoumbala de agent wel nog gezien heeft maar hem niet meer

gesproken heeft (gehoorverslag CGVS, p. 13).

Waar de bestreden beslissing vaststelt dat verzoekers verklaringen omtrent zijn beweerde detentie en

zijn ontsnapping erg vaag zijn en verzoeker vervolgens stelt dat hij niet bij de concrete regeling

betrokken was, dient opnieuw opgemerkt dat van een asielzoeker een niet aflatende en doorgedreven

belangstelling voor zijn zaak mag worden verwacht, zodat hij zich een redelijk inspanning getroost om

correcte en pertinente informatie te bemachtigen, alsook dat de ongeloofwaardigheid van een

asielrelaas niet enkel kan worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, doch ook uit vage, incoherente en

ongeloofwaardige verklaringen. Verzoeker verklaarde niet te weten op welke manier de agent geholpen

heeft in zijn ontsnapping, noch wie er allemaal bij betrokken was en welke afspraken er gemaakt werden

tussen de agent en verzoekers vader (gehoorverslag CGVS, p. 12). De geloofwaardigheid van

verzoekers asielrelaas komt hierdoor nog meer op de helling te staan.

Bovendien stelt de bestreden beslissing terecht vast dat verzoeker niet verantwoordelijk gesteld kan

worden voor het beweerde overlijden van zijn vriendin, aangezien dit een gevolg zou zijn van

complicaties tijdens of na een operatie omwille van de zwangerschap (gehoorverslag CGVS, p. 8).

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van het aangevoerde

asielrelaas. Kritiek op het overtollig motief dat verzoeker bescherming zou kunnen genieten bij de

Gambiaanse autoriteiten, kan derhalve op zich niet leiden tot een hervorming van de bestreden

beslissing.

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

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

vreemdelingenwet.

2.3.2. Waar verzoeker verwijst naar een internetrapport van Amnesty International, dient te worden

opgemerkt dat een algemeen rapport niet volstaat om aan te tonen dat verzoeker in concreto een reëel

risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Uit

het rapport kan evenmin worden afgeleid dat er in Gambia sprake is van willekeuring geweld in het

kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet.

Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het dossier

toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij

een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.
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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.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig juni tweeduizend dertien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME W. MULS


