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nr. 115 925 van 18 december 2013

in de zaak RvV X

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 10 juli 2013 heeft

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

11 juni 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 6 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

3 oktober 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat M. SAMYN verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, 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 15 januari 1987 te

Madina Nfally. U behoort tot de Serahule etnie en bent moslim. U bent opgegroeid in uw geboortedorp.

Uw ouders woonden wel in Serekunda maar u verbleef bij familieleden in uw geboortestreek. In deze

regio ging u ook naar een Koranschool. U bent nooit naar een reguliere school gegaan. In 2008

verhuisde u naar Serekunda waar u bij uw ouders introk. In Serekunda zette u uw studies verder aan

een andere Koranschool. Uw vader was handelaar, net zoals uw jongere broer. Midden 2012 nam de

Gambiaanse president Jammeh het besluit om de doodstraf – die ervoor wel uitgesproken werd, maar

niet uitgevoerd – effectief uit te voeren. Dit lokte heel wat protest uit zowel in binnen- als buitenland. Niet

veel later kwam het nieuws naar buiten dat negen gevangenen daadwerkelijk geëxecuteerd waren door
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de Gambiaanse autoriteiten op voorspraak van de Gambiaanse president. U en een medestudent

besloten hierop om een betoging te organiseren, samen met andere studenten van de Koranschool,

gericht tegen deze praktijken van de Gambiaanse president. U slaagde er uiteindelijk in om acht

studenten te verzamelen om te gaan betogen op 30 augustus 2012 in Serekunda. Voor deze betoging

had u T-shirts laten maken, alsook enkele spandoeken, waarop slogans gedrukt stonden tegen het

huidige regime in Gambia. Amper twintig minuten nadat jullie begonnen te manifesteren, kwamen een

zestal politieagenten ter plaatse die jullie alle acht arresteerden. U slaagde erin te ontsnappen en een

nabij gelegen huis in te lopen. Twee van de andere betogers konden ook ontsnappen. De vijf anderen

werden echter gearresteerd. U wachtte in het nabijgelegen huis tot de politieagenten vertrokken en trok

nadien huiswaarts. Diezelfde avond kwamen enkele agenten naar de woning van uw familie – u was op

dat moment niet thuis maar was bij een vriend – en deze agenten zeiden tegen uw ouders dat u

gezocht werd en dat u een gevangenisstraf riskeerde omwille van de betoging die u mede had

georganiseerd. Uw vader belde u vervolgens om u te zeggen dat u beter het land zou verlaten. Op 31

augustus 2012 vluchtte u vervolgens alleen naar Senegal. U bleef drie weken in Senegal om vervolgens

naar Spanje te gaan waar u op 3 oktober 2012 aankwam. Na een paar maanden in Spanje te hebben

verbleven trok u per bus verder naar België waar u op 23 december 2012 aankwam. Op 2 januari 2013

vroeg u asiel aan bij de bevoegde Belgische asielinstanties.

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 verklaart niet meer naar uw land van herkomst te kunnen terugkeren uit vrees aangehouden

te worden door de Gambiaanse autoriteiten nadat u een betoging zou hebben georganiseerd op

30 augustus 2012 gericht tegen het Gambiaanse regime en tegen de aan de macht zijnde

Gambiaanse president (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Volgende bemerkingen dienen echter gemaakt

te worden bij het door u aangehaalde asielrelaas.

Vooreerst dient er te worden vastgesteld dat u enkele niet consistente en vage

verklaringen aflegt aangaande de door u aangehaalde persoonlijke problemen in uw land van

herkomst gedurende de verschillende gehoren in het kader van de asielprocedure. Met name

uw verklaringen over de gebeurtenissen na de vermeende door u georganiseerde betoging op 30

augustus 2012 kunnen als niet erg consistent beschouwd worden. Zo verklaart u in eerste instantie

tijdens het gehoor voor het CGVS dat u tijdens de betoging gearresteerd zou zijn door enkele

politieagenten maar dat u erin slaagde te ontsnappen en dat u naar een vriend bent gevlucht om

vervolgens naar huis te gaan (zie gehoorverslag CGVS, p.6). U verklaart vervolgens dat de politie ’s

avonds naar jullie woning zou zijn gekomen, maar dat u kon vluchten (zie gehoorverslag CGVS, p.6).

Later tijdens het gehoor – wanneer u de vraag wordt gesteld om nogmaals uit te leggen hoe u erin

geslaagd bent te kunnen vluchten tijdens de betoging en alzo uit de handen van de politie kon blijven –

verklaart u dat u opgepakt werd, maar dat u kon vluchten naar een nabijgelegen huis waarin u zich een

half uur zou hebben schuil gehouden (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Gevraagd of u de eigenaars of de

bewoners van dat huis kende, antwoordt u van niet (zie gehoorverslag CGVS, p.8). U verklaart nu dus

dat u gevlucht bent in een woning waarvan u de bewoners niet kende om vervolgens naar huis te gaan,

terwijl u eerder verklaarde dat u na uw arrestatie naar een vriend zou gevlucht zijn om daarna naar huis

te gaan (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Deze inconsistente verklaringen over uw vluchtweg na uw

beweerde arrestatie door enkele agenten is opmerkelijk te noemen zeker in het licht van uw

verklaringen tijdens het gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken waar u nog een enigszins andere

versie van de feiten weergaf. Tijdens uw gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken gaf u immers aan

dat de politie jullie wilde arresteren tijdens de betoging maar dat u kon ontsnappen naar het huis van uw

oom in een ander dorp (zie vragenlijst CGVS, dd. 17 januari 2013, p.4, administratief dossier). U geeft

met andere woorden tijdens twee verschillende gehoren drie verschillende versies aangaande de plaats

waarnaar u gevlucht zou zijn nadat u uit de handen van de Gambiaanse politieagenten zou zijn kunnen

ontsnappen. In eerste instantie geeft u voor het CGVS aan dat u naar een vriend zou zijn gevlucht, om

nadien te verklaren dat u naar een huis zou zijn gevlucht waarvan u de bewoners hoegenaamd niet

kende; tijdens uw gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken gaf u bovendien aan dat u naar uw oom

in een ander dorp zou zijn gevlucht. Deze uiteenlopende verklaringen van uw persoon over uw

vluchtroute onmiddellijk na de vermeende betoging ondermijnen dan ook de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas in het geheel.

Ook over de vermeende T-shirts die jullie zouden hebben gedragen tijdens de vermeende betoging

van 30 augustus 2012, en dan met name over de tekst die op deze T-shirts zou zijn gedrukt, dienen

enkele opmerkingen gemaakt te worden. Zo verklaart u tijdens het gehoor voor het CGVS meerdere
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malen dat er enkel ‘recommend change’ op jullie T-shirts zou zijn gedrukt (zie gehoorverslag CGVS,

p.6-p.10 en p.12). U verklaart dat u tien zulke T-shirts zou hebben laten maken door een vriend (zie

gehoorverslag CGVS, p.10). In de door u voorgelegde documenten ter staving van uw asielrelaas,

opgesteld door uw vader en uw halfbroer, zoals u verklaart voor het CGVS (zie gehoorverslag CGVS,

p.5), wordt echter melding gemaakt van de tekst ‘regime change’ die op de T-shirts zou zijn gedrukt die

jullie zouden gedragen hebben tijdens de vermeende betoging (zie administratief dossier). Tijdens uw

gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde u dan weer dat er op de t-shirts geschreven

stond 'wat de regering in Gambia doet is niet goed' (zie vragenlijst CGVS, dd. 17 januari 2013, p.4,

administratief dossier). Van de persoon die verantwoordelijk zou zijn geweest, zoals u verklaart tijdens

het gehoor voor het CGVS, voor het maken van deze T-shirts – u verklaart tijdens het gehoor voor het

CGVS immers dat u een vriend had gevraagd om deze T-shirts te maken met bijhorende tekst (zie

gehoorverslag CGVS, p.10) – mag redelijkerwijze verwacht worden dat u meer eenduidige verklaringen

aflegt over deze door u bestelde T-shirts en wat er dan precies op gedrukt zou zijn. Ook is het

merkwaardig dat u vader en broer melding maken van een ander opschrift dan u.

Ook uw verklaringen over het feit dat u naar huis zou zijn gegaan nadat u uit de handen van de

politie zou zijn kunnen ontsnappen kunnen als niet erg eenduidig bestempeld worden. Tijdens het

gehoor voor het CGVS verklaart u immers dat u na de betoging naar huis zou zijn gegaan om

vervolgens weer weg te gaan naar vrienden in de buurt; u vervolgt uw relaas door te stellen dat u

bijgevolg niet thuis was op het moment dat politie naar jullie woning zou zijn gekomen omdat u bij

vrienden in de buurt was (zie gehoorverslag CGVS, p.6 en p.7). Nadien zou uw vader u gebeld hebben

om te zeggen dat u beter het land zou kunnen verlaten (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Tijdens uw

gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken geeft u echter aan dat u weggevlucht zou zijn naar uw oom

na de betoging en dat u ’s avonds terug naar de familiewoning zou zijn gegaan waar uw familie u zou

verteld hebben dat de olitie zou zijn langs geweest (zie vragenlijst CGVS, dd. 17 januari 2013, p.4,

administratief dossier). U verklaart met andere woorden enerzijds voor het CGVS dat u eerst naar huis

zou zijn gegaan en dat vervolgens de politie naar jullie woning zou zijn gekomen, terwijl u voor de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde dat de politie al naar jullie woning zou zijn gekomen alvorens u terug

naar huis zou zijn gegaan. Deze inconsistente en weinig overtuigende verklaringen van uw

persoon over de gebeurtenissen na de vermeende betoging van 30 augustus 2012 leiden er

bijgevolg toe te stellen dat de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde persoonlijke

problemen met de Gambiaanse autoriteiten ernstig in het gedrang komt.

Bovendien zijn uw verklaringen over het vermeende lot van uw medebetogers heel erg vaag

te noemen. U kunt tijdens het gehoor voor het CGVS wel twee namen laten vallen van personen

die zouden zijn kunnen ontsnappen, net als u, uit de handen van de politie, tijdens de betoging die

zou hebben plaatsgevonden op 30 augustus 2012 (zie gehoorverslag CGVS, p.8-9). Verder kan u ook

vijf namen van personen geven die daarentegen wel zouden zijn aangehouden door de Gambiaanse

politie tijdens voormelde betoging (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Echter, wanneer u gevraagd wordt

naar het lot van de twee andere personen die net als u zouden zijn kunnen ontsnappen, moet u het

antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.9). U geeft aan tijdens het gehoor voor het CGVS

dat u in het geheel niet weet wat er met deze twee personen gebeurd zou zijn (zie gehoorverslag

CGVS, p.9). Ook wat betreft het lot van de vijf aangehouden personen is uw kennis onbestaande. U

geeft wel aan dat een goede vriend, die samen met u de bewuste betoging zou hebben georganiseerd,

ook zou zijn aangehouden, maar verder verklaart u dat u niet weet wat er nadien precies met hem

gebeurd is (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Wat later tijdens het gehoor wordt u gevraagd of u al dan niet

weet of de beweerde aangehouden personen (nog) in de gevangenis verblijven waarop u antwoordt dat

ze in de gevangenis zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Vervolgens gevraagd in welke gevangenis,

moet u alweer het antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Verder verklaart u dat u

evenmin weet of deze laatste personen voor de rechtbank zouden zijn verschenen (zie gehoorverslag

CGVS, p.9). Het is op zijn minst vreemd te noemen dat u hoegenaamd niet op de hoogte bent van

het vermeende lot van uw medebetogers. Aangezien u, volgens uw verklaringen, toch de aanstichter

en medeorganisator van de vermeende betoging was, kan op zijn minst toch verwacht worden dat

u inspanningen zou hebben gedaan om meer te weten te komen over het lot van uw medebetogers.

Het feit dat u echter hoegenaamd geen kennis heeft over het vermeende lot van deze laatste personen

toont aan dat u dit klaarblijkelijk niet gedaan heeft wat zoals gezegd erg opmerkelijk is en niet

overtuigend overkomt in het licht van het geheel van uw asielrelaas.

Verder is het eveneens vreemd te noemen dat er in de Gambiaanse media niets verschenen of

vermeld is over de door u beweerde georganiseerde betoging die op 30 augustus 2012 zou

hebben plaatsgevonden zoals u zelf verklaart tijdens het gehoor voor het CGVS (zie gehoorverslag

CGVS, p.9). Zeker in het licht van de commotie die de beslissing van president Jammeh aangaande

de daadwerkelijke uitvoering van de doodstraf had te weeg gebracht in binnen- en buitenlandse media

(zie landeninformatie, administratief dossier) zou het erg vreemd zijn dat de media niets vermeld zou
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hebben over de door u aangehaalde betoging en de aanhoudingen die hierop gevolgd zouden zijn. Des

te meer omdat de media wel melding maakte van andere protesten, zoals in buurland Senegal, tegen

de executie van negen gevangenen in Gambia, toch ook de aanleiding van de betoging die door u zou

zijn georganiseerd, zoals u verklaart voor het CGVS (zie landeninformatie, administratief dossier). U

slaagt er derhalve niet in de door u beweerde problemen die u zou hebben gehad met de

Gambiaanse autoriteiten naar aanleiding van een vermeende betoging op 30 augustus 2012 te

staven, noch door consistente en overtuigende verklaringen, noch door enige andere

documenten of ander materieel bewijs. U legt tijdens het gehoor voor het CGVS weliswaar twee

schriftelijke verklaringen voor van uw vader en uw halfbroer waarin deze personen de door u

beschreven feiten enigszins bevestigen, maar om evidente redenen hebben deze verklaringen een erg

beperkte bewijswaarde aangezien het louter verklaringen van familieleden betreft (zie administratief

dossier). Bovendien is het in deze vreemd te noemen dat u tijdens het gehoor verklaart dat deze

verklaringen ondertekend zouden zijn door de autoriteiten (zie gehoorverslag CGVS, p.4) aangezien u

aangeeft dat u net gezocht zou worden door deze zelfde autoriteiten.

Bovenstaande vaststellingen leiden er dan ook toe dat u er niet in slaagt de door u

vermelde persoonlijke problemen met de Gambiaanse autoriteiten aannemelijk te maken, noch

door consistente en overtuigende verklaringen, noch door enige andere documenten of

ander materieel bewijs.

Tot slot legt u geen documenten neer ter bevestiging van uw identiteit, noch van de door u

afgelegde reisweg.

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. Verzoeker stelt dat hij nooit tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot de door

hem genomen vluchtroute of de T-shirts die werden gebruikt tijdens de protestactie. Verzoeker voert

aan dat de tolk op de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) afkomstig is van Guinee en behoort tot

de stam “Madinka” die zowel in Gambia als in Guinee gevestigd is, terwijl verzoeker tot de stam

“Serahule” behoort. Hij kon de tolk verstaan, doch bepaalde nuances konden niet worden gelegd. Op

het moment zelf kon verzoeker niet weten dat wat hij verklaarde, verkeerd werd vertaald en geacteerd.

Hetzelfde geldt voor zijn verklaringen inzake zijn vluchtrouten en de bedrukking van de T-shirts.

Betreffende het lot van zijn medebetogers na de protestactie van 30 augustus 2012, wijst verzoeker

erop dat hij na de protestactie onmiddellijk het land is uit gevlucht zonder persoonlijke bezittingen of

zonder zich te vergewissen van wat er met zijn medestanders zou gebeuren. Verzoeker vreest de

Gambiaanse autoriteiten en riskeert zelf minstens een zware gevangenisstraf, zodat hij niet de politie,

de gevangenis of zijn medebetogers contacteerde. Zijn ouders kenden de medebetogers niet, zodat ook

zij hierover geen toelichting konden verschaffen. Na de betekening van de bestreden beslissing deden

verzoekers ouders toch navraag en blijkt dat de twee medebetogers die ook konden ontsnappen,

eveneens gevlucht zijn, de ene naar Senegal, de andere naar de Verenigde Staten. Overigens heeft het

lot van medebetogers niets maken met verzoekers lot en kan hem niet worden aangerekend dat hij

zichzelf wil veilig stellen.

Dat er in de media niets verscheen over de protestactie, is volgens verzoeker logisch daar de

Gambiaanse media in handen zijn van de regering, die er alles aan doet om de rest van de wereld te

doen geloven dat er zich geen problemen voordoen in het land, hetgeen uiteraard niet zo is. Verzoeker

voegt een krantenartikel toe (stuk 2) waaruit blijkt dat zelfs een UNICEF-gezant het land werd

uitgewezen omdat er in een UNICEF-rapport onlangs sprake was van schendingen van de

mensenrechten en een beperking van de persvrijheid in Gambia.

Het kan volgens verzoeker geen twijfel lijden dat hij een bepaalde politieke overtuiging heeft, die niet

strookt met de overtuiging die onderdanen van Gambia “behoren te hebben”. Het feit dat hij een zware
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gevangenisstraf riskeert naar aanleiding van een betoging tegen de uitvoering van de doodstraf, is

hiervan het sluitende bewijs. Tot op vandaag worden verzoekers ouders vaak bezocht door de politie,

die telkens stelt dat verzoeker, van zodra het mogelijk is, zal worden opgepakt.

2.1.2. Verzoeker brengt overeenkomstig het gestelde in artikel 39/76, § 1, tweede lid van de

vreemdelingenwet bij aangetekend schrijven en ter terechtzitting door middel van een aanvullende nota

de volgende nieuwe elementen bij: een verklaring van de heer (M.L.N.) (stuk 1) en een verklaring van

de heer (L.S.) (stuk 2), waaruit blijkt dat verzoeker wel degelijk een reëel risico loopt op ernstige schade.

2.2.1. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker niet akkoord gaat met de motieven van de

bestreden beslissing. Aldus roept hij de schending in van de materiële motiveringsplicht. De materiële

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu 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.

2.2.2. 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.

2.2.3. 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. Waar verzoeker wijst op vertaalproblemen tijdens het invullen van de vragenlijst op de DVZ, dient

opgemerkt dat zulke problemen niet uit het administratief dossier blijken. Verzoeker stelde tijdens zijn

gehoor op het CGVS dat op de DVZ de datum waarop hij in Spanje aankwam verkeerd was, maar dat

de rest correct was en dat het gehoor op de DVZ goed verlopen is (gehoorverslag CGVS, p. 2).

Bovendien gaf verzoeker op de DVZ geen opmerkingen wanneer hem hiertoe de kans werd geboden en

ondertekende hij de vragenlijst waarmee hij uitdrukkelijk bevestigde dat de erin vervatte verklaringen

met de werkelijkheid overeenstemmen (administratief dossier, stuk 9, p. 4). Verzoeker en de advocaat

die hem bijstond, maakten gedurende het gehoor op het CGVS geen melding van problemen inzake de

vertaling of communicatie. Evenmin formuleerden zij enige opmerking in die zin wanneer daartoe aan

het einde van het gehoor de kans werd geboden (gehoorverslag CGVS, p. 13). Uit het gehoorverslag

blijkt verder dat het gehoor op normale wijze is verlopen en kunnen geen problemen worden afgeleid.

Dat zich vertaalproblemen zouden hebben voorgedaan kan dan ook niet worden aangenomen.

Waar verzoeker stelt dat het lot van zijn medebetogers niets te maken heeft met zijn eigen lot en dat

navraag van zijn ouders leerde dat één van de ontsnapte medebetogers naar Senegal vluchtte en de

andere naar de Verenigde Staten, dient opgemerkt dat de bestreden beslissing terecht stelt dat van

verzoeker, als aanstichter en medeorganisator van de vermeende betoging, redelijkerwijze kan

verwacht worden dat hij de nodige inspanningen levert om meer te weten te komen over het lot van zijn

medebetogers. Dat verzoeker aanvankelijk naliet dit te doen, getuigt van een gebrek aan interesse voor

zijn voorgehouden problemen en situatie en doet afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van zijn

ingeroepen vrees voor vervolging. Dat verzoekers ouders na het betekenen van de bestreden beslissing

plots wél zouden informeren naar het lot van twee medebetogers, is een loutere post factum-verklaring

die de motieven van de bestreden beslissing niet kan weerleggen.
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Waar verzoeker stelt dat de Gambiaanse media in handen zijn van de regering die alle negatieve

berichtgeving zou weigeren en daarvoor een krantenartikel bijbrengt aangaande de uitzetting van een

UNICEF-gezant (stuk 2), merkt de Raad op dat uit de door verweerder aan het administratief dossier

toegevoegde informatie (zie map ‘Landeninformatie’) blijkt dat er in andere media, zoals in buurland

Senegal, wel melding wordt gemaakt van andere protesten. De bestreden beslissing verwijst dus niet

exclusief naar de Gambiaanse media. Bovendien voert verzoeker geen verweer tegen de vaststellingen

in de bestreden beslissing dat verzoeker de door hem ingeroepen problemen niet staaft aan de hand

van consistente en overtuigende verklaringen, noch door enige andere documenten of ander materieel

bewijs, aangezien de op het CGVS neergelegde verklaringen slechts een zeer beperkte bewijswaarde

hebben en bovendien ondertekend zouden zijn door de autoriteiten, die verzoeker juist zouden zoeken.

Deze vaststellingen moeten dan ook als vaststaand beschouwd worden. Het door verzoeker

bijgebrachte krantenartikel (stuk 2) doet hieraan immers geen afbreuk.

Verzoeker komt dan ook niet verder dan het herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen, het

opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-

generaal, hetgeen de motieven van de bestreden beslissing echter niet kan weerleggen. De bestreden

beslissing weigert de vluchtelingenstatus aan verzoeker toe te kennen omdat (i) hij tegenstrijdige

verklaringen aflegde op de DVZ en het CGVS aangaande de gebeurtenissen na de vermeende betoging

en de voor die betoging gebruikte T-shirts, (ii) hij slechts vage verklaringen aflegt omtrent het lot van zijn

medebetogers en (iii) hij zijn asielrelaas niet staaft aan de hand van consistente en overtuigende

verklaringen, noch door enige andere documenten of ander materieel bewijs. Deze motieven zijn

pertinent en correct, vinden steun in het administratief dossier en worden door de Raad overgenomen.

De verklaringen die verzoeker bijbrengt met zijn aangetekend schrijven van 30 september 2013 kunnen

het voorgaande niet wijzigen, daar zij een klaarblijkelijk gesolliciteerd karakter hebben.

Het eerste stuk, dat uitgaat van (M.M.N.), de National Organizing Secretary van de United Democratic

Party, vermeldt op geen enkele wijze de betoging of enig ander element van verzoekers asielrelaas,

behalve dat verzoeker gezocht zou worden door de Gambiaanse autoriteiten. Het stuk is bovendien

moeilijk verzoenbaar met verzoekers verklaringen dat hij niet actief was voor een politieke partij (gehoor

CGVS p.4, p.11). Dit klemt des te meer aangezien hij doorheen zijn gehoren nergens melding maakte

van politieke activiteiten binnen zijn familie en zijn familieleden hierover ook met geen woord reppen in

hun eigen verklaringen (stuk 12, map documenten).

Het tweede stuk zou opgesteld zijn door één van de medebetogers, (L.S.), die naar de Verenigde Staten

zou gevlucht zijn. Hoger werd reeds vastgesteld dat het hier om een loutere post factum-verklaring gaat,

hetgeen door dit stuk niet kan worden weerlegd, aangezien het om een brief gaat die door om het even

wie en om het even waar kan zijn opgemaakt, zodat de authenticiteit en dus de bewijswaarde ervan niet

kan worden nagegaan.

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. 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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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 achttien december tweeduizend dertien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


