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nr. 120 357 van 12 maart 2014

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 2 december 2013

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

staatlozen van 4 november 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 januari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 februari 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. BARBIEUX loco advocaat B.

SOENEN en van attaché E. DEWIL, 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 verklaart een Gambiaans staatsburger te zijn van Serer origine, afkomstig uit Joswan, tegen Banjul. U

werd geboren in januari 1977 te Joswan, waar u woonde met uw familie. U leefde met uw familie steeds

in armoede en besloot daarom naar België te komen. Via een kennis die in de haven werkte kwam u in

contact met iemand die uw reis kon regelen. U betaalde deze persoon 20000 Dalasi om u in contact te

brengen met de kok van een vrachtschip. De persoon die u betaalde zei u niet terug te keren naar

Gambia, omdat hij dan in de problemen zou komen. U kreeg ook de boodschap dat u paraat moest zijn,

omdat het schip elk moment zou kunnen vertrekken. Op 20 januari 2013 werd u na uw werk

meegedeeld dat u niet naar huis moest terugkeren, maar meteen moest meekomen omdat het nu veilig

was om aan boord te gaan. Eens u aan boord was gebracht zag u enkel de kok, die u eten kwam
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brengen en u waarschuwde wanneer het schip bijna zou aanmeren, zodat u ongezien van boord kon

gaan en naar de wal kon zwemmen. U kwam in België aan en vroeg op 4 februari 2013 asiel aan.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u geen elementen aanhaalt die wijzen op een gegronde vrees voor

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

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

De door u ingeroepen asielmotieven zijn louter van sociaal-economische aard en zijn bijgevolg vreemd

aan de criteria voor het toekennen van de vluchtelingenstatus in de zin van de Geneefse

Vluchtelingenconventie. U verliet immers uw land van herkomst omdat u er in armoede leefde en dat u

hierdoor geen opleiding hebt kunnen genieten (zie gehoorverslag CGVS p. 9). Uit uw verklaringen blijkt

nergens dat het gegeven dat u in Gambia weinig financiële middelen ter beschikking zou hebben en

geen opleiding kon genieten, veroorzaakt zou worden door één van de criteria van de Conventie van

Genève, met name ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een sociale groep of politieke

overtuiging. Er zijn geen aanwijzingen in uw asielrelaas dat u internationale bescherming zou behoeven

in het kader van de Conventie van Génève.

Er zijn ook geen zwaarwegende elementen in uw relaas of in de informatie over Gambia waarover het

Commissariaat-generaal beschikt om aan te nemen dat u een reëel risico op het lijden van ernstige

schade - zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming - zou lopen bij een terugkeer naar

Gambia. U verklaarde dat de persoon aan wie u 20000 Dalasi betaalde om u aan boord van het schip

naar België te brengen u zei dat u niet mocht terugkeren, omdat die persoon dan grote problemen zou

krijgen en misschien de dood zou riskeren (zie CGVS p. 9). In dit verband dient opgemerkt dat u niet

eens de naam van deze persoon kent (CGVS p. 7, 9) en slechts mits een tussenpersoon met hem in

contact kwam (CGVS p. 7). U maakt geen melding van problemen die u gehad zou hebben tijdens uw

reis per schip en waarvoor de persoon die uw geld in ontvangst nam eventueel verantwoordelijk

gehouden zou kunnen worden (CGVS p. 7-9). U stelde op het schip enkel de kok gezien te hebben, die

u waarschuwde wanneer het schip zou gaan aanmeren, waarop u alleen het schip hebt verlaten (CGVS

p. 8). U kan zelf ook geen reden geven waarom die persoon in de problemen zou komen indien u

terugkeert naar Gambia (CGVS p. 9). Er kan dan ook niet ingezien worden waarom uw terugkeer naar

Gambia een probleem zou opleveren voor deze persoon, laat staan voor uzelf.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt dat in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan

van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op

het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, kan worden

vastgesteld.

U legt geen documenten voor om uw identiteit, asielrelaas of reisweg te ondersteunen.

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. Verzoeker voert de schending aan van artikel 48/3 en 48/4 van de voormelde wet van 15 december

1980 (vreemdelingenwet), van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht.

Hij betwist dat zijn ingeroepen asielmotieven louter sociaaleconomisch zijn, stelt dat de problematiek

verder reikt en benadrukt onder verwijzing naar twee websites dat de armoede in Gambia schrijnend is.

Verzoeker behoort tot een sociale groep die aan zijn lot wordt overgelaten, zonder hoop op toekomst of

groei. Hij dient dagelijks een gevecht te leveren om te overleven en zijn familie te onderhouden.

Verzoekers identiteit wordt niet betwist. Hij is afkomstig van Gambia, een land waar de armoede

schrijnend is en weinig hoop op een toekomst bestaat. Er kan geen twijfel over bestaan dat hij bij een

terugkeer naar Gambia, land in armoede, zal worden blootgesteld aan behandelingen in de zin van

artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet. Indien “het behoren tot de arme bevolkingsgroep in

Gambia” niet aanvaard wordt als het behoren tot een sociale groep, moet minstens de subsidiaire

beschermingsstatus worden toegekend.

2.2.1. 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.
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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.

2.2.4. Verzoeker dient om de vluchtelingenstatus toegekend te krijgen overeenkomstig artikel 48/3 van

de vreemdelingenwet aan te tonen dat hij wordt vervolgd omwille van één van de in artikel 1, A, (2) van

het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 bepaalde gronden, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit,

het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging.

Waar verzoeker betoogt dat hij behoort tot de sociale groep van personen die behoren tot de “arme

bevolkingsgroep in Gambia” dient te worden opgemerkt dat hij hiermee voorbijgaat aan het begrip

‘sociale groep’ zoals verduidelijkt in artikel 48/3, § 4, d) van de vreemdelingenwet. Zo wordt een groep

geacht een specifieke sociale groep te vormen als de leden ervan een aangeboren kenmerk vertonen of

een gemeenschappelijke achtergrond hebben die niet kan gewijzigd worden, als zij een kenmerk of

geloof delen dat dermate fundamenteel is voor hun identiteit of morele identiteit dat van de betrokkenen

niet kan geëist worden dat zij dit opgeven en de groep in het betrokken land een eigen identiteit heeft

omdat zij in haar directe omgeving als afwijkend wordt beschouwd of als de groep, afhankelijk van de

omstandigheden in het land van herkomst, als gemeenschappelijk kenmerk seksuele gerichtheid heeft.

De “arme bevolkingsgroep in Gambia” beantwoordt niet aan deze definitie.

In bestreden beslissing wordt met recht gesteld dat de door verzoeker beschreven moeilijkheden en

asielmotieven, meer bepaald het feit dat hij in armoede leefde, het hierdoor veroorzaakte gebrek aan

opleiding en het gegeven dat hij in Gambia weinig financiële middelen had, geen verband houden met

één van de voormelde vervolgingsgronden en bijgevolg niet kunnen worden aanzien als ‘vervolging’ in

de zin van het Verdrag van Genève. Verzoeker ontwikkelt geen argumenten die een ander licht kunnen

werpen op de voormelde pertinente en terechte besluitvorming.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.5. Verzoeker laat de bestreden beslissing volledig ongemoeid, daar waar hierin wordt gemotiveerd

dat hij in het geheel niet aannemelijk maakt dat of waarom een eventuele terugkeer naar Gambia

problemen zou opleveren voor de persoon die hij betaalde voor zijn reis, laat staan voor hemzelf. De

motivering ter zake vindt steun in het dossier, is pertinent en terecht en wordt, daar deze niet dienstig

wordt aangevochten of weerlegd, door de Raad overgenomen.

In zoverre verzoeker verwijst naar de moeilijke economische omstandigheden en de armoede in

Gambia en naar zijn gebrek aan financiële middelen, dient te worden opgemerkt dat hij niet aannemelijk

maakt of aantoont dat de situatie dermate ernstig is dat hij bij een terugkeer naar zijn land zou worden

blootgesteld aan ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Dit

kan evenmin uit zijn verklaringen worden afgeleid. In tegendeel verklaarde hij in de vragenlijst: “Ik heb
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geen vrees in Gambia. Ik vrees enkel de moeilijke levensomstandigheden in Gambia. (…) Ik zoek hier

een beter leven en werk. Ik heb geen vrees voor mijn leven (…)” (administratief dossier, stuk 17,

vragenlijst, p.4). Uit het niet-betwiste feitenrelaas en de terecht aangehaalde verklaringen in de

bestreden beslissing blijkt dat verzoeker, hoewel het gegeven dat hij en zijn familie steeds in armoede

leefden eraan in de weg zou hebben gestaan dat hij een opleiding kon genieten, van aan zijn geboorte

in 1977 tot in 2013 in Gambia verbleef. Niet alleen bleef verzoeker al die jaren in Gambia wonen, doch

tevens volgde hij er gedurende zeven jaren een opleiding als metser en werkte hij er sedertdien een

aantal jaren in de haven als kruier tot hij zijn land verliet (administratief dossier, stuk 4, p.5-6). Aldus

kent hij een stiel, had hij er werk, slaagde hij er in om economisch het hoofd boven water te houden en

mag worden verwacht dat hij bij een terugkeer naar zijn land, net als in het verleden, werk zal kunnen

vinden. Hij bleek bovendien in staat om voor zijn reis 20 000 Dalasi neer te tellen, hetgeen toch wijst op

enige financiële ademruimte. Verzoeker beschikt in zijn land voorts over een familiaal netwerk en zijn

vader werkt er als visser (ibid., p.6). Dat het gebrek aan financiële middelen in zijn hoofde dermate

ernstig zou zijn dat hij riskeert te worden blootgesteld aan ernstige schade in voormelde zin kan

bijgevolg niet worden aangenomen.

Gelet op het voorgaande, toont verzoeker, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen,

niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer

naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2

van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf maart tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


