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nr. 121 035 van 20 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 3 maart 2014

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

staatlozen van 18 februari 2014.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 11 maart 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 maart 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat I.

TWAGIRAMUNGU 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, geboren op 8 april 1975.

U verbleef sinds 1999-2000 in Zwitserland. U bent er getrouwd en heeft er vier kinderen bij

verschillende vrouwen. U diende Zwitserland te verlaten in augustus 2011. U keerde terug naar Gambia

en verbleef er tot eind november 2013. U ging nogmaals terug naar Zwitserland om aanwezig te zijn op

de tweede verjaardag van uw jongste dochter. Tijdens uw verblijf in Zwitserland besloot u om uw leven

in Gambia een andere wending te geven en om u aan te sluiten bij de partij PDOIS. Uw broer was al

een viertal jaar lid van deze partij en had u reeds meermaals gevraagd om u ook bij de partij aan te

sluiten. Na twee weken keerde u terug naar Gambia.

Uw broer regelde de dag na uw aankomst in Gambia een afspraak met enkele leden van PDOIS.

U moest u tijdens deze vergadering voorstellen en meediscussiëren. Na deze vergadering zou u
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verder worden geïntroduceerd in de partij. Jullie gingen naar Baobab, een restaurant/bar. Jullie werden,

buiten jullie weten, afgeluisterd door de NIA, politie in burger.

De volgende avond werden uw broer en ook de andere mannen die aanwezig waren tijdens

de vergadering aangehouden. U was die avond niet thuis. U werd die avond door uw zus gecontacteerd.

Ze liet u weten dat u niet naar huis mocht komen en dat uw broer werd aangehouden. Uw familie zocht

uw broer tevergeefs. Tot op heden heeft u geen weet waar uw broer is. U nam vervolgens de

nodige maatregelen om het land te verlaten. U bleef ondergedoken bij een vriend en nam vervolgens

het vliegtuig op 27 januari 2014. U arriveerde de volgende dag in België. U vroeg asiel aan op de

luchthaven van Zaventem nadat u werd meegedeeld dat u diende terug te keren naar Gambia.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in

de zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te

maken. U verklaart dat u vreest dat u in Gambia zal worden vermoord (zie gehoor CGVS, p 9 ) omdat

de NIA u over politiek heeft horen praten in samenzijn met leden van PDOIS. (zie gehoor CGVS, p 8)

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk kan maken dat u effectief

heeft deelgenomen aan een vergadering met leden van PDOIS, de dag na uw aankomst uit

Zwitserland. U verklaart dat deze vergadering de eerste stap was om u bij de partij aan te sluiten. (zie

gehoor CGVS, p 14)

Het is binnen deze context absoluut niet aannemelijk dat u initieel niet op de hoogte bent van het

aantal personen dat tijdens de vergadering aanwezig was. U verklaart tot tweemaal toe dat u, uw

broer en twee of drie andere personen van de partij aanwezig waren. (zie gehoor CGVS, p 6 en p 7)

Verder in het gehoor past u uw verklaring aan en zegt u dat u, uw broer en drie personen aanwezig

waren. (zie gehoor CGVS, p 13) Het is allereerst niet aannemelijk dat u niet exact zou weten hoeveel

personen aanwezig waren tijdens dergelijke vergadering. Verder ondermijnt u de geloofwaardigheid van

uw relaas door na verloop van tijd uw verklaringen aan te passen en plots te spreken over drie

personen.

Bovendien wordt de geloofwaardigheid van uw relaas verder aangetast daar u de namen en

de functies van de andere leden van PDOIS niet kent. (zie gehoor CGVS, p 14) Het is

allerminst geloofwaardig dat u de namen bent vergeten van de personen waarmee u heeft gepraat

tijdens een dergelijke vergadering. Zeker in de situatie waarin u zichzelf diende voor te stellen en dit een

eerste kennismaking met de partij was.

Verder is het niet overtuigend dat u niet beter op de hoogte bent van het Gemenebest,

een onderwerp dat jullie die avond zouden besproken hebben. (zie gehoor CGVS, p 8, p 16) Het is

niet bevattelijk dat u niet weet wat het Gemenebest precies is. U kan alleen verklaren dat ’het landen

samen zijn en dat Gambia er ook bij was’. (zie gehoor CGVS, p 16) Als de protection officer (verder PO)

u vraagt welke landen er deel van uitmaakten, kan u alleen verklaren ’Ik weet het niet precies. Maar

er waren er ook veel. Ook Europeanen. Er waren veel landen die er een deel van uitmaken.’ Het is

frappant dat u, die over dit onderwerp heeft gepraat niet weet wat het Gemenebest precies is. Wanneer

de PO u bijkomend vraagt waarom Gambia zich uit het Gemenebest heeft teruggetrokken antwoordt u

initieel ’Dat weet ik niet. Ik weet niet waarom hij besloot om uit het Gemenebest te gaan.’ Indien jullie

werkelijk over de toestand rond het Gemenebest hebben gepraat is het eens te meer onaannemelijk dat

u niet beter op de hoogte bent. Vervolgens verklaart u dat de president zou hebben gezegd dat hij de

blanken niet nodig heeft. (zie gehoor CGVS, p 16) Het is verwonderlijk dat, indien u werkelijk over

het Gemenebest en de positie van Gambia heeft gepraat, u geen vermelding maakt van de

benoeming ‘neokoloniale instelling’ en de positie van het Verenigde Koninkrijk. (zie informatie

toegevoegd aan het administratief dossier)

Door uw onwetendheid over deze vergadering slaagt u er niet in om aannemelijk te maken dat

u aanwezig was. Bijgevolg kan u ook niet aannemelijk maken dat u op die avond werd

afgeluisterd door de NIA en dat u daarom zou worden gezocht.

Vervolgens kan u ook niet aannemelijk maken dat u wordt gezocht. U legt een document voor,

een opsporingsbevel, waaruit zou moeten blijken dat u gezocht wordt in Gambia. Enerzijds dient hierbij

te worden opgemerkt dat het hier een kopie betreft waarvan de bewijswaarde als dusdanig erg gering

is omdat de authenticiteit niet nagegaan kan worden en dergelijke stukken manipuleerbaar zijn.

Anderzijds dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen niet stroken met de informatie op het

aangeleverde document. Zo verklaart u dat u via het opsporingsbericht twee tot drie dagen na de

arrestatie van uw broer werd gezocht. Wanneer de PO expliciet vraagt of u reeds twee tot drie dagen na

de arrestatie van uw broer werd gezocht, bevestigd u dit. Wanneer de PO u vervolgens confronteert met

het feit dat de vergadering en dus ook de arrestatie van uw broer, veel eerder werd gehouden, ontkent u

nogmaals en kijkt u vervolgens op het opsporingsbericht. (zie gehoor CGVS, p 17) Hieruit blijkt echter

dat het document op 14 januari 2014 werd gedateerd terwijl u eerder verklaarde dat uw broer werd
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gearresteerd op 11 december 2013. (zie gehoor CGVS, p 8) Het document dat u voorlegt ondermijnt

bijgevolg nogmaals de geloofwaardigheid van uw relaas.

Wanneer u vervolgens gevraagd wordt of u andere mensen kent die problemen hebben

ondervonden omwille van hun politieke activiteiten, heeft u alleen weet van Halifa Sallah. (zie

gehoor CGVS, p 12) Wanneer u nogmaals wordt gevraagd of u nog andere concrete gevallen kent,

moet u het antwoord verschuldigd blijven. (zie gehoor CGVS, p 13) Het is daarom niet aannemelijk dat

u, die op dat moment nog zelfs geen lid bent van een politieke partij, zou worden gezocht door de

overheid. Uit het document, toegevoegd aan het administratief dossier blijkt immers dat de arrestatie

van Halifa Sallah in verband kan gebracht worden met zijn werk voor de oppositiekrant Foroyaa. Gezien

u zelf geen lid bent van een oppositiepartij en er ook niet in slaagt om uw toekomstig

lidmaatschap of enige activiteit aannemelijk te maken, is het niet aannemelijk dat u om die

redenen door de overheid zou worden gearresteerd.

Verder legt u tegenstrijdige verklaringen af tijdens uw interview bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) en uw gehoor bij het CGVS.

U verklaarde bij de DVZ dat ‘een vriend van u bij de partij is en dat u met hem meeging naar

activiteiten en dat u flyerde’. (zie vragenlijst CGVS ingevuld op 29 januari 2014 door de DVZ, vraag 3).

Wanneer u tijdens uw gehoor bij het CGVS echter werd gevraagd of u vóór de vergadering in Baobab

reeds iets voor PDOIS had gedaan, antwoordt u tot tweemaal toe ‘neen’ (zie gehoor CGVS, p 15). Een

dergelijke tegenstrijdigheid tast de geloofwaardigheid van uw relaas verder aan.

Tot slot legt u documenten voor die verband houden met uw verblijf in Zwitserland. Zo legt

u documenten voor i.v.m. uw werk (pensioenkas, contract met firma BATT) en een bewijs van de

Politie van Bern dat u Zwitserland heeft verlaten. Verder legt u ook documenten voor i.v.m. uw huwelijk

en uw kinderen. Deze documenten tonen echter enkel aan dat u in Zwitserland heeft gewoond en dat u

er een vrouw en kinderen heeft. Ze hebben verder geen betrekking op uw asielrelaas.

Gelet op voorgaande kan 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, worden

vastgesteld.

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. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/3 en 48/4 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen, artikel 1 van het verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van

vluchtelingen, en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van bestuurshandelingen.

Verzoeker betwist de motieven van de bestreden beslissing en besluit dat zijn asielrelaas wel degelijk

geloofwaardig is.

Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen en in ondergeschikte orde om hem

subsidiaire bescherming te verlenen.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de
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devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus

Verzoekers asielrelaas berust op de problemen die hij zal ondervinden ten gevolge van zijn deelname

aan een vergadering van de partij PDOIS. Hij stelt dat de dag volgend op de vergadering zijn broer

evenals de andere deelnemers aangehouden werden. Verzoeker zou sedertdien gezocht worden.

De Raad is van oordeel dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen terecht

concludeerde dat verzoeker niet in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus. Om de hierna

volgende redenen kan immers geen geloof worden gehecht aan verzoekers asielrelaas.

Verzoekers verklaringen over zijn deelname aan de vergadering kunnen geenszins overtuigen. Zo bleek

verzoeker initieel zelfs niet eens op de hoogte te zijn van het aantal deelnemers aan de vergadering.

Verzoeker verklaarde tot tweemaal toe dat hijzelf, zijn broer en nog twee of drie andere personen

deelnamen aan de vergadering om vervolgens te stellen dat het hemzelf, zijn broer en drie andere

personen betrof. Gelet op het feit dat het om een zeer kleine groep ging mag van verzoeker verwacht

worden dat hij exact kan aangeven over hoeveel personen het ging. Ook kan verzoeker noch de namen

van de overige deelnemers, noch hun functies toelichten. Terecht besloot de bestreden beslissing dat

het allerminst geloofwaardig is dat verzoeker de namen is vergeten van de personen waarmee hij heeft

gepraat tijdens deze vergadering dit zeker en vast rekening houdend met het feit dat verzoeker zichzelf

diende voor te stellen en dit een eerste kennismaking met de partij was.

Ten slotte blijkt verzoeker geen achtergrondinformatie te kunnen geven over Het Gemenebest, het

onderwerp dat de avond van de vergadering zou besproken zijn. Verzoeker kan geen enkele toelichting

geven over wat het Gemenebest precies is. Zijn verklaringen dienaangaande beperken zich tot de

vaststelling dat ’het landen samen zijn en dat Gambia er ook bij was’. Verzoeker blijkt evenmin te

kunnen aangeven welke landen er deel van uitmaken. Verzoeker weet ook niet waarom Gambia zich uit

het Gemenebest heeft teruggetrokken. Indien verzoeker werkelijk zou hebben deelgenomen aan de

vergadering mag worden verwacht dat hij meer informatie kan geven over het onderwerp waarover

tijdens de vergadering uitvoerig gesproken is geweest. Van iemand die verklaart dat hij zijn land is

moeten verlaten omwille van politieke redenen mag worden verwacht dat hij enige kennis heeft van de

politieke situatie in zijn land van herkomst.

Gelet op deze vaststellingen kon de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dan

ook terecht besluiten dat verzoeker door zijn onwetendheid over deze vergadering er niet in slaagt om

aannemelijk te maken dat hij daar aanwezig was. Bijgevolg kan hij ook niet aannemelijk maken dat hij

die avond werd afgeluisterd door de NIA en om die reden gezocht zou worden.

De Raad stelt vast dat verzoeker er niet in slaagt een ander licht te werpen op de in de bestreden

beslissing opgenomen weigeringsmotieven, die geschraagd worden door de stukken in het administratief

dossier, pertinent zijn en de kern van zijn asielrelaas betreffen. Verzoeker beperkt zich tot loutere

beweringen, het herhalen van en volharden in eerder afgelegde verklaringen en het tegenspreken van de

gevolgtrekking van het Commissariaat-generaal, maar dit zonder de motieven van de bestreden beslissing

afdoende en concreet te weerleggen.

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebracht asielrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

De Raad stelt vast dat verzoeker geen elementen aanbrengt inzake de subsidiaire beschermingsstatus.

De Raad ontwaart na kennisneming van het administratief dossier, de ongeloofwaardigheid van het

asielrelaas mede in acht genomen, geen elementen die de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus, overeenkomstig artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, rechtvaardigen.

In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, in geval van een

terugkeer naar Gambia, aantoont.
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In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in

de zin van artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 juncto artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

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 twintig maart tweeduizend veertien door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME A. VAN ISACKER


