
RvV x - Pagina 1

nr. 121 722 van 28 maart 2014

in de zaak 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 13 januari 2014

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

staatlozen van 11 december 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 18 februari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 maart 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. JP LIPS en van attaché C.

MISSEGHERS, 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 Mandinka origine en afkomstig uit Bundung, waar

u op 24 juni 1979 geboren werd. U groeide op in Baccau en beëindigde de lagere en middelbare

school. Uw broer, Ebrima Manneh, was journalist bij The Daily Observer. Op 11 juli 2006 werd u

opgebeld door collega’s van uw broer, die u vertelden dat uw broer voor hun ogen gearresteerd werd op

7 juli 2006. Ze raadden u aan naar het politiekantoor van Baccau te gaan, wat u deed, samen met uw

vader. Jullie konden echter geen enkele informatie over uw broer krijgen, noch werd er bevestigd of hij

inderdaad gearresteerd werd. U kreeg problemen omdat u verder bleef aandringen en werd

gearresteerd. Na drie dagen werd u mits het betalen van een borgsom vrijgelaten. U begon aandacht te

vragen voor de verdwijning van uw broer door dingen op te schrijven en flyers uit te delen. U werd

opnieuw gearresteerd datzelfde jaar en opnieuw drie dagen vastgehouden. Ook nadien bleef u met uw
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vader naar uw broer zoeken. In december 2012 raakte u erg gestresseerd omdat er nog steeds niets

gevonden werd over uw broer en de overheid geen informatie wou geven over hem. U hield

demonstraties en u zei tegen de politie dat ze hun werk niet deden en dat ze liegen voor de president.

Hierop werd u gearresteerd en drie dagen vastgehouden. Uw vader kon u op borg vrij krijgen door een

eigendomsbewijs voor te leggen. De politieman die dienst had kende u en u vroeg hem naar details over

de dag waarop uw broer gearresteerd werd. Hij wist u te vertellen dat een zekere Corporaal (S.) van

dienst was geweest op de dag dat uw broer gearresteerd was en dat deze persoon waarschijnlijk

betrokken was bij de arrestatie. Hij raadde u ook aan om het land te verlaten, omdat u er nooit meer

veilig zou zijn. Uw vader regelde uw vertrek uit Gambia per boot. Na een ononderbroken reis van

ongeveer 20 dagen, kwam u in maart 2013 in België aan. U vroeg op 4 maart 2013 asiel aan.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw 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 aannemelijk te maken.

U verklaart dat Ebrima Manneh uw broer is en dat hij op 7 juli 2006 gearresteerd werd door agenten

in burger. Sindsdien zou u geen enkele informatie meer gekregen hebben over hem (zie

gehoorverslag CGVS p.9, 11).

Uw verklaringen met betrekking tot de arrestatie van uw broer en m.b.t. uw pogingen om er achter te

komen wat er met hem gebeurde zijn echter dermate vaag, dat de geloofwaardigheid ervan volledig

teniet wordt gedaan.

Nadat u van collega’s van uw broer hoorde over zijn arrestatie, zou u zich erg ingezet hebben om

er achter te komen wat er met uw broer gebeurde (zie CGVS p.9). U ging met uw vader naar

het politiekantoor, waar ze u echter niet konden verder helpen, omdat volgens hen uw broer nooit in

detentie geweest was (CGVS p.9, 11). U sprak ook met (S.T.), de Algemene directeur van The

Daily Observer (de krant waarvoor uw broer werkte), en met Pa (M.F.) (fonetisch) van The

Daily Observer. Ze konden u echter geen informatie geven (CGVS p.11, 12). Gevraagd of u met de

collega’s sprak die de arrestatie van uw broer zagen gebeuren, stelt u aanvankelijk van niet (CGVS

p.12). Wanneer u later gevraagd wordt of u probeerde met hen te praten, stelt u nu dat u hen wel

degelijk ontmoette (CGVS p.14). U bevestigt dat de twee over wie u eerder sprak ((S.T.)en Pa

(M.F.)) niet bij de arrestatie van uw broer aanwezig waren (CGVS p.14). Nochtans had u eerder

expliciet verklaard met geen enkele andere persoon die met The Daily Observer te maken had

gesproken te hebben (CGVS p.12). Wanneer u dus opnieuw wordt gevraagd of u probeerde met de

collega’s die getuige waren van de arrestatie te spreken, stelt u echter opnieuw dat u met hen afsprak,

maar dat ze u niets konden zeggen (CGVS p.14). Gevraagd hoeveel van zijn collega’s de arrestatie

zagen gebeuren, stelt u dat het er twee of drie waren (CGVS p.11). Aanvankelijk verklaart u dat u zich

hun namen niet kan herinneren, om vervolgens te stellen dat u hen beloofde hun namen niet te

onthullen, aangezien ze dan gevaar zouden lopen (CGVS p.11, 12). Gevraagd of u hun namen niet kent

of dat u ze niet wil zeggen, stelt u nu dat u hen persoonlijk kent omdat u hen met uw broer zag, maar dat

u zich hun namen niet kan herinneren (CGVS p.11). Deze wisselende verklaringen komen weinig

geloofwaardig over.

Gevraagd of u nog andere aanwijzingen heeft dat uw broer inderdaad gearresteerd werd, tenzij

de telefoon die u van uw broer zijn collega’s kreeg, stelt u dat er geen enkele aanwijzing is en dat ook

de collega’s die u belden niet zeiden waarom uw broer gearresteerd werd. U stelt echter dat het zeker is

dat hij gearresteerd werd omdat ze hem aan zijn bureau kwamen ophalen en aangezien het

een internationale zaak is geworden. (CGVS p.14) Inderdaad zijn er verschillende media die

rapporteren over de verdwijning van ene Ebrima Manneh (zie info administratief dossier). Zelf legt u

eveneens een artikel voor in verband met de arrestatie van uw (beweerde) broer (zie administratief

dossier). De inhoud van dit artikel kan u echter slechts heel summier beschrijven. U stelt dat het over de

verdwijning van uw broer gaat en over de plaatsen waar u naartoe ging: ECOWAS, The Daily Observer

en de mensen met wie u sprak, zoals Pa (M.F.) (CGVS p.13). Gevraagd of iemand uw broer nog hoorde

of zag sinds zijn arrestatie, stelt u van niet (CGVS p.14). Gevraagd of er hypothesen zijn over de reden

van zijn arrestatie, stelt u eveneens van niet (CGVS p.14). Nochtans zijn worden er in verschillende

media mogelijke redenen geopperd voor de arrestatie van uw broer en worden er getuigenissen

geciteerd van mensen die uw broer nog gezien zouden hebben na zijn arrestatie in 2006. Zelfs in het

artikel dat u voorlegt worden deze zaken besproken (zie info administratief dossier). Hoewel u stelt dat

de verdwijning van uw broer een internationale zaak is die zelfs werd opgenomen door

ECOWAS (Community Court of Justice of the Economic Community of West African States, zie

administratief dossier), weet u blijkbaar in het geheel niet wat er juist gebeurd is tijdens de zitting van

ECOWAS. U kan immers geen namen noemen van collega’s die getuigen waren van zijn arrestatie, dit

ondanks het feit dat één van de collega’s getuigd heeft op het proces dat door ECOWAS gevoerd werd
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(zie informatie administratief dossier). Hij was aanwezig bij de arrestatie van uw broer en ondernam

verschillende pogingen om zijn lot te achterhalen. U noemt hem echter in het geheel niet. Ook de

uiteindelijke bewering van de politie dat Ebrima zich in Amerika zou bevinden (zie informatie

administratief dossier), vermeldt u niet. Omwille van het voorgaande komen uw verklaringen over als

geënt op publiek bekende gebeurtenissen die niet zelf werden ervaren. Uw bewering dat u te weten wou

komen wat er met uw broer gebeurde en zelfs bereid was zich kritisch uit te laten tegenover de

overheid, met gevaar voor eigen leven en vrijheid (CGVS p.9, 12) kan niet worden aangenomen,

aangezien u slechts zeer fragmentarisch op de hoogte bent van wat er in de media over de verdwijning

van uw (beweerde) broer wordt geschreven. U had immers wel degelijk toegang tot deze informatie,

getuige het artikel dat u zelf voorlegt. Opvallend is ook dat in de media slechts twee broers van Ebrima

Manneh genoemd worden: Lamine (M.) en Musa (M.). Ook de vader van Ebrima wordt zeer regelmatig

bij naam genoemd. (zie info administratief dossier) Uw naam wordt echter nooit vermeld, hoewel u

beweert samen met uw vader getracht te hebben de waarheid te achterhalen, en hoewel u stelt hierdoor

driemaal gearresteerd te zijn (CGVS p.9, 12).

Omwille van uw vage en lacuneuze verklaringen kan er geen enkel geloof gehecht worden aan uw

bewering dat u de broer bent van Ebrima Manneh en dat u vervolging vreest omwille van uw pogingen

te achterhalen wat er met hem gebeurde.

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.

Het artikel dat u voorlegt werd hierboven reeds besproken en draagt bij aan de ongeloofwaardigheid

van uw verklaringen. Verder legt u een kopie van een duplicaat van uw bijlage 26 voor en een attest van

de politie waarin gesteld wordt dat u uw originele bijlage 26 verloren bent. Ook legt u een attest voor van

de Gambiaanse politie uit 2008, waarin verklaart wordt dat u nooit werd veroordeeld voor een

misdaad. Deze documenten veranderen niets aan bovenstaande argumentatie.

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 voert de schending aan van artikel 62 van de voormelde wet van 15 december 1980

(vreemdelingenwet), artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen, artikel 48/3 tot 48/5 van de vreemdelingenwet en de zorgvuldigheidsplicht.

Hij geeft een algemene uiteenzetting omtrent de bewijslast in asielaanvragen, benadrukt dat zijn

nationaliteit niet wordt betwist en wijst erop dat hij aan de Dienst Vreemdelingenzaken een paspoort

voorlegde dat nadien werd gestolen.

Uit het verwijt dat verzoeker slechts fragmentarisch op de hoogte is van wat er in de media verscheen

over de verdwijning van zijn broer, volgt dat verweerder niet zijn verklaringen als vertrekpunt nam doch

zich beperkte tot een controle van de kennis van verzoeker over publicaties inzake zijn broer. Tot de

essentie van het probleem, met name de vervolging door de overheid, komt men niet. “Verzoekende

partij” toetst niet aan de criteria in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951.

Wat verzoeker gelooft of weet, kan niet tegen hem worden gebruikt omdat er blijkens de bestreden

beslissing veel uiteenlopende geruchten de ronde doen over de verdwijning van Ebrima Manneh

Verzoeker geloofde het gerucht dat een getuige had gezien dat zijn broer werd gearresteerd en voerde

daarom actie. Dit leidde tot verschillende arrestaties zodat zijn vader hem uiteindelijk aanraadde het

land te verlaten. Dit wordt niet nader onderzocht zodat artikel 48/3 van de vreemdelingenwet is

geschonden.

Verweerder onderzoekt de feiten niet in het licht van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en de

zinsnede hierover in de bestreden beslissing volstaat niet.

Verweerder is de politie van het gehoor en bepaalt welke vragen worden gesteld. Aan verzoeker kunnen

geen vaagheden verweten worden wanneer verweerder niet doorvraagt. Dat verzoeker vaag is ligt dus
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aan de handelwijze van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS).

Het korte interview bewijst dit.

2.1.2. Ter terechtzitting legt verzoeker een kopie neer van een pagina met identiteitsgegevens uit zijn

paspoort (rechtsplegingsdossier, stuk 7).

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 2

en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, 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 kent en aan inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel

van de formele motiveringsplicht 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.

2.2.2. 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 koppelt zijn vrees voor vervolging aan de verdwijning van en zijn hierop volgende

zoektocht naar de journalist Ebrima Manneh, van wie hij verklaart dat het zijn broer is.

Dient echter te worden opgemerkt dat verzoeker niet het minste begin van bewijs bijbrengt ter staving

van zijn beweerde familieband met deze journalist. Nochtans verklaarde hij nog in contact te staan met

zijn vader, zodat dergelijk bewijs van hem mocht worden verwacht (administratief dossier, stuk 5, p.5).

Verzoeker legde bovendien verklaringen af die de geloofwaardigheid van zijn beweerde familieband met

Ebrima Manneh op fundamentele wijze ondermijnen. Zo verklaarde hij bij de DVZ dat de naam van zijn

vader “Yaya Sana Man(n)eh” is (administratief dossier, stuk 11, nr.12), terwijl de naam van de vader van

de verdwenen journalist blijkens het door verzoeker neergelegde artikel en de informatie in het dossier

“Sarjo Manneh” is (administratief dossier, stukken 13 en 14). Dat verzoeker bij het CGVS wel aangaf dat

de naam van zijn vader “Sajo Sana Manneh” is (administratief dossier, stuk 5, p.5), hetgeen meer lijkt

op de naam van de vader van de verdwenen journalist, doet zijn initiële verklaringen bij de DVZ

geenszins teniet. Daarenboven stelde verzoeker, die de voornaam Y. draagt, steeds slechts twee broers

te hebben, met name Ebrima (of Ibrahima) Manneh en Mohammad Manneh (administratief dossier, stuk

5, p.6; stuk 11, nr.18). Deze verklaring is manifest strijdig met de informatie in het dossier, waarin Lamin

Manneh en Musa Manneh als broers van de verdwenen journalist Ebrima Manneh worden genoemd

(administratief dossier, stuk 14: landeninformatie).

Verzoeker legde blijkens de terecht aangehaalde verklaringen in de bestreden beslissing verder

tegenstrijdige verklaringen af omtrent de essentie van zijn relaas, met name zijn zoektocht naar Ebrima
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Manneh. Hij legde tegenstrijdige verklaringen af over de vraag of hij sprak met de collega’s van Ebrima

Manneh die de arrestatie zagen gebeuren. Tevens kon hij de namen van deze collega’s niet geven en

legde hij ter verklaring hiervan wisselende verklaringen af.

Verder verschenen er in verschillende media rapporten over de verdwijning van Ebrima Manneh (ibid.)

en legde verzoeker hierover zelf een artikel neer (administratief dossier, stuk 13: documenten). Hij bleek

omtrent wat er in de media verscheen en wat er in het door hem zelf neergelegde artikel werd

gepubliceerd echter onvoldoende op de hoogte te zijn. Zo bleek hij de inhoud van zijn artikel slechts op

summiere wijze te kunnen beschrijven, verklaarde hij dat niemand Ebrima nog hoorde of zag sedert zijn

arrestatie en gaf hij aan dat er geen hypothesen zijn over de reden van diens arrestatie. Nochtans

werden er in de media, onder meer in het door verzoeker zelf bijgebrachte artikel, verscheidene

mogelijke redenen geopperd voor de arrestatie van Ebrima Manneh en worden hierin getuigenissen

geciteerd van mensen die deze persoon nog zouden hebben gezien na zijn arrestatie in 2006. Gezien

verzoeker blijkens het niet-betwiste feitenrelaas beweerde dat hij kost wat kost wilde te weten komen

wat er met Ebrima Manneh gebeurde en bereid was zich kritisch uit te laten tegen de overheid met

gevaar voor eigen leven en vrijheid, kon van hem een meer gedegen kennis ter zake worden verwacht.

Dat hij zelfs niet op de hoogte was van de inhoud van het door hem zelf ter staving van zijn relaas

neergelegde artikel getuigt bovendien van een gebrek aan interesse dat in schril contrast staat met zijn

beweerde familieband met en zoektocht naar Ebrima Manneh en doet op ernstige wijze afbreuk aan de

ernst en de geloofwaardigheid van zijn beweerde vrees.

Tevens is het opvallend dat verzoekers naam in de voormelde informatie niet wordt genoemd terwijl

hierin de naam van de vader van Ebrima Manneh wel veelvuldig wordt genoemd en ook diens twee

broers Lamin en Musa worden genoemd. Verzoeker beweerde immers dat hij samen met zijn vader een

zoektocht voerde naar de waarheid, hiervoor herhaaldelijk gearresteerd werd en erg bekend was bij de

politie (administratief dossier, stuk 5, p.9, 12).

Dit alles klemt nog des te meer daar verzoeker ter staving van zijn concrete asielmotieven evenmin enig

begin van bewijs bijbrengt. Zo staaft hij niet dat hij tot drie maal toe zou zijn gearresteerd en vrijgelaten

op borg, noch dat hij voor de rechtbank moest verschijnen (administratief dossier, stuk 5, p.9).

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoekers beweerde asielrelaas.

De benevens het reeds hoger besproken artikel neergelegde documenten bevatten geen gegevens die

aan de voormelde vaststellingen afbreuk kunnen doen (administratief dossier, stuk 13: documenten).

De ter terechtzitting neergelegde fotokopie van een pagina uit verzoekers paspoort bevat, nog

daargelaten dat het bevreemdend is dat hij deze neerlegt aangezien hij eerder verklaarde dat hij zijn

paspoort in dronken toestand had verloren (administratief dossier, stuk 5, p.8-9), geen elementen die

afbreuk kunnen doen aan het voorgaande.

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. De bewering dat niet (afdoende) werd onderzocht of gemotiveerd waarom de subsidiaire

bescherming wordt geweigerd mist feitelijke grondslag. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de

commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de beslissing heeft besloten tot de

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend

zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat de

beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

Verzoeker brengt geen elementen aan waaruit zou kunnen blijken dat hij in aanmerking komt voor de

subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op de sub 2.2.4. vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn

relaas, 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:
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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 maart tweeduizend veertien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


