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nr. 141 170 van 17 maart 2015

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 IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 2 maart 2015

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

staatlozen van 18 februari 2015.

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 10 maart 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 maart 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. CHATCHATRIAN loco

advocaat F. A. NIANG 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 verklaart de Gambiaanse nationaliteit te bezitten, tot de Sarahule-etnie te behoren en uit Samba Tako

(Basse - Upper River Division) afkomstig te zijn.

U werd op 6 augustus 1988 geboren te Barra (North Bank Division) uit een Gambiaanse moeder en een

vader met een u onbekende vreemde nationaliteit die zich in Gambia gevestigd had.

In 1990, toen u 2 jaar oud was, overleed uw vader om een u onbekende reden.

In 2002, toen u 14 jaar oud was, stierf uw moeder een natuurlijke dood.

Na de dood van uw moeder trokken u en uw zus, B.D., in bij een vriendin van uw moeder, auntie A.J.,

die in het dorp Samba Tako (Basse - Upper River Division) woonde.
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In 2003 huwde uw zus, B.D., met een man van Gambiaanse origine die in Spanje resideerde. Uw zus,

B.D., verhuisde naar Spanje.

Auntie A.J. had geen geld meer en besloot dat u diende te huwen.

U werd uitgehuwelijkt en op 3 februari 2005 trad u in het huwelijk met M.BD.. Uw echtgenoot was

zakenman en importeerde goederen uit Senegal. Ongeveer 10 tot 15 keer per jaar reisde uw echtgenoot

naar Senegal in het kader van zijn import-activiteiten.

Uw echtgenoot was lid van de oppositiepartij UDP (United Democratic Party) en

organiseerde vergaderingen.

Op 7 februari 2012 werd uw dochter, F.B.D. geboren te Basse.

Op 25 december 2014 verliet uw echtgenoot, M.B.D., de echtelijke woning. U veronderstelt dat hij op

zakenreis naar Senegal vertrok.

Op 30 december 2014 vond er in Gambia een couppoging plaats.

De Gambiaanse president liet weten dat iedereen die informatie had over de couppoging levenslang

opgesloten zou worden. Arrestaties vonden plaats van personen die direct of indirect iets te maken

hadden met de couppoging.

U werd bang omdat uw echtgenoot lid was van UDP.

Op 20 januari 2015 zette u uw dochter af bij auntie A.J. waarna u inkopen ging doen op de markt.

Op de markt aangekomen werd u opgebeld door uw buurvrouw, Ab., die u vertelde dat een voertuig met

geblindeerde ruiten voor uw woning stond. Vier mannen, waarvan 2 in legeruniform en 2 in burgerkledij,

zouden een huiszoeking uitvoeren in uw echtelijke woning.

U besloot onmiddellijk te voet naar een vriendin, F.J., in het dorp Giroba te gaan en bij haar onder te

duiken. U verbleef alhier van 20 tot 27 januari 2015.

U vernam via uw buurvrouw Ab. en auntie A.J. dat uw echtgenoot om de 2 dagen gezocht werd in de

echtelijke woning door de 4 mannen.

Op 27 januari 2015 verliet u Gambia per auto en op 28 januari 2015 arriveerde u in Dakar (Senegal).

Op 29 januari 2015 nam u te Dakar een vlucht van Brussels Airlines (vluchtnummer SN 3631) naar

Parijs (Frankrijk).

Op 30 januari 2015 werd u tegengehouden door de federale politie op de luchthaven van Zaventem

omdat u reisde met valse documenten (zie verslagen luchtvaartpolitie nrs. VVR/15-00.109/AB dd. 30

januari 2015, BN/15-00.402 en PA/15-0.026/VVR).

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 bij terugkeer naar uw land van herkomst vreest (1) gearresteerd te zullen worden

indien uw echtgenoot onvindbaar blijft aangezien u vermoedt dat hij mogelijks betrokken was bij de

couppoging van 30 december 2014.

Daarnaast vreest u (2) uw echtgenoot die u dwong tot seks en mishandelde.

Tot slot vreest u (3) dat uw dochter, F.B.D., besneden zal worden onder druk van uw echtgenoot en

auntie A.J..

Ten eerste dient te worden opgemerkt dat u het niet aannemelijk heeft kunnen maken dat

uw echtgenoot werkelijk activiteiten had voor de oppositiepartij UDP.

Hoewel u verklaarde dat uw echtgenoot al van vóór uw huwelijk op 3 februari 2005, en dus al bijna 10

jaar, lid was van UDP (United Democratic Party) (zie gehoorverslag CGVS dd. 12 februari 2015, p.4-5

en 13), blijkt uw kennis over de persoonlijke activiteiten van uw echtgenoot uiterst summier.

U verklaarde dat uw echtgenoot vergaderingen organiseerde voor de UDP (zie gehoorverslag CGVS, p.

13).

Gevraagd naar wat u bedoelt met ‘vergaderingen organiseren’ kwam u niet verder dan te stellen dat uw

echtgenoot vis en voedsel inkoopt, de stoelen klaarzet en vertaalt vanuit het Engels naar een lokale taal

(zie gehoorverslag CGVS, p. 13).

U bevestigde dat uw echtgenoot naast deze logistieke taken ook inhoudelijke taken vervulde met

betrekking tot het organiseren van vergaderingen (zie gehoorverslag CGVS, p. 13) doch hierover kon u

nauwelijks uitweiden (zie gehoorverslag CGVS, p. 13).

Gevraagd te vertellen over de inhoudelijke taken van uw echtgenoot met betrekking tot het organiseren

van vergaderingen repliceerde u kortweg “Ze hielden vergaderingen, soms publieke vergaderingen,

soms in mijn huis, ze praatten over de slechte president en de dingen die ze wilden bereiken, en hij

vertaalt” (zie gehoorverslag CGVS, p. 13).

Hoewel u verklaarde dat uw echtgenoot de voorbije 10 jaar ongeveer 5 keer per jaar deelnam aan

publieke vergaderingen waaronder verkiezingscampagnes en de voorbije 10 jaar 1 keer per maand

deelnam aan privé-vergaderingen wist u nagenoeg niets te vertellen over de deelnames van uw
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echtgenoot aan de publieke vergaderingen (zie gehoorverslag CGVS, p. 14) en stelde u nauwelijks

meer dan “ze praten en zeggen wat ze gaan doen voor het land” (zie gehoorverslag CGVS, p. 14).

U verklaarde echter de programmapunten van UDP niet te kennen (zie gehoorverslag CGVS, p. 14) en

gevraagd wat UDP concreet wil bereiken indien ze aan de macht zouden komen komt u niet verder dan

algemeenheden zoals ‘vrijheid van meningsuiting’, ‘democratie’ en ze zullen Gambia weer naar de

Commonwealth brengen’ (zie gehoorverslag CGVS, p. 14).

Gepeild naar de inhoud van de vergaderingen die om de 5 maanden in uw huis gehouden werden (zie

gehoorverslag CGVS, p. 15) kwam u niet verder dan te stellen dat tijdens de vergaderingen gezegd

werd dat de president niet goed was en de president geld verspilt (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). U

voegde hier aan toe dat nog zaken gezegd werden doch dat u die niet meer weet (zie gehoorverslag

CGVS, p. 17).

Gevraagd waarom uw echtgenoot UDP steunt bleef u eveneens steken in uiterst algemene

bewoordingen en repliceerde u “Hij houdt niet van de regering, er is geen democratie en vrijheid

van meningsuiting” (zie gehoorverslag CGVS, p. 14).

Wanneer de interviewer van het CGVS hierop ter verduidelijk vraagt “Welke concrete zaken wil uw

echtgenoot bereiken?” antwoordde u “Dat je kan doen wat je wilt” en u voegde er aan toe niet meer te

weten en niet meer te kunnen vertellen (zie gehoorverslag CGVS, p. 14).

Opnieuw gepeild naar de persoonlijke motivatie van uw echtgenoot om lid te zijn van UDP in het licht

van uw verklaring dat het erg riskant en gevaarlijk is (zie gehoorverslag CGVS, p. 15) verklaarde u

achtereenvolgens “Dat weet ik niet” (zie gehoorverslag CGVS, p. 15) en “Ik weet niets ervan”.

Aangezien u eerder verklaarde dat iedereen erg bang is om lid te zijn van de oppositie, dat je als lid van

UDP gevaar loopt en het een risico is bij UDP te zitten (zie gehoorverslag CGVS, p. 13) is het

merkwaardig dat u de motivatie van uw echtgenoot om lid van UDP te worden/zijn niet beter kan

toelichten.

U kon voorts slechts 4 UDP-leden benoemen die uw echtgenoot kent (zie gehoorverslag CGVS, p. 11-

15), u verklaarde de functie van deze 4 personen bij UDP niet te kennen en verklaarde in dit verband “Ik

weet alleen dat ze lid zijn, meer weet ik niet” (zie gehoorverslag CGVS, p. 15). U kende naast deze 4

personen geen andere contacten van uw echtgenoot binnen UDP (zie gehoorverslag CGVS, p. 17).

Gevraagd naar de functie van uw echtgenoot bij UDP verklaarde u dat hij ‘misschien’ PR officer is (zie

gehoorverslag CGVS, p. 15).

Gevraagd hoe UDP georganiseerd is verklaarde u dit niet te weten, u wist niet of UDP een lokale tak

heeft en u voegde hier aan toe enkel de leider van UDP, Oussainou Lawyer Daboe, te kennen (zie

gehoorverslag CGVS, p. 15). U kende verder geen enkele persoon die een functie uitoefent bij UDP bij

naam (zie gehoorverslag CGVS, p. 15) en kende evenmin de leider van de tak waarvan uw echtgenoot

lid zou zijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 15).

Naast UDP kon u geen enkele andere Gambiaanse oppositiepartij benoemen (gehoorverslag CGVS, p.

16), kende u naast Ousainou Lawyer Darboe geen enkele andere leider of prominente persoon binnen

UDP (zie gehoorverslag CGVS, p. 15).

Daarenboven is het merkwaardig dat u verklaarde dat u schrik kreeg omdat zeer vele

personen gearresteerd werden naar aanleiding van de couppoging (zie gehoorverslag CGVS, p. 8) doch

dat u slechts 4 arrestanten bij naam kon noemen waarvan 2 in de Verenigde Staten werden

gearresteerd en u de andere 2 niet persoonlijk bleek te kennen (zie gehoorverslag CGVS, p. 9) hetgeen

een theoretische indruk geeft en geenszins getuigt van een doorleefde kennis wat betreft de couppoging

van 30 december 2014.

Aangezien betwist wordt dat uw echtgenoot politiek actief is voor UDP, is het ook weinig

geloofwaardig dat uw echtgenoot door de Gambiaanse autoriteiten gezocht zou worden in

verband met de couppoging die plaats vond op 30 december 2014.

Daarenboven kon u niet toelichten of uw echtgenoot al dan niet iets wist over de coup van 30 december

2014 (zie gehoorverslag CGVS, p. 8) en gevraagd of u indicaties heeft die zouden aantonen dat

uw echtgenoot iets te maken heeft of ten minste iets weet over de coup repliceert u dat uw echtgenoot

(1) oppositielid is, (2) niet van de president houdt en (3) gezocht wordt (zie gehoorverslag CGVS, p. 8).

U brengt verder geen enkel concrete, objectieve aanwijzing aan die zou staven dat uw echtgenoot

informatie heeft over de coup , betrokken zou zijn bij de coup laat staan gezocht zou worden omwille

van zijn (vermeende) deelname aan de coup.

Uw bewering dat uw echtgenoot op 20 januari 2015 voor het eerst gezocht werd omwille van de

couppoging – die nota bene 3 weken eerder plaatsvond – blijkt dan ook niet meer dan een boute

bewering.

Immers, u baseert zich louter op verklaringen van derden (Ak. en Ab.) die u telefonisch gemeld zouden

hebben dat 4 personen op zoek zouden zijn naar uw echtgenoot in uw echtelijke woning.

Zo verklaarde u niet te weten of de 4 mannen gepraat hebben met de omstanders (zie gehoorverslag

CGVS, p. 10) en u voegde hier aan toe dat u niet weet of de 4 mannen aan de buurvrouw gezegd
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hadden dat ze op zoek waren naar uw echtgenoot of dat uw buurvrouw slechts ‘dacht’ dat uw

echtgenoot gezocht werd (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). U verklaarde niet met zekerheid te kunnen

zeggen of de 4 mannen al dan niet gepraat hebben met de buren (zie gehoorverslag CGVS, p. 10).

U beroept zich aldus louter op vermoedens, veronderstellingen en verklaringen van derden wat betreft

uw bewering dat uw echtgenoot gezocht zou worden door de Gambiaanse autoriteiten in verband met

de couppoging van 30 december 2014. U brengt verder geen enkel concrete, objectieve aanwijzing aan

die uw vermoedens zou kunnen staven.

Aan uw verklaring een persoonlijke vrees voor vervolging te koesteren indien uw echtgenoot niet

gevonden zal worden en uw bewering dat u in voorkomend geval zélf gearresteerd zal

worden door de Gambiaanse autoriteiten kan gezien het bovenstaande geen geloof meer worden

gehecht.

Wat betreft uw bewering dat u uitgehuwelijkt werd en uw echtgenoot zou vrezen omdat hij u

sloeg en dwingt tot seks (zie gehoorverslag CGVS, p. 16) kunnen volgende opmerkingen

gemaakt worden.

Zo dient vastgesteld te worden dat u in 2005 huwde en verklaarde er nooit aan gedacht te hebben om

van uw echtgenoot te scheiden (zie gehoorverslag CGVS, p. 16).

Bovendien verklaarde u nooit een poging ondernomen te hebben om te ontkomen aan uw echtgenoot,

nooit een poging ondernomen te hebben om uw echtgenoot te ontvluchten, nooit een poging

ondernomen te hebben om weg te gaan of te scheiden van uw echtgenoot, nooit een poging

ondernomen te hebben om elders een leven op te bouwen, nooit een poging ondernomen te hebben om

te gaan logeren bij anderen en nooit een poging ondernomen te hebben om personen of organisaties te

contacteren om hulp te zoeken voor de problemen die u met uw echtgenoot kende (zie gehoorverslag

CGVS, p. 16).

Gevraagd “U bent intussen 10 jaar gehuwd? Waarom verliet u hem niet eerder?” antwoordde u slechts

“Ik kan er toch niets aan doen dus bleef ik bij hem, ik had veel problemen” (zie gehoorverslag CGVS, p.

16).

De vaststelling dat u In Gambia klaarblijkelijk geen enkele poging deed om te ontkomen aan de door u

beweerde gedwongen seks en slagen vanwege uw echtgenoot ondermijnt de geloofwaardigheid van het

door u ingeroepen huiselijk geweld in ernstige mate.

Nochtans bleek uit uw verklaringen dat uw echtgenoot regelmatig in het buitenland resideerde en sinds

uw huwelijksdatum 10 tot 15 keer per jaar naar Senegal reisde (zie gehoorverslag CGVS, p. 12) alwaar

hij telkens een week, 2 weken of een maand verbleef (zie gehoorverslag CGVS, p. 11) waardoor u

kansen had om uw situatie aan te pakken.

Gevraagd “Indien u vreest voor uw echtgenoot, hij wil u mishandelen en uw dochter besnijden, waarom

verliet u niet eerder het land, u had de kans want hij is vaak in het buitenland?” repliceerde u “Ik dacht er

niet aan te reizen, het is gevaarlijk” (zie gehoorverslag CGVS, p. 23) hetgeen de ernst van uw vrees

verder ondermijnt.

Tot slot kan u evenmin overtuigen met betrekking tot de door u aangehaalde vrees voor

besnijdenis van uw driejarige dochter, F.B.D..

U stelde tegen besnijdenis gekant te zijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 22) en zelf besneden te zijn (zie

gehoorverslag CGVS, p. 22).

U zei dat uw echtgenoot, die ook tot de Sarahule-etnie behoort (zie gehoorverslag CGVS, p. 5), reeds

zei dat uw dochter besneden moest worden (zie gehoorverslag CGVS, p. 22).

U vreest tevens dat auntie A.J. uw dochter zal laten besnijden aangezien zij voorstander is van

vrouwenbesnijdenis (zie gehoorverslag CGVS, p. 22).

In het licht van deze beweringen, en meer bepaald gelet op uw verklaring dat u reeds in Gambia tegen

besnijdenis gekant was, is het niet aannemelijk dat u uw driejarige dochter niet meenam om haar

besnijdenis te verhinderen. Meer zelfs, u liet uw dochter achter bij auntie A.J. hoewel u weet dat zij

voorstander is van vrouwenbesnijdenis (zie gehoorverslag CGVS, p. 22).

Bijgevolg kan u niet overtuigen met betrekking tot uw vrees voor besnijdenis van uw dochter.

Bovendien kan er bezwaarlijk bescherming worden verleend omdat u de besnijdenis vreest van uw

dochter, indien uw dochter zich nog in haar land van herkomst bevindt.

Daarnaast blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt dat vrouwenbesnijdenis bij de Sarahule-etnie

doorgaans in de eerste week/weken na de geboorte van de baby gebeurt en normaliter plaatsvindt

tussen de leeftijd van 0 en 1 jaar (zie ‘Female Genital Mutilation in the Gambia, A desk review,

http://www.unicef.org/wcaro/ wcarogambiaFGMDeskReview.pdf, FAQ Gamcotrap’s engagement,

http://www.gamcotrap.gm/content/images/ stories/documents/FAQ/FREQUENTLYASKEDQUESTIONS.

pdf).

Hoewel u verklaarde dat u uw echtgenoot ‘uitstel’ vroeg om de vrouwenbesnijdenis uit te voeren (zie

gehoorverslag CGVS, p. 22) en uw echtgenoot u hierop ‘tijd’ gaf (zie gehoorverslag CGVS, p. 22) is het
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merkwaardig dat u verklaarde dat u A.J. vaak zag omdat u haar op uw dochter liet passen indien u

buitenshuis ging (zie gehoorverslag CGVS, p. 12).

Dit getuigt niet van een vrees die u zou koesteren vanwege aunti A.J..

Bijgevolg 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.

U beroept zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming immers op dezelfde elementen als deze

van uw asielrelaas.

Gelet op de ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg evenmin de subsidiaire beschermingsstatus op

basis van artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet worden toegekend.

U legde een Gambiaans paspoort (nr. PC482344), een verblijfskaart voor Spanje, een e-ticket en een

boarding pass voor, maar deze documenten staan allen op naam van D.B. (zie documenten in bijlage bij

hogervermeld verslag van de federale politie).

Vermits u in het kader van uw asielaanvraag een andere identiteit opgaf, behoren deze documenten u

niet toe.

U legde geen andere stavingstukken voor die uw echte identiteit en nationaliteit, zouden kunnen

bevestigen.

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

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 28 februari 2015 (zie p. 3) de schending aan van artikel 1

van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28

juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag), een schending van de

artikelen 48/3, 48/5 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

vreemdelingenwet), een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.

Verzoekster verklaart dat (zie p. 3) zij “word in Gambia gezocht voor verschillende activiteiten door de

authoriteiten” (sic) en dat “haar echtgenoot wordt verdacht van te hebben deelgenomen in een poging

van een staatsgreep”. Zij stelt dat zij hierover “veel informatie (kan) geven en ze kan ook uitleggen

waarom haar echtgenoot gezocht wordt in Gamba” (sic). Zij geeft aan dat “haar man heeft geprobeert

de politieke macht te grijpen in Gamba. Hij was lid van U.D.P. party. Hij zei altijd dat de President niet

capabel was” (sic).

Zij stelt verder (zie p. 3) slachtoffer van een gedwongen huwelijk en een besnijdenis te zijn, “waarvan

een attest van een dokter kan worden voorgelegd”, en verklaart dat haar man nu ook hun dochter wil

laten besnijden.

Verzoekster stelt (zie p. 3) : “De President van Gambia heeft een publijke verklaring afgelegd, dat

iedereen wie meegedaan heeft aan de staatsgreep, zal vermoord worden. Daarom heeft ze schrik voor

het leven van niet enkel haarzelf, maar ook dat van haar kind en echtgenoot. Haar zus heeft haar

daarom naar Belgie geholpen” (sic).

Als zij enige valse verklaringen zou hebben afgelegd, was dit volgens haar (zie p. 3) “uit schrik om weer

naar Gamba te worden gestuurd” (sic).

Zij besluit dat (zie p. 4) zij “moet geholpen worden. Ze moet in Belgie kunnen blijven door deze

beslissing ongedaan te maken” (sic).

Wat de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus betreft, voert verzoekster (zie p. 4) de

schending aan van de artikelen 48/4 en 62 van de vreemdelingenwet.
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Zij laat gelden haar vraag tot subsidiaire bescherming te gronden (zie p. 4) “op dezelfde gronden als de

asielaanvraag”. Zij verklaart: “Haar man verdween. Zijn leven en dat van haar dochter zijn in gevaar

wanneer hij naar Gambia in verband met de staatsgreep. Zijn dochter kan wens van zijn vader excisie.

De aanvrager wordt weggesneden. Ze was een slachtoffer van een gedwongen huwelijk” (sic).

Verzoekster vraagt aan de Raad de beslissing van de commissaris-generaal te hervormen en van haar

de vluchtelingenstatus te erkennen, haar minstens de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet 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).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund, noch door de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Bewijslast

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

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

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

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 (RvS 7 oktober 2008, nr.

186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om 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 in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad hecht geen geloof aan het asielrelaas van verzoekster, gezien:

(i) uit het verhoorverslag van 12 februari 2015 van het Commissariaat-generaal blijkt dat verzoekster

niet aannemelijk maakte dat haar echtgenoot werkelijk activiteiten uitoefende voor de oppositiepartij

“United Democratic Party”, gelet op haar beperkte kennis over de persoonlijke activiteiten van haar

echtgenoot (zie het verhoorverslag, p. 13), over de programmapunten van UDP (zie het verhoorverslag,

p. 14), over wat UDP concreet wil bereiken indien ze aan de macht zou komen, over de inhoud van de

vergaderingen die om de vijf maanden in haar huis gehouden werden (zie het verhoorverslag, p. 15),

over de persoonlijke motivatie van haar echtgenoot om UDP te steunen (zie het verhoorverslag, p. 14),

over UDP-leden die haar echtgenoot kent (zie het verhoorverslag, p. 11-15, 17), over de functie van

haar echtgenoot bij UDP (zie het verhoorverslag, p. 15), over de organisatie van UDP (zie het

verhoorverslag, p. 15), over andere leden, leiders of prominente personen binnen UDP buiten Ousainou

Lawyer Darboe (zie het verhoorverslag, p. 15), over de leider van de tak waarvan haar echtgenoot lid
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zou zijn (zie het verhoorverslag, p. 15), over andere Gambiaanse oppositiepartijen (zie het

verhoorverslag, p. 16) en over de personen die naar aanleiding van de couppoging werden gearresteerd

(zie het verhoorverslag, p. 9);

(ii) verzoekster geen enkel concrete, objectieve aanwijzing aangeeft die zou staven dat haar echtgenoot

informatie heeft over de coup van december 2014, erbij betrokken was of gezocht zou worden omwille

van zijn (vermeende) deelname aan de coup (zie het verhoorverslag, p. 8) en zij zich louter op

vermoedens, veronderstellingen en verklaringen van derden baseert (zie het verhoorverslag, p. 10);

(iii) verzoekster geenszins aannemelijk maakt dat zij haar echtgenoot vreest omdat hij haar sloeg en

dwong tot seks (zie het verhoorverslag, p. 16), vermits zij verklaarde dat zij er nooit aan gedacht had om

van hem te scheiden (zie het verhoorverslag, p. 16), dat zij nooit een poging ondernam om te ontkomen

aan haar echtgenoot, dat zij nooit een poging ondernam om elders een leven op te bouwen, dat zij nooit

een poging ondernam om te gaan logeren bij anderen en dat zij nooit een poging ondernam om in haar

land van herkomst personen of organisaties te contacteren om hulp te zoeken voor de problemen die zij

met haar echtgenoot kende (zie het verhoorverslag, p. 16), terwijl uit haar verklaringen blijkt dat haar

echtgenoot regelmatig in het buitenland verbleef en sinds hun huwelijksdatum tien tot vijftien keer per

jaar naar Senegal reisde (zie het verhoorverslag, p. 12) alwaar hij telkens een week, twee weken of een

maand verbleef (zie het verhoorverslag, p. 11);

(iv) het geenszins aannemelijk is dat verzoekster verklaart de besnijdenis van haar driejarige dochter te

vrezen, omdat zij dit kind niet meenam bij haar vlucht om haar besnijdenis te verhinderen maar haar

achterliet bij auntie A.J., waarvan verzoekster zelf verklaarde dat zij voorstander is van

vrouwenbesnijdenis (zie het verhoorverslag, p. 22), omdat zij A.J. bovendien op haar dochter liet passen

indien verzoekster buitenshuis ging (zie het verhoorverslag, p. 12) en omdat uit de informatie door de

commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt dat vrouwenbesnijdenis bij de

Sarahule-etnie waartoe haar man behoorde, doorgaans in de eerste week/weken na de geboorte van de

baby gebeurt en normaliter plaatsvindt tussen de geboorte en de leeftijd van één jaar.

Waar verzoekster in haar verzoekschrift aanvoert dat “haar echtgenoot wordt verdacht van te hebben

deelgenomen in een poging van een staatsgreep” en laat gelden dat zij hierover “veel informatie (kan)

geven en ze kan ook uitleggen waarom haar echtgenoot gezocht wordt in Gamba” (sic), wijst de Raad

op de vastgestelde talrijke onwetendheden en vaagheden in de verklaringen van verzoekster omtrent de

politieke activiteiten van haar man, alsook omtrent de UDP en het politiek landschap in Gambia in het

algemeen.

De Raad wijst er op dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel op de

asielzoeker zelf rust; zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook de asielzoeker

aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is.

Het komt bijgevolg in de eerste plaats aan verzoekster toe om aan de hand van een coherent relaas,

achtergrondkennis van haar leefwereld en voor haar relaas relevante elementen de waarachtigheid

ervan aannemelijk te maken, quod non in casu.

Waar zij in haar verzoekschrift nog aanvoert slachtoffer te zijn van een gedwongen huwelijk en van een

besnijdenis “waarvan een attest van een dokter kan worden voorgelegd”, stelt de Raad vast dat

verzoekster zulk attest niet voorbrengt.

Waar in het verzoekschrift gesteld wordt dat, als verzoekster enige valse verklaringen zou hebben

afgelegd, dit “uit schrik om weer naar Gamba te worden gestuurd” (sic) was, merkt de Raad op dat

verzoekster nalaat aan te duiden welke verklaringen “vals” zouden zijn.

Hoe dan ook mag van een asielzoekster worden verwacht dat zij voor de diverse asielinstanties

coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat zij de feiten die de aanleiding vormen

van haar vlucht uit haar land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van haar

asielrelaas, op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het

onderzoek.

Verder benadrukt de Raad dat elke asielzoeker in zekere mate onder psychische druk staat; de

aangehaalde gebeurtenissen zijn evenwel dermate ingrijpend en fundamenteel dat verzoekster,

ondanks de traumatische ervaring, bij machte moet zijn een coherent en correct verhaal te vertellen

(RvS, nr. 150.619 van 25 oktober 2005).

Voor het overige beperkt het verzoekschrift zich tot het herhalen van de vrees van verzoekster.

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan verzoekster echter niet gevolgd worden in haar bede dat zij

“moet geholpen worden. Ze moet in Belgie kunnen blijven door deze beslissing ongedaan te maken”

(sic).
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Gelet op bovenstaande vaststellingen kan aan het asielrelaas van verzoekster geen geloof gehecht

worden; er is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Internationaal Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni

1953 (RvS 12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

Een ongeloofwaardig relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoekster

brengt geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de zin van

voormelde wetsbepalingen.

Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij in

geval van een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad over algemeen

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

2.2.5. Besluit

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

besluiten dat verzoekster 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 voormelde wet aantoont.

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 zeventien maart tweeduizend vijftien door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY M. BONTE


