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 nr. 153 169 van 30 oktober 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 IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 3 augustus 2015 

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

staatlozen van 30 juni 2015. 

 

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 30 september 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 oktober 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. LOOBUYCK 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 dat u een Gambiaans staatsburger bent, geboren op X en van Madinka ethnie.  

U groeide op in Lamin en ging naar school. U ronde uw twaalfde jaar af en begon vervolgens aan een 

bijkomend jaar. Tijdens uw studie begon u eveneens te werken bij het radiostation ’Yiriwa Community 

Radio’. U begon er te werken in mei 2013. Na een zestal maand werd de radio gesloten door de 

overheid waardoor u uw werk verloor.  

Uw zus, (M.s.T.), had een relatie met Lamin Sané vanaf 2009. Lamin Sané was in 2012 naar de 

Verenigde Staten van Amerika gegaan na een aanvaring met de president, Yahya Jammeh. Ergens in 

november 2014 keerde Lamin Sané clandestien terug naar Gambia. Omdat hij een relatie had met uw 

zus, kwam u hem tegen. Hij vroeg u welk werk u deed en vroeg naar uw documenten. U gaf uw 
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documenten van toen u bij de radio werkte. Hij vertelde u dat hij u een goede functie zou bezorgen als 

hij zijn missie zou hebben volbracht. U wist niet over welke missie het ging.  

Op 30 december 2014 werd er een staatsgreep gepleegd. Toen u hoorde dat Lamin Sané erbij 

betrokken was, vluchtte u naar Senegal. U vermoedde dat hij kopijen van uw documenten bij zich zou 

hebben gehad tijdens de staatsgreep.  

Enkele dagen nadat u in Senegal was gearriveerd, contacteerde u uw familie. Ze vertelden u dat de 

politie u zocht. Later kwam u te weten dat de Gambiaanse overheid geheim agenten naar Senegal had 

gestuurd om u te zoeken. U besloot dat u Senegal moest verlaten en kon via een connectie aan valse 

documenten geraken. Op 25 april 2015 nam u het vliegtuig richting België. U arriveerde de volgende 

dag. U vroeg asiel aan op 27 april 2015.  

 

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 vreest de Gambiaanse overheid. U vermoedt dat, tijdens de staatsgreep van 30 december 2014, één 

van de mensen die toen gedood werden, Lamin Sané, verschillende documenten bij zich had met uw 

naam erop toen hij werd doodgeschoten. (zie gehoor CGVS, p 8 en p 19)  

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u aan het einde van het gehoor verklaarde dat u alle 

vragen goed heeft begrepen. (zie gehoor CGVS, p 21) Wanneer u tijdens het gehoor aangaf dat u iets 

niet goed begreep, deden zowel de tolk als de protection officer (verder PO) het mogelijke opdat u de 

vraag correct zou begrijpen. Zo werd de vraag naast het Malinke tevens in het Engels gesteld, wanneer 

duidelijk was dat u de vraag niet begreep of als u het zelf aangaf. Elke vraag die u schijnbaar niet 

begreep, werd hierbij uitgeklaard.  

Verder dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u daadwerkelijk bij 

de ‘Yiriwa Community Radio Kombo Central’ heeft gewerkt. U verklaart dat u er begon te werken op 

21 mei 2013 en dat u er na een zestal maanden mee moest stoppen omdat de radio werd gesloten door 

de overheid. (zie gehoor CGVS, p 6) Wanneer u wordt gevraagd wanneer de radiozender werd 

gesloten, zegt u dat dit in de loop van 2013 gebeurde. (zie gehoor CGVS, p 6) Wanneer de PO in de 

loop van het gehoor nogmaals vraagt wanneer de radio werd gesloten, blijft u opnieuw het antwoord 

verschuldigd en zegt u dat u de exacte datum of maand niet kent. (zie gehoor CGVS, p 11) Het is reeds 

een eerste negatieve indicatie dat u niet zou weten wanneer de overheid het radiostation waar u 

zou hebben gewerkt zou sluiten. Immers, indien u werkelijk voor deze radio zou hebben gewerkt, 

is het niet aannemelijk dat u dat niet kan situeren in de tijd. Uit informatie toegevoegd aan het 

administratief dossier blijkt bovendien dat de radiozender in 2009 door het regime werd gesloten en 

sindsdien niet meer werd geopend. Daar het radiostation ‘Yiriwa Community Radio' in 2009 werd 

gesloten is het niet aannemelijk dat u verklaart dat u in 2013 voor hen werkte. Ter ondersteuning 

van uw asielrelaas legt u verschillende documenten voor van ‘Yiriwa community Radio’ zoals een ‘letter 

of appointment’ (vrije vertaling aanstellingsbrief), dd 21 maart 2013. Uit deze brief blijkt dat u vanaf 24 

maart 2014 zou zijn aangeworven. Vooreerst blijkt uit voorgenoemde informatie dat het radiostation in 

2013 al niet meer actief was, waardoor het elke geloofwaardigheid verliest dat u toen zou zijn 

aangenomen om er te werken. Bijkomend dient te worden opgemerkt dat de brief is gedateerd in 2013 

terwijl u zou zijn aangenomen vanaf 2014. Ook aan de loonbrieven die u voorlegt, van maart 2013 tot 

augustus 2013 – terwijl de radio al gesloten was- kan geen enkele geloofwaardigheid worden gehecht. 

Tevens dient hierbij te worden opgemerkt dat elke maandloonbrief (met uitzondering van maand mei, 

die niet werd ondertekend) werd ondertekend op de 31ste, dus ook voor de maanden met slechts 30 

dagen. Ook hiermee wordt de ongeloofwaardigheid van uw relaas verder bevestigd. Ook aan het 

document waarmee u tracht aan te geven dat u een opleiding heeft gevolgd bij de Yiriwa community 

radio van 10 tot 14 mei 2014, kan geen enkel geloof worden gehecht. Wanneer de PO u vraagt wanneer 

u deze opleiding heeft gevolgd, zegt u dat dit was in mei 2013. (zie gehoor CGVS, p 13). U geeft als 

verklaring dat ze het document hebben gededateerd omdat ze wisten dat het radiostation zou 

worden gesloten en om u zodoende recente werkervaring te geven in uw zoektocht naar nieuw werk. 

(zie gehoor CGVS, p 13) Het is helemaal niet aannemelijk dat een bedrijf dergelijk document zou post-

dateren omdat ze vermoeden dat ze zouden kunnen gesloten worden.  

Bovendien dient te worden opgemerkt dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken helemaal niet heeft 

gezegd dat u bij de ‘Yiriwa Community Radio’ werkte maar dat u ‘stand-up comedian’ was sinds 21 

maart 2013. (zie verklaringen DVZ, persoonsgegevens, vraag 12). In het begin van het gehoor bij het 

CGVS verklaart u dat u voor de DVZ wel zei dat u comedian bent maar dat u dat niet bent maar wel een 

radiopresentator. Het feit dat u zich ‘vergist’ in het beroep dat u zou hebben uitgeoefend in 

Gambia, is niet aannemelijk en nogmaals een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van 

uw relaas. U verklaarde voor de DVZ ook dat u lid was van UDP en dat dit de reden was voor uw 
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vertrek uit Gambia. U wist tijdens uw gehoor voor de DVZ echter niet waarvoor 'UDP' staat (zie 

vragenlijst CGVS, ingevuld op DVZ, nr. 3). Voor het CGVS verklaarde u dan weer dat u geen 

problemen had in Gambia omwille van uw beweerde lidmaatschap van UDP (zie gehoor CGVS, p. 19). 

Aan uw verklaringen over UDP kan dan ook geen geloof meer worden gehecht.  

Uit bovenstaande blijkt dat er ook helemaal geen geloof kan worden gehecht aan uw 

werkzaamheden bij de Yiriwa Community Radio.  

Daar u niet aannemelijk kan maken dat u daadwerkelijk heeft gewerkt bij de Yiriwa Community 

Radio, kan u helemaal niet aannemelijk maken dat u deze documenten aan Lamin Sanneh heeft 

gegeven. Bovendien is uw verklaring, dat u deze documenten aan hem zou hebben gegeven omdat hij 

u dan een goede baan zou geven nogal bij de haren getrokken en zeker wanneer Lamin Sanneh deze 

ook nog bij zich zou hebben tijdens de staatsgreep. Er kan helemaal geen geloof worden gehecht 

aan de door u aangehaalde problemen in Gambia en bijgevolg ook niet in Senegal daar deze 

volledig voortvloeien uit de problemen in Gambia.  

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.  

Naast de documenten die reeds werden besproken, legt u tevens een kaart voor van de Yiriwa 

Community Radio. Aangezien deze makkelijk kan worden gemaakt en er geen enkel officieel bewijs is 

zoals een handtekening, kan dit niet als bewijs worden gezien dat u er inderdaad ooit heeft gewerkt. 

Daarnaast legt u ook een document voor waaruit zou moeten blijken dat uw vader is overleden op 22 

mei 2013, opgemaakt door de ‘Africmed Clinical services’ op 9 oktober 2014. Wanneer de PO u vraagt 

wanneer u het document heeft gekregen, zegt u dat u het document kreeg op de dag van het overlijden. 

Het is pas wanneer de PO u er attent op maakt dat dit document in 2014 werd opgemaakt, dat u 

verklaart dat u het oorspronkelijke document bent verloren en dat u daarom opnieuw naar het 

ziekenhuis ging, in 2014. (zie gehoor CGVS, p 10). Ook hier wordt uw geloofwaardigheid verder 

geschonden, daar er geen reden is om niet onmiddellijk aan te geven dat u in 2014 een nieuw 

document moest halen omdat u het oorspronkelijke kwijt was geraakt. Bovendien heeft dit document in 

se geen betrekking op uw beweerde problemen in Gambia.  

 

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 in een enig middel de schending aan van artikel 48/3, 48/4 en 48/6 van de 

voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), de materiële motiveringsplicht en artikel 17, 

§ 2 van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (PR CGVS).  

 

Verzoeker geeft een algemene uiteenzetting over (de inhoud van) deze bepalingen. Hij erkent over zijn 

beroep tijdens het gehoor bij de DVZ andere dingen te hebben verklaard dan tijdens het gehoor bij het 

CGVS. Dit is te wijten aan het feit dat hij voor het interview bij de DVZ net te horen gekregen had dat 

zijn zus werd overreden door een auto. Hij was danig onder de indruk en legde warrige verklaringen af 

bij de DVZ. De verklaringen die hij aflegde bij het CGVS zijn de reden voor zijn vrees. Verzoeker was 

bovendien radiopresentator van juli 2009 tot december 2009 en dus niet in 2013, zoals hij verkeerdelijk 

verklaarde bij het CGVS. Bijgevolg kan er wel geloof worden gehecht aan zijn werkzaamheden bij de 

Yiriwa Community Radio en aan het feit dat hij documenten gaf aan Lamin Sanneh.  

 

Volgens verzoeker probeert verweerder “op volstrekt oneerbare wijze” zijn geloofwaardigheid onderuit te 

halen. Hij stelt dat dergelijke streng toegepaste “consistentie heuristiek” geen adequate methode is om 

het assessment nopens de geloofwaardigheid van een asielzoeker uit te voeren. Het is feitelijk noch 

juridisch juist om de ongeloofwaardigheid van een asielzoeker af te leiden uit enkele omissies en 

contradicties. Verzoeker verwijst naar een aantal wetenschappelijke studies en argumenten. In dit kader 

haalt hij onder meer aan: “Aangezien consistente verklaringen omwille van trauma niet gegarandeerd 

kunnen worden, is dit problematisch voor de getraumatiseerde asielzoeker”. Waar hij zijn periode van 

tewerkstelling niet geloofwaardig kon weergeven, stelt hij: “Echter, dit is in het geval van trauma vaak 

onmogelijk”. De Belgische asielinstanties oordelen vaak dat tegenstrijdigheden afbreuk doen aan de 

geloofwaardigheid van de asielzoeker. Verzoeker vervolgt: “Het valt te betreuren dat Uw Raad deze 
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“gemakkelijkheidspolitiek” van de verwerende partij al te veel beloond heeft in vorige rechtspraak”. 

Verzoeker verwijst naar rechtsleer omtrent de “consistentie heuristiek”. Hij geeft aan dat er verschillende 

oorzaken zijn die verklaren waarom het moeilijk is voor oprechte personen om een zelfde gebeurtenis 

steeds op dezelfde, consistente wijze weer te geven. Hij wijst erop dat bepaalde informatie moeilijk te 

reconstrueren is, dat er een “barrier to disclosure” kan optreden door schaamte en dat een trauma het 

onmogelijk kan maken om een herinnering te reconstrueren. Een persoon zijn geheugen en zijn verhaal 

kan bovendien veranderen in de tijd ingevolge verscheidene geheugeneffecten. Al te vaak wordt door 

verweerder verkeerdelijk verondersteld dat ons brein alle aspecten van meegemaakte gebeurtenissen 

registreert en dat deze herinneringen ongewijzigd opgeslagen blijven in de hersenen. “Deze misvatting 

geldt des te meer voor traumatische gebeurtenissen”. Er moet dus enige terughoudendheid worden 

gehanteerd ten opzichte van de “consistentie heuristiek” en in casu doorstaat deze niet de toets van de 

materiële motiveringsplicht. Verweerder schendt aldus artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.  

 

Verzoeker verwijst nog naar rechtsleer en rechtspraak. Gezien de ongeloofwaardigheid van zijn relaas 

gesteund is op enkele omissies en inconsistenties, hoewel dit geen adequate wijze is om het relaas te 

toetsen op geloofwaardigheid, heeft verweerder ten onrechte de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus geweigerd.  

 

Volgens verzoeker schendt de bestreden beslissing aldus het redelijkheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht. 

 

Hij vraagt in hoofdorde om de toekenning van de vluchtelingenstatus, in subsidiaire orde om de 

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus en in sub subsidiaire orde om de vernietiging van de 

bestreden beslissing. 

 

2.1.2. Ter terechtzitting van 28 oktober 2015 legt verzoeker door middel van een aanvullende nota een 

brief neer van één van zijn ex-collega’s bij de Yiriwa Development Radio. Tevens wordt een kopie van 

de badge en de identiteitskaart van deze ex-collega neergelegd. Verder wordt de briefomslag waarin 

deze stukken werden verstuurd bijgebracht (rechtsplegingsdossier, stuk 7). Ten aanzien van deze 

briefomslag dient te worden vastgesteld dat zich hierin een kopie en een kleurenkopie van de badge 

bevinden waarvan verzoeker een kopie neerlegt. Tevens bevindt zich hierin het medisch attest inzake 

het overlijden van verzoekers vader dat zich reeds in het dossier bevindt (administratief dossier, map 

‘documenten’).  

 

2.2.1. Verzoeker duidt niet in concreto aan op welke wijze artikel 17, § 2 PR CGVS in casu geschonden 

zou zijn. Dat hij niet met bepaalde tegenstrijdigheden zou zijn geconfronteerd tijdens het gehoor bij het 

CGVS doet op zich bovendien geen afbreuk aan het bestaan van deze tegenstrijdigheden. Het 

vaststellen van tegenstrijdigheden is tijdens het gehoor zelf daarenboven niet steeds mogelijk, terwijl 

verzoeker als enige persoon in principe wel kan weten wat hij eerder heeft verklaard. Artikel 17, § 2 PR 

CGVS voorziet voorts slechts in de verplichting om de asielzoeker met tegenstrijdige verklaringen te 

confronteren wanneer deze tijdens het gehoor worden vastgesteld. 

 

2.2.2. 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. 

 

2.2.3. 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. In de bestreden beslissing wordt op omstandige wijze gemotiveerd waarom geen geloof kan 

worden gehecht aan verzoekers beweerde vrees voor vervolging. Meer bepaald wordt hierin vastgesteld 

dat (i) hij vage verklaringen aflegde over de sluiting van de Yiriwa Community Radio; (ii) zijn verklaringen 

omtrent zijn beweerde tewerkstelling in 2013 voor deze radiozender en omtrent de sluiting van deze 

zender manifest in strijd zijn met de informatie in het administratief dossier; (iii) de documenten die hij 

voorlegde ter staving van zijn relaas omwille van hun inhoud, verzoekers verklaringen en de informatie 

in het dossier iedere geloofwaardigheid ontberen; (iv) hij bij de DVZ bovendien nergens vermeldde dat 

hij werkte voor de voormelde radiozender, integendeel stelde dat hij ‘stand-up comedian’ was en 

hiervoor geen dienstige uitleg verschafte; (v) geen geloof kan worden gehecht aan zijn verklaringen 

omtrent zijn lidmaatschap van UDP; (vi) hij aldus geenszins aannemelijk maakt te hebben gewerkt voor 

de Yiriwa Community Radio; (vii) hij bijgevolg evenmin aannemelijk maakt de documenten inzake zijn 
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vermeende tewerkstelling voor voormelde radiozender aan Lamin Sanneh te hebben gegeven, laat 

staan dat hij zou aannemelijk maken dat deze persoon deze documenten ook nog bij zich zou hebben 

gehad bij diens poging tot staatsgreep en dat hij daarom vervolging zou riskeren; (viii) de overige 

neergelegde documenten niet tot een ander oordeel kunnen leiden.  

 

Waar verzoeker de tegenstrijdigheid inzake zijn beroepsactiviteit tracht te verklaren doordat hij bij de 

DVZ omwille van het vernemen van nieuws over een auto-ongeluk van zijn zus danig onder de indruk 

was en enkel warrige verklaringen kon afleggen, dient te worden opgemerkt dat dit bezwaarlijk ernstig 

kan worden genomen. Vooreerst staaft verzoeker deze bewering op generlei wijze. Bij het CGVS 

verklaarde verzoeker weliswaar dat hij in de war was bij de DVZ doch maakte hij nergens enige melding 

van het gegeven dat dit te wijten zou zijn geweest aan het feit dat zijn zus een auto-ongeluk zou hebben 

gehad (administratief dossier, stuk 4, p.3). Dat hij door het vernemen van dit nieuws foutieve 

verklaringen zou afleggen over dermate elementaire gegevens als zijn beroepsactiviteit is, te meer daar 

deze mede aan de basis zou hebben gelegen van zijn problemen, bovendien hoegenaamd niet 

aannemelijk.  

 

Verzoeker tracht in het onderhavige verzoekschrift voorts om zijn verklaringen omtrent zijn 

tewerkstelling alsnog in overeenstemming te brengen met de informatie in het administratief dossier. Hij 

poneert in deze eenvoudigweg dat hij weldegelijk voor de voormelde radiozender werkte in 2009, en niet 

in 2013 zoals hij verklaarde bij het CGVS. Indien hij werkelijk in 2009 voor deze radiozender zou hebben 

gewerkt, is het echter manifest onaannemelijk dat hij deze tewerkstelling bij het CGVS ‘verkeerdelijk’ 

vier jaar later en jaren na de sluiting van deze zender zou hebben gesitueerd. Daarenboven zijn 

verzoekers verklaringen in het verzoekschrift totaal in strijd met de documenten die hij eerder in zijn 

asielprocedure neerlegde ter staving van zijn beweerde tewerkstelling voor de voormelde radiozender 

(administratief dossier, map ‘documenten’). Deze documenten moesten immers aantonen dat hij in 2013 

voor deze zender zou hebben gewerkt. Verzoeker biedt hiervoor niet de minste verklaring. Verzoekers 

bewering in het onderhavige verzoekschrift kan aldus onmogelijk ernstig worden genomen.  

 

Verzoeker laat in het verzoekschrift verder meermaals uitschijnen getraumatiseerd te zijn. Ook dit kan 

hij niet ernstig volhouden. Verzoeker brengt vooreerst geen medisch attest bij waaruit het bestaan van 

een trauma in zijn hoofde afgeleid zou kunnen worden. Verder maakte noch verzoeker, noch zijn 

advocaat ooit eerder in de asielprocedure enige melding van het bestaan van een trauma in hoofde van 

verzoeker. Bijgevolg toont verzoeker geheel niet aan getraumatiseerd te zijn; laat staan dat hij aantoont 

dat hij ingevolge hiervan aan geheugenproblemen zou lijden of niet in staat was om tijdens het gehoor 

volwaardige verklaringen af te leggen. Verzoeker formuleerde voorts geen bezwaar tegen het 

plaatsvinden van de gehoren bij de DVZ en bij het CGVS. Uit de verslagen van deze gehoren en de 

vragenlijst blijkt daarenboven dat deze gehoren en het invullen van de vragenlijst op een normale wijze 

zijn geschied en kunnen geen problemen worden afgeleid. Verzoeker laat bovendien na in concreto aan 

te tonen dat, waar of op welke wijze het beweerde trauma zijn verklaringen zou hebben beïnvloed. 

Evenmin toont hij concreet aan dat of op welke wijze dit van invloed zou zijn geweest op de bestreden 

motivering en beslissing. 

 

Voor het overige beperkt verzoeker zich ertoe algemene kritiek te spuien over het functioneren van de 

Belgische asielinstanties en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en een algemene uiteenzetting te 

geven over het functioneren van het menselijke brein. Dergelijke algemene uiteenzetting kan 

hoegenaamd niet volstaan om afbreuk te doen aan de voormelde, concrete en in casu gedane 

vaststellingen.   

 

Aldus slaagt verzoeker er geenszins in om de vaststellingen ten grondslag van de bestreden beslissing 

te ontkrachten. Deze vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien zij niet 

dienstig worden weerlegd, onverminderd gehandhaafd. Zij volstaan om te besluiten dat niet het minste 

geloof kan worden gehecht aan verzoekers vermeende tewerkstelling voor de Yiriwa Community Radio 

en aan zijn beweerde asielrelaas. 

 

De stukken die verzoeker nog bijbrengt ter terechtzitting zijn niet van die aard dat zij de teloorgegane 

geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen kunnen herstellen (rechtsplegingsdossier, stuk 7). Aan 

de badge van verzoekers vermeende ex-collega kan immers niet de minste bewijswaarde worden 

gehecht. Vooreerst wordt deze slechts bijgebracht in de vorm van verschillende kopieën. Gelet op de 

manipuleerbaarheid van kopieën, kan hieraan geen bewijswaarde worden gehecht. Uit de verschillende 

kopieën die van deze badge worden voorgelegd blijkt daarenboven duidelijk dat met deze kopieën is 

geknoeid. Het is op basis van één van de kopieën immers duidelijk dat de badge initieel in een andere, 
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doorschijnende hoes zat of geplastificeerd was, waarbij er vanboven en op enige afstand van de badge 

ruimte voorzien was om deze badge aan een lint te bevestigen. Blijkens de andere twee kopieën zou de 

badge echter geen hoes hebben gehad en direct bevestigd zijn geweest aan een lint. Bovendien stemt 

de naam van de radiozender op de badge niet overeen met de naam die op verzoekers eerder 

neergelegde documenten wordt weergegeven en die, blijkens de informatie in het administratief dossier, 

de correcte is (administratief dossier, map ‘documenten’; map ‘landeninformatie’). Op de badge wordt de 

naam ‘Yiriwa Community Radio’ immers foutief weergegeven als ‘Yiriwa Development Radio’. Gelet op 

het voorgaande, kan geheel niet worden aangenomen dat de brief die verzoeker ter terechtzitting 

neerlegt zou uitgaan van een ex-collega en kan aan de inhoud van deze brief niet de minste waarde 

worden gehecht. De kopie van de identiteitskaart van deze persoon kan hierop geen ander licht werpen. 

Het medische attest inzake het overlijden van verzoekers vader werd reeds hoger besproken. De 

briefomslag bevat voor het overige geen elementen die aan het voorgaande afbreuk kunnen doen.     

 

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in deze is 

voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de 

vreemdelingenwet.  

 

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 beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere 

elementen dan deze ten grondslag van zijn asielrelaas. Gelet op de hoger gedane vaststellingen, toont 

hij, 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 dertig oktober tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN W. MULS 

 


