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nr. 174 235 van 6 september 2016

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 6 april 2016 heeft

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

8 maart 2016.

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 23 mei 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 juni 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat HAUWEN loco advocaat

D. ANDRIEN 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 verklaarde de Gambiaanse nationaliteit te hebben en geboren te zijn op X te X. U bent van Karoninka

origine en u bent moslim. U bent ongehuwd. Uw ouders overleden toen u nog erg jong was. Uw moeder

overleed na een slepende ziekte in 1999 terwijl uw vader overleed in 2001. Een van uw twee

broers kwam om het leven in 2003 bij een verkeersongeluk. Na het overlijden van uw ouders verbleef u

samen met uw oudste broer in het ouderlijke huis. Uw oudste broer, Nfally, werkte in het Gambiaanse

leger. Door zijn beroep was uw broer geregeld langere periodes niet thuis. Tijdens zijn afwezigheid werd

u opgevangen door buren. Andere familieleden woonden immers niet in Brikama maar in een verder

gelegen dorp. U liep school van 2001 tot 2006.
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Nadien stopte u met school omwille van financiële redenen. U probeerde wat geld bij te verdienen door

het maken en nadien verkopen van kleine kunstwerken. Af en toe gaf u ook workshops in lokale

scholen. Deze artistieke vaardigheden had u onder de knie gekregen via een buurvrouw.

Op 20 maart 2010 vielen soldaten ‘s nachts jullie huis binnen. Ze waren op zoek naar uw broer, maar

vielen eerst uw kamer binnen. Uw broer, die het geschreeuw vanuit uw kamer hoorde, kwam op het

geluid af. De militairen richtten zich vervolgens op uw broer die hardhandig werd meegenomen. Het was

duidelijk dat ze op zoek waren naar uw broer. U had geen idee naar welke plaats men uw broer had

gebracht. In de maanden die volgden op deze gebeurtenis vernam u niets over uw broer. Op 15 mei

2010 vielen opnieuw enkele soldaten uw huis binnen. Ze waren op zoek naar documenten en tapes,

maar u had geen idee waarover ze het hadden. Zonder resultaat dropen de militairen weer af. Op 10

januari 2012 kreeg u nogmaals het bezoek van enkele militairen. Weer waren ze op zoek naar bepaalde

documenten en tapes gelinkt aan uw broer. Ditmaal werd u wel meegenomen naar een voor

u onbekende plaats. Gedurende 21 dagen werd u opgesloten en mishandeld. Op 31 januari 2012 werd

u in de buurt van Brikama weer vrijgelaten. Op 25 mei werd ook uw broer eindelijk vrijgelaten. Ziek

kwam hij weer naar huis in Brikama. Uw broer vertelde u nu eindelijk waarom hij was aangehouden. In

2004 werkte hij als inlichtingenofficier op het State House van de president. In november 2004 had de

president uw broer gevraagd om de journalist Deyda Hydara te doden wat uw broer had geweigerd.

Uiteindelijk werd deze journalist in december 2004 vermoord door andere onbekende personen. Uw

broer vertelde u over bepaalde tapes en documenten die met deze zaak te maken zouden hebben. Na

de vrijlating van uw broer in 2012 ging zijn gezondheid achteruit. Hij vertelde u dat hij bepaalde injecties

had gekregen tijdens zijn gevangenschap. Jullie moesten vaak naar het hospitaal gaan. In juni 2014

gingen jullie naar het ziekenhuis in Banjul. Op 1 augustus 2014 vielen enkele militairen de kamer van uw

broer in het ziekenhuis binnen. Verpleegsters vertelden u dat uw broer weer een inspuiting had

gekregen. Het ging nu snel slechter met uw broer. Uiteindelijk overleed hij op 7 augustus 2014. De

volgende dag, op 8 augustus 2014, volgde zijn begrafenis. Na de begrafenis van uw broer kwam een

vriend en collega van uw broer naar u toe. Hij vertelde u dat hij een arrestatiebevel op uw naam had

gezien op het bureau van de president en raadde u aan het land te verlaten. Diezelfde avond en nacht

sloeg u op de vlucht. Via het zuiden van Gambia verliet u het land en trok naar Senegal. Hoewel u niet

over enige identiteitsdocumenten beschikte, lieten de Senegalese grenswachters u de volgende dag

toch door. Via Ziguinshor belandde u uiteindelijk in Dakar waar u zou verblijven van 10 augustus 2014

tot 11 mei 2015. Iemand die u had leren kennen in Dakar hielp u uiteindelijk op een cargo schip

waarmee u naar België kwam. U kwam op 23 mei 2015 aan in Antwerpen, en op 26 mei 2015 vroeg u

asiel aan bij de Belgische asielinstanties in Brussel.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat in uwen hoofde een “gegronde

vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève of een “reëel risico op het

lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in

aanmerking kan worden genomen.

U beweert uw land van herkomst te hebben verlaten omdat u door de Gambiaanse autoriteiten gezocht

zou worden omdat men u ervan verdacht in het bezit te zijn van geheime informatie gelinkt aan de

moord op de Gambiaanse journalist Deyda Hydara in 2004. U verklaart tijdens het gehoor dat uw broer

in 2004 gevraagd zou zijn om deze moord te plegen maar dat hij weigerde, en dat hij nadien in het bezit

zou zijn geweest over hieraan gelinkte geheime informatie. Na het overlijden van uw broer zouden de

Gambiaanse autoriteiten ook op zoek zijn naar u, aldus uw verklaringen tijdens het gehoor.

Er dient echter vastgesteld te worden dat u de oorzaak van de door u aangehaalde “vrees

voor vervolging” of “reëel risico op het lijden van ernstige schade” niet aannemelijk maakt. Uw

relaas is ongeloofwaardig omwille van vage, niet-aannemelijke en inconsistente verklaringen.

Bovendien is uw relaas deels gestoeld op veronderstellingen.

Zo kunnen er vooreerst ernstige bedenkingen gemaakt worden betreffende de door u

aangehaalde oorzaak van uw problemen, met name de beweerde problemen die uw broer Nfally

met de Gambiaanse autoriteiten zou hebben gehad. U verklaart tijdens het gehoor dat uw oudste

broer, die als inlichtingenofficier werkte voor de president, in november 2004 benaderd zou zijn geweest

door de president zelf met de vraag om de journalist Deyda Hydara te vermoorden (zie gehoorverslag

CGVS, 22 februari 2016, p.10 en p.12). Hij zou dit geweigerd hebben waarop hij een week zou zijn

aangehouden in diezelfde maand (zie gehoorverslag CGVS, p.12 en p.14). De journalist Hydara werd

uiteindelijk in december 2004 vermoord door vooralsnog onbekende personen zoals kan teruggevonden

worden in talloze krantenartikelen waarvan u er een aantal voorlegt tijdens het gehoor (zie administratief

dossier). U beweert tijdens het gehoor dat uw broer vervolgens op 20 maart 2010 gearresteerd zou zijn

en gedurende meer dan twee jaar opgesloten zou zijn op een onbekende plaats (zie gehoorverslag

CGVS, p.12).
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U kan ten eerste tijdens het gehoor voor het CGVS op geen enkele manier staven dat uw broer

gevraagd zou zijn om de bekende journalist Hydara te vermoorden. U verklaart tijdens het gehoor

meermaals dat u nog jong was op het moment dat uw broer dit gevraagd werd en dat u er niet veel over

weet (zie gehoorverslag CGVS, p.5 en p.9). Verder verklaart u tijdens het gehoor dat u pas na de

vrijlating van uw broer – op 25 mei 2012 – te weten bent gekomen over deze vermeende vraag van de

president zelf aan uw broer (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Wanneer u verdere vragen gesteld worden

en meer details gevraagd worden over deze gebeurtenis, haalt u aan dat uw broer er niets of niet veel

over wou vertellen omdat het geheim was en omdat hij u niet wou betrekken in deze zaak (zie

gehoorverslag CGVS, p.12). U komt tijdens het gehoor bijgevolg niet verder dan de boude stelling dat

uw broer gevraagd werd om de beruchte moord op journalist Deyda Hydara plegen, maar dat hij dit zou

geweigerd hebben.

Ook over de geheime informatie, in de vorm van tapes en geheime documenten, volgens uw

verklaringen, waarvan uw broer in het bezit zijn geweest, zijn uw verklaringen vaag en hoegenaamd niet

overtuigend. Tijdens het gehoor worden u meerdere vragen gesteld over deze tapes en documenten, en

over de inhoud ervan, maar telkens komt u niet verder dan te stellen dat u vermoedt dat er informatie op

stond gelinkt aan de moord op Hydara (zie gehoorverslag CGVS, p.10 - p.12). Zo antwoordt u –

wanneer u gevraagd wordt welke tapes de agenten in uw huis zochten – dat u het niet weet, maar dat u

vermoedt dat het met de moord te maken had (zie gehoorverslag CGVS, p.10). U heeft ook geen idee

waar deze tapes en documenten zich zouden bevinden (zie gehoorverslag CGVS, p.12, p.17, p.18).

Wanneer u tijdens het gehoor gevraagd wordt of uw broer u er niet meer over vertelde na zijn vrijlating,

antwoordt u van niet (zie gehoorverslag CGVS, p.13, p.18). U zegt dat hij u er niet veel over wou

vertellen, dat hij niet wou zeggen waar ze zich bevonden, en dat u bijgevolg geen idee heeft op welke

plaats deze zouden zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.13, p.18). Gevraagd of deze tapes dan wel bestaan

en of uw broer er dan niet over vertelde, antwoordt u dat hij gewoon zei dat ze bestaan maar dat

niemand mocht weten waar ze zich bevinden (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Gevraagd of iemand

anders dan uw broer weet waar deze zogenaamde geheime informatie zou zijn, antwoordt u dat uw

broer vertelde dat hij de enige is die het weet, en dat niemand anders het weet (zie gehoorverslag

CGVS, p.13). Uw verklaringen over deze zogenaamde bezwarende en geheime informatie zijn

bijgevolg weinig overtuigend en erg vaag te noemen. U heeft geen idee welke precieze informatie er

op de gezochte tapes en documenten terug te vinden zou zijn, en heeft evenmin een idee waar deze

tapes en documenten zich zouden bevinden. Nochtans vormde deze zogenaamde geheime informatie

de aanleiding van uw beweerde arrestatie, volgens uw verklaringen. Bovendien heeft u na de vrijlating

van uw broer in 2012 ruim de tijd gehad om uw broer hier vragen over te stellen. Uw verklaring dat uw

broer u niet in deze zaak wou betrekken komt hoegenaamd niet overtuigend over aangezien u namelijk

al meer dan betrokken was in deze kwestie aangezien uzelf gearresteerd zou zijn begin 2012 naar

aanleiding van deze vermeende zaak rond uw broer.

Over uw beweerde arrestatie in januari 2012 kunnen bovendien ook enkele opmerkingen

gemaakt worden. Zo heeft u geen idee waar u zou zijn opgesloten gedurende 21 dagen (zie

gehoorverslag CGVS, p.18). Gevraagd om de gevangenisomstandigheden te beschrijven, komt u ook

niet verder dan te stellen dat u in een kleine kamer was opgesloten (zie gehoorverslag CGVS, p.18).

Gevraagd naar meer details, antwoordt u weer dat het een kleine kamer was, dat u mishandeld werd, en

dat u eenmaal per dag eten kreeg (zie gehoorverslag CGVS, p.18). Ook nadat u vrijgelaten werd, had u

geen idee waar u nu opgesloten was gedurende 21 dagen, verklaart u tijdens het gehoor (zie

gehoorverslag CGVS, p.18). Pas als u gevraagd wordt of u dan ver van Brikama werd opgesloten,

verklaart u weinig overtuigend dat u het denkt, omdat jullie zo’n dertig à veertig minuten reden vanaf

jullie huis (zie gehoorverslag CGVS, p.18). Als er al enig begrip zou kunnen worden opgebracht voor

uw onwetendheid over uw beweerde detentieplaats, geldt dit in veel mindere mate voor uw broer. U

geeft tijdens het gehoor immers aan dat u geen idee heeft waar uw broer gedurende twee jaar werd

opgesloten, omdat uw broer het ook niet wist (zie gehoorverslag CGVS, p.17). U verklaart dat

Gambianen immers op veel plaatsen worden vastgehouden in Gambia (zie gehoorverslag CGVS, p.17).

Gezien de beweerde professionele activiteiten van uw broer als inlichtingenofficier binnen de kringen

rond de president, zou het verbazend zijn dat uw broer niet geweten zou hebben op welke plaats hij

gedurende twee jaar zou zijn vastgehouden. Ook wat dit aspect van uw asielrelaas weet u bijgevolg niet

te overtuigen.

Eveneens kunnen heel wat vragen gesteld worden bij het beweerde tijdstip van de arrestatie van uw

broer in de loop van 2010. U verklaart tijdens het gehoor dat uw broer in 2004 geweigerd zou hebben de

moord op Hydara te plegen maar dat hij slechts in 2010 gearresteerd zou zijn om vervolgens gedurende

twee jaar te worden opgesloten. Wanneer u tijdens het gehoor gevraagd wordt of hij dan tussen 2004 en

2010 geen problemen heeft gekend met zijn oversten of met de Gambiaanse autoriteiten, antwoordt u

plots dat hij in november 2004 wel een week zou zijn gearresteerd (zie gehoorverslag CGVS, p.14).
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Gevraagd of uw broer tussen 2004 en 2010 enige problemen zou hebben gekend, geeft u aan dat u

denkt van niet, en dat hij gewoon aan de slag was in het leger als inlichtingenofficier (zie gehoorverslag

CGVS, p.14). Vervolgens gevraagd of hij nooit gearresteerd werd in deze periode, verklaart u nu dat u

denkt dat hij af en toe werd aangehouden, maar dat hij het u nooit vertelde (zie gehoorverslag CGVS,

p.14). Wanneer de vraag nog eens ter bevestiging gesteld wordt, antwoordt u dat u het niet weet, maar

dat u denkt dat hij af en toe werd aangehouden omdat hij soms gedurende bepaalde periodes wegbleef

(zie gehoorverslag CGVS, p.14). Deze veronderstellingen van uw persoon komen niet erg

overtuigend over. De vraag kan gesteld worden waarom uw broer u wel verteld zou hebben over zijn

beweerde arrestatie in november 2004, en niets zou hebben verteld over eventuele arrestaties tussen

2004 en 2010. Tijdens het gehoor geeft u ook aan dat het in 2010 de eerste maal was dat militairen naar

uw huis kwamen voor een huiszoeking (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Bovendien legt u tijdens het

gehoor zelf een document voor dat uw broer in 2008 nog een cursus heeft gevolgd in het Gambiaanse

leger, en een ander document waarin vermeld wordt dat uw broer in 2008 gepromoveerd wordt tot

luitenant in het Gambiaanse leger (zie administratief dossier) wat eventuele problemen met zijn oversten

in die periode toch ernstig in twijfel trekken. In ieder geval kan de vraag gesteld worden waarom uw

broer slechts in 2010 zou gearresteerd zijn voor een incident of gebeurtenis daterend uit 2004.

Deze lange periode waarin uw broer blijkbaar gewoon aan de slag kon blijven als inlichtingenofficier –

en zelfs de graad van luitenant toegekend kreeg – ondermijnt verder de toch al weinig overtuigende

verklaringen omtrent de door u aangehaalde problemen van uw broer en uw hieruit

voortvloeiende persoonlijke problemen.

Bovendien legt u tijdens het gehoor wel meer boude verklaringen af die u niet kan staven en

die bijgevolg hoegenaamd niet overtuigend overkomen, en de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas verder ondermijnen. Op een bepaald ogenblik haalt u tijdens het gehoor aan dat u niet

enkel weet heeft van geheime tapes en documenten gelinkt aan de moord op Hydara, maar dat u zelfs

weet wie de persoon is die de beruchte moord op deze journalist heeft gepleegd (zie gehoorverslag

CGVS, p.15). Gevraagd echter wie de moord dan gepleegd heeft, komt u niet verder dan het geven van

een voornaam (zie gehoorverslag CGVS, p.15). U verklaart verder niet te weten wat zijn volledige naam

is, noch wat zijn precieze functie is (zie gehoorverslag CGVS, p.15). U geeft aan enkel te weten dat het

een collega van uw broer is (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Als u beweert weet te hebben van zulke

belangwekkende informatie, mag redelijkerwijze toch verwacht worden dat u hierover meer precieze

informatie zou kunnen geven dan louter een voornaam van een zogenaamde collega van uw broer.

Bovendien strookt deze boude bewering – als zou u weten wie de dader van de moord was – helemaal

niet met uw eerdere verklaring dat uw broer u niets wou vertellen over de geheime informatie die op

de zogenaamde tapes en documenten stond omdat hij u niet wou betrekken in deze kwestie. Door u de

naam van de vermeende dader te geven, kan bezwaarlijk gesteld worden dat hij u niet wou betrekken in

deze affaire.

Tijdens het gehoor verklaart u ook dat u meerdere malen benaderd zou zijn door journalisten die meer

informatie wilden over uw broer (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Maar ook wanneer u hierover meer

vragen worden gesteld, lijkt u niet te weten om welke journalisten het dan ging, of voor welke kranten ze

dan wel werkten (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Het is ook vreemd te noemen dat deze journalisten

dan ook geen artikelen zouden hebben geschreven over de vermeende verdwijning en dood van uw

broer aangezien ze dan toch blijkbaar op de hoogte zouden zijn geweest over deze zaak.

Nog verder tijdens het gehoor verklaart u dat – wanneer u gevraagd wordt of uw broer geen collega’s in

het leger had die hem konden helpen – dat drie van hen zouden zijn gedood (zie gehoorverslag CGVS,

p.13). Gevraagd om wie het dan gaat, komt u weer niet verder dan erg gefragmenteerde en weinig

gedetailleerde antwoorden. U geeft de naam van een persoon, en een bijnaam van een andere (zie

gehoorverslag CGVS, p.13). Gevraagd naar meer informatie over de door u eerst vernoemde persoon,

antwoordt u dat u denkt dat hij een staatsgreep wou plegen, maar u heeft geen idee wanneer deze dan

zou hebben plaatsgevonden, noch in welke omstandigheden (zie gehoorverslag CGVS, p.13). De derde

naam die u geeft, zou de persoon zijn geweest die u na de begrafenis van uw broer zou hebben

aangeraden het land te verlaten omdat hij een arrestatiebevel op uw naam zou hebben gezien op de

bureau van de president, zoals u eerder verklaarde tijdens het gehoor. Nu verklaart u plotseling

over deze persoon dat hij overleden zou zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.13), maar ook nu heeft u geen

idee wanneer deze persoon dan overleden zou zijn of in welke omstandigheden (zie gehoorverslag

CGVS, p.13). Later tijdens het gehoor worden u nog enkele vragen gesteld over deze persoon, maar

ook nu kan u geen details geven over de vermeende dood van deze persoon (zie gehoorverslag CGVS,

p.20). Gevraagd hoe u dan te weten bent gekomen dat deze collega van uw broer om het leven zou zijn

gekomen, antwoordt u dat uw oom het u zou hebben verteld nadat u in België was aangekomen (zie

gehoorverslag CGVS, p.20).
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Eerder tijdens het gehoor had u nochtans verteld dat uw oom gearresteerd en verdwenen zou zijn op

het moment dat u nog in Senegal was, en dat u sindsdien niets meer van uw oom heeft vernomen (zie

gehoorverslag CGVS, p.6) terwijl u nu zegt dat uw oom u deze info zou hebben gegeven toen u al in

België was.

Dergelijke inconsistente en weinig overtuigende antwoorden ondermijnen verder

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in het geheel. U komt tijdens het gehoor niet verder

dan louter boude verklaringen zonder deze te kunnen staven, noch via documenten, noch via

eventuele gedetailleerde verklaringen. Integendeel, uw verklaringen zijn zoals hierboven

aangehaald niet aannemelijk en niet overtuigend.

U legt tot slot geen documenten neer ter staving of bevestiging van uw identiteit. Wel legt u een

aantal krantenartikelen die de moord op journalist Deyda Hydara bespreken, maar het betreft algemene

artikelen waarin vermeld wordt dat de dader(s) van deze moord niet gekend zijn. Deze door u

voorgelegde artikelen veranderen dan ook niets aan de hierboven gemaakte pertinente opmerkingen.

Verder legt u een aantal documenten voor die betrekking hebben op de militaire carrière van uw broer.

Zo legt u twee attesten voor die enerzijds verklaren dat uw broer een bepaalde cursus heeft gevolgd in

het Gambiaanse leger in 2008, en anderzijds dat uw broer in 2008 de graad van luitenant toegekend

kreeg. Zoals eerder aangehaald doen deze documenten eerder de vraag rijzen waarom uw broer

blijkbaar in de periode 2004-2010 geen problemen heeft gekend met zijn oversten in het leger, om

vervolgens plots in 2010 aangehouden te worden. Verder legt u een ontslagbrief voor van uw broer

waarin vermeld wordt waarin dat hij in april 2010 ontslagen wordt uit het leger. In dit document staat

echter geen reden vermeld van zijn ontslag. Ook legt u enkele foto’s van uw broer voor in legeruniform,

alsook een kopie van zijn militaire identiteitskaart. Deze documenten tonen echter enkel aan dat uw

broer lid is of was van het Gambiaanse leger, en tonen hoegenaamd niet aan dat uw broer enige

problemen zou hebben gekend met de Gambiaanse autoriteiten, zoals u beweert tijdens het gehoor.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen 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.

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 beroept zich in wat zich aandient als een enig middel op de schending van artikel 3 van

het EVRM, de Richtlijn 2005/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008,

artikelen 48/3, 48/4 en 48/6 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet) en artikel

27 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 stelt op algemene wijze dat het CGVS een manifeste appreciatiefout begaat door steeds de

meest nadelige interpretatie te hanteren, geen rekening houdt met “bepaalde verklaringen van

verzoeker die zouden moeten leiden tot een versoepeling van de beoordeling van het relaas van

verzoeker” en geen rekening houdt met alle elementen van de zaak.

Verweerder verwijt aan verzoeker dat hij geen details kon geven over de problemen van zijn broer, geen

bewijs bijbrengen van de vraag tot het vermoorden van de journalist, geen informatie geven over de

geheime informatie en geen informatie geven over de arrestatie van zijn broer. Verweerder is over deze

onwetendheden te streng. Verzoeker was aanvankelijk niet zelf betrokken. Bovendien was hij heel jong.

Zijn broer gaf hem weinig informatie over diens problemen en was vaak afwezig. Er zijn geen

tegenstrijdigheden in verzoekers verklaringen en hij gaf een coherent, spontaan en zo gedetailleerd

mogelijk verhaal. Het verzoek van de president om de journalist te doden was mondeling. Zelfs zijn

broer had hiervan geen bewijs. Verzoeker kent de inhoud van de geheime informatie niet. Hij is van

mening dat er bewijs bestaat van de moord op de journalist. Doordat verzoeker bij zijn broer verbleef

denken de autoriteiten dat hij hierover meer weet.

Aan verzoeker werden over zijn aanhouding en detentie slechts enkele vragen gesteld. Hij antwoordde

hierop precies. Indien verweerder meer wilde weten, hadden er meer vragen gesteld moeten worden.
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Verzoeker werd vastgehouden in een kleine cel, was alleen, had geen activiteiten en kreeg geen

bezoek. Er waren enkel militairen. Bijgevolg kon hij niet meer informatie geven. Verzoeker weet niet

waar hij werd vastgehouden omdat hij ’s nachts werd aangehouden. Hij wist wel dat het ver van Birkama

is (30-40 minuten met de auto).

Verzoeker geeft een algemene uiteenzetting omtrent de bewijslast in en de beoordeling van

asielaanvragen. Hij herhaalt geen tegenstrijdige verklaringen te hebben afgelegd en veel details te

hebben verstrekt.

Dat verzoekers broer werd vermoord, vormt een duidelijke aanwijzing voor verzoekers vrees voor

vervolging en risico op ernstige schade.

Verzoeker verwijst naar artikel 27 PR CGVS en stelt dat zijn problemen niet verrassen gelet op de

situatie in Gambia. In Gambia komen vaak mensenrechtenschendingen voor. Willekeurige arrestaties

en vasthoudingen zijn er gemeengoed. De situatie in Gambia werd door verweerder echter niet

onderzocht.

Verzoeker citeert artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en verwijt verweerder dat in de bestreden

beslissing geen motivering inzake de subsidiaire bescherming is opgenomen. Evenmin bevindt zich

hierover enig element in het administratief dossier. Bijgevolg kan verzoeker de beslissing niet begrijpen

en is deze onvoldoende gemotiveerd.

2.1.2. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog informatie van “Human Rights Watch” bij het

verzoekschrift (bijlage 3).

2.1.3. Ter terechtzitting van 15 juni 2016 legt verzoeker ter staving van zijn relaas door middel van een

aanvullende nota twee bijkomende stukken neer. Het betreft een kopie van een arrestatiebevel en een

kopie van een krantenartikel (rechtsplegingsdossier, stuk 7).

2.2.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoeker preciseert niet welk artikel van de

Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 (de zogeheten

‘terugkeerrichtlijn’) hij in casu geschonden acht. Evenmin preciseert hij hoe dit zou zijn geschonden.

Derhalve wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

2.2.2. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is “mutatis mutandis” gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 van het EVRM een risico op vervolging

omwille van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat

(UNHCR, Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional

Bureau For Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 van het EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet

van 15 december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009,

http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4,

§ 2, c) van de vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in

uitzonderlijke omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is

dat eenieder die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel

risico loopt op ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en

11449/07, 28 juni 2011, § 226).

De toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM niet aan de orde is.

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
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vervolgens in het kader van artikel 48/4. De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende

wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals

bepaald in artikelen 48/3 en 48/4. Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij

daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle aangevoerde argumenten.

2.2.4. Verzoeker stelt problemen te hebben gekregen en het land te hebben verlaten naar aanleiding

van de problemen van en de moord op zijn broer.

Verzoeker onderneemt echter niet de minste poging teneinde de bestreden beslissing te weerleggen en

laat deze volledig ongemoeid waar gesteld wordt:

“Eveneens kunnen heel wat vragen gesteld worden bij het beweerde tijdstip van de arrestatie van uw

broer in de loop van 2010. U verklaart tijdens het gehoor dat uw broer in 2004 geweigerd zou hebben de

moord op Hydara te plegen maar dat hij slechts in 2010 gearresteerd zou zijn om vervolgens gedurende

twee jaar te worden opgesloten. Wanneer u tijdens het gehoor gevraagd wordt of hij dan tussen 2004 en

2010 geen problemen heeft gekend met zijn oversten of met de Gambiaanse autoriteiten, antwoordt u

plots dat hij in november 2004 wel een week zou zijn gearresteerd (zie gehoorverslag CGVS, p.14).

Gevraagd of uw broer tussen 2004 en 2010 enige problemen zou hebben gekend, geeft u aan dat u

denkt van niet, en dat hij gewoon aan de slag was in het leger als inlichtingenofficier (zie gehoorverslag

CGVS, p.14). Vervolgens gevraagd of hij nooit gearresteerd werd in deze periode, verklaart u nu dat u

denkt dat hij af en toe werd aangehouden, maar dat hij het u nooit vertelde (zie gehoorverslag CGVS,

p.14). Wanneer de vraag nog eens ter bevestiging gesteld wordt, antwoordt u dat u het niet weet, maar

dat u denkt dat hij af en toe werd aangehouden omdat hij soms gedurende bepaalde periodes wegbleef

(zie gehoorverslag CGVS, p.14). Deze veronderstellingen van uw persoon komen niet erg

overtuigend over. De vraag kan gesteld worden waarom uw broer u wel verteld zou hebben over zijn

beweerde arrestatie in november 2004, en niets zou hebben verteld over eventuele arrestaties tussen

2004 en 2010. Tijdens het gehoor geeft u ook aan dat het in 2010 de eerste maal was dat militairen naar

uw huis kwamen voor een huiszoeking (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Bovendien legt u tijdens het

gehoor zelf een document voor dat uw broer in 2008 nog een cursus heeft gevolgd in het Gambiaanse

leger, en een ander document waarin vermeld wordt dat uw broer in 2008 gepromoveerd wordt tot

luitenant in het Gambiaanse leger (zie administratief dossier) wat eventuele problemen met zijn oversten

in die periode toch ernstig in twijfel trekken. In ieder geval kan de vraag gesteld worden waarom uw

broer slechts in 2010 zou gearresteerd zijn voor een incident of gebeurtenis daterend uit 2004.

Deze lange periode waarin uw broer blijkbaar gewoon aan de slag kon blijven als inlichtingenofficier –

en zelfs de graad van luitenant toegekend kreeg – ondermijnt verder de toch al weinig overtuigende

verklaringen omtrent de door u aangehaalde problemen van uw broer en uw hieruit

voortvloeiende persoonlijke problemen.”

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden,

gezien zij niet dienstig worden aangevochten, door de Raad overgenomen.

Voorts wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Over uw beweerde arrestatie in januari 2012 kunnen bovendien ook enkele opmerkingen

gemaakt worden. Zo heeft u geen idee waar u zou zijn opgesloten gedurende 21 dagen (zie

gehoorverslag CGVS, p.18). Gevraagd om de gevangenisomstandigheden te beschrijven, komt u ook

niet verder dan te stellen dat u in een kleine kamer was opgesloten (zie gehoorverslag CGVS, p.18).

Gevraagd naar meer details, antwoordt u weer dat het een kleine kamer was, dat u mishandeld werd, en

dat u eenmaal per dag eten kreeg (zie gehoorverslag CGVS, p.18). Ook nadat u vrijgelaten werd, had u

geen idee waar u nu opgesloten was gedurende 21 dagen, verklaart u tijdens het gehoor (zie

gehoorverslag CGVS, p.18). Pas als u gevraagd wordt of u dan ver van Brikama werd opgesloten,

verklaart u weinig overtuigend dat u het denkt, omdat jullie zo’n dertig à veertig minuten reden vanaf

jullie huis (zie gehoorverslag CGVS, p.18). Als er al enig begrip zou kunnen worden opgebracht voor

uw onwetendheid over uw beweerde detentieplaats, geldt dit in veel mindere mate voor uw broer. U

geeft tijdens het gehoor immers aan dat u geen idee heeft waar uw broer gedurende twee jaar werd

opgesloten, omdat uw broer het ook niet wist (zie gehoorverslag CGVS, p.17). U verklaart dat

Gambianen immers op veel plaatsen worden vastgehouden in Gambia (zie gehoorverslag CGVS, p.17).

Gezien de beweerde professionele activiteiten van uw broer als inlichtingenofficier binnen de kringen

rond de president, zou het verbazend zijn dat uw broer niet geweten zou hebben op welke plaats hij

gedurende twee jaar zou zijn vastgehouden. Ook wat dit aspect van uw asielrelaas weet u bijgevolg niet

te overtuigen.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Dat geen bijkomende vragen werden gesteld

over zijn detentie, kan voor zijn vage en niet-doorleefde gezegden immers geen verklaring bieden.
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Er werd aan verzoeker op open wijze gevraagd of hij de plaats kon beschrijven waar hij naartoe werd

gebracht. Hij kwam in dit kader niet verder dan te stellen: “Ik weet het niet, het was een kleine plaats

(…)”. Nogmaals gevraagd of hij deze plaats kon proberen te omschrijven, antwoordde hij: “Het was

gewoon een kleine plaats” (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.10). Later tijdens het gehoor

werd de open vraag gesteld of verzoeker zijn detentieomstandigheden kon beschrijven. Wederom kwam

hij niet verder dan te stellen: “Het was een gewone kleine kamer”. Nogmaals gevraagd of hij hierover

iets meer kon zeggen, verklaarde hij: “Het is een kleine kamer, en ik werd er mishandeld, en kreeg een

keer per dag eten” (ibid., p.18). Indien verzoeker werkelijk gedurende 21 dagen zou zijn opgesloten in

een kleine cel, mocht van hem op dit vlak en in het kader van voormelde, open vraagstelling,

gedetailleerdere en meer doorleefde verklaringen worden verwacht. De loutere herhaling van zijn

verklaringen over de locatie van zijn detentieplaats, doet voorts geenszins afbreuk aan het niet-

overtuigende karakter van deze verklaringen. Verder laat verzoeker de terechte vaststelling ongemoeid

dat het geenszins aannemelijk is dat zijn broer niet zou weten op welke plaats deze gedurende twee

jaar werd vastgehouden.

Ook de wijze waarop de Gambiaanse autoriteiten verzoekers broer om het leven zouden hebben

gebracht is geheel niet overtuigend. Volgens verzoeker zouden de Gambiaanse autoriteiten daarbij

immers bijzonder omslachtig te werk zijn gegaan, zijn broer inspuitingen hebben gegeven alvorens hem

vrij te laten en hem, omdat hij niet stierf, ook geruime tijd nadien nog door militairen een injectie hebben

laten geven in het ziekenhuis (ibid., p.11, 174, 19). Indien de Gambiaanse autoriteiten verzoekers broer

werkelijk om het leven wensten te brengen, kan worden aangenomen dat zij hierbij doortastender te

werk zouden zijn gegaan en dit onmiddellijk of reeds gedurende diens detentie zouden hebben gedaan.

Tevens kan worden aangenomen dat zij verzoekers broer daarbij eenvoudigweg om het leven zouden

hebben gebracht in plaats van te werken met herhaalde injecties. Verzoekers broer zou immers hebben

beschikt over gevoelige en geheime informatie die de Gambiaanse autoriteiten kon schaden. Bovendien

zouden de autoriteiten verzoekers broer in het ziekenhuis nadien alsnog openlijk om het leven hebben

laten brengen door militairen. Uit de informatie die verzoeker bij het verzoekschrift voegt blijkt

daarenboven dat de Gambiaanse autoriteiten er niet voor terugschrikken om hun doelwitten te laten

verdwijnen of vermoorden (rechtsplegingsdossier, bijlage 3, p.31).

Verzoeker kan over de oorzaak van zijn beweerde problemen bovendien niet overtuigen. In deze wordt

in de bestreden beslissing met reden gesteld:

“Zo kunnen er vooreerst ernstige bedenkingen gemaakt worden betreffende de door u

aangehaalde oorzaak van uw problemen, met name de beweerde problemen die uw broer Nfally

met de Gambiaanse autoriteiten zou hebben gehad. U verklaart tijdens het gehoor dat uw oudste

broer, die als inlichtingenofficier werkte voor de president, in november 2004 benaderd zou zijn geweest

door de president zelf met de vraag om de journalist Deyda Hydara te vermoorden (zie gehoorverslag

CGVS, 22 februari 2016, p.10 en p.12). Hij zou dit geweigerd hebben waarop hij een week zou zijn

aangehouden in diezelfde maand (zie gehoorverslag CGVS, p.12 en p.14). De journalist Hydara werd

uiteindelijk in december 2004 vermoord door vooralsnog onbekende personen zoals kan teruggevonden

worden in talloze krantenartikelen waarvan u er een aantal voorlegt tijdens het gehoor (zie administratief

dossier). U beweert tijdens het gehoor dat uw broer vervolgens op 20 maart 2010 gearresteerd zou zijn

en gedurende meer dan twee jaar opgesloten zou zijn op een onbekende plaats (zie gehoorverslag

CGVS, p.12). (…) U verklaart tijdens het gehoor meermaals dat u nog jong was op het moment dat uw

broer dit gevraagd werd en dat u er niet veel over weet (zie gehoorverslag CGVS, p.5 en p.9). Verder

verklaart u tijdens het gehoor dat u pas na de vrijlating van uw broer – op 25 mei 2012 – te weten bent

gekomen over deze vermeende vraag van de president zelf aan uw broer (zie gehoorverslag CGVS,

p.12). Wanneer u verdere vragen gesteld worden en meer details gevraagd worden over deze

gebeurtenis, haalt u aan dat uw broer er niets of niet veel over wou vertellen omdat het geheim was en

omdat hij u niet wou betrekken in deze zaak (zie gehoorverslag CGVS, p.12). U komt tijdens het gehoor

bijgevolg niet verder dan de boude stelling dat uw broer gevraagd werd om de beruchte moord op

journalist Deyda Hydara plegen, maar dat hij dit zou geweigerd hebben.

Ook over de geheime informatie, in de vorm van tapes en geheime documenten, volgens uw

verklaringen, waarvan uw broer in het bezit zijn geweest, zijn uw verklaringen vaag en hoegenaamd niet

overtuigend. Tijdens het gehoor worden u meerdere vragen gesteld over deze tapes en documenten, en

over de inhoud ervan, maar telkens komt u niet verder dan te stellen dat u vermoedt dat er informatie op

stond gelinkt aan de moord op Hydara (zie gehoorverslag CGVS, p.10 - p.12). Zo antwoordt u –

wanneer u gevraagd wordt welke tapes de agenten in uw huis zochten – dat u het niet weet, maar dat u

vermoedt dat het met de moord te maken had (zie gehoorverslag CGVS, p.10). U heeft ook geen idee

waar deze tapes en documenten zich zouden bevinden (zie gehoorverslag CGVS, p.12, p.17, p.18).
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Wanneer u tijdens het gehoor gevraagd wordt of uw broer u er niet meer over vertelde na zijn vrijlating,

antwoordt u van niet (zie gehoorverslag CGVS, p.13, p.18). U zegt dat hij u er niet veel over wou

vertellen, dat hij niet wou zeggen waar ze zich bevonden, en dat u bijgevolg geen idee heeft op welke

plaats deze zouden zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.13, p.18). Gevraagd of deze tapes dan wel bestaan

en of uw broer er dan niet over vertelde, antwoordt u dat hij gewoon zei dat ze bestaan maar dat

niemand mocht weten waar ze zich bevinden (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Gevraagd of iemand

anders dan uw broer weet waar deze zogenaamde geheime informatie zou zijn, antwoordt u dat uw

broer vertelde dat hij de enige is die het weet, en dat niemand anders het weet (zie gehoorverslag

CGVS, p.13). Uw verklaringen over deze zogenaamde bezwarende en geheime informatie zijn

bijgevolg weinig overtuigend en erg vaag te noemen. U heeft geen idee welke precieze informatie er

op de gezochte tapes en documenten terug te vinden zou zijn, en heeft evenmin een idee waar deze

tapes en documenten zich zouden bevinden. Nochtans vormde deze zogenaamde geheime informatie

de aanleiding van uw beweerde arrestatie, volgens uw verklaringen. Bovendien heeft u na de vrijlating

van uw broer in 2012 ruim de tijd gehad om uw broer hier vragen over te stellen. Uw verklaring dat uw

broer u niet in deze zaak wou betrekken komt hoegenaamd niet overtuigend over aangezien u namelijk

al meer dan betrokken was in deze kwestie aangezien uzelf gearresteerd zou zijn begin 2012 naar

aanleiding van deze vermeende zaak rond uw broer.”

Verzoeker slaagt er niet in afbreuk te doen aan deze motieven. Hij beperkt zich in het onderhavige

verzoekschrift immers tot een loutere herhaling van enkele van zijn eerdere verklaringen (met name dat

hij aanvankelijk nog jong was en niet bij de zaak betrokken was, alsmede dat zijn broer hem weinig

informatie verstrekte en vaak afwezig was). Deze loutere herhaling kan geenszins afbreuk doen aan de

voormelde, terechte vaststellingen inzake deze gezegden.

Tot slot laat verzoeker de bestreden beslissing geheel onverlet waar gemotiveerd wordt:

“Bovendien legt u tijdens het gehoor wel meer boude verklaringen af die u niet kan staven en

die bijgevolg hoegenaamd niet overtuigend overkomen, en de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas verder ondermijnen. Op een bepaald ogenblik haalt u tijdens het gehoor aan dat u niet

enkel weet heeft van geheime tapes en documenten gelinkt aan de moord op Hydara, maar dat u zelfs

weet wie de persoon is die de beruchte moord op deze journalist heeft gepleegd (zie gehoorverslag

CGVS, p.15). Gevraagd echter wie de moord dan gepleegd heeft, komt u niet verder dan het geven van

een voornaam (zie gehoorverslag CGVS, p.15). U verklaart verder niet te weten wat zijn volledige naam

is, noch wat zijn precieze functie is (zie gehoorverslag CGVS, p.15). U geeft aan enkel te weten dat het

een collega van uw broer is (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Als u beweert weet te hebben van zulke

belangwekkende informatie, mag redelijkerwijze toch verwacht worden dat u hierover meer precieze

informatie zou kunnen geven dan louter een voornaam van een zogenaamde collega van uw broer.

Bovendien strookt deze boude bewering – als zou u weten wie de dader van de moord was – helemaal

niet met uw eerdere verklaring dat uw broer u niets wou vertellen over de geheime informatie die op

de zogenaamde tapes en documenten stond omdat hij u niet wou betrekken in deze kwestie. Door u de

naam van de vermeende dader te geven, kan bezwaarlijk gesteld worden dat hij u niet wou betrekken in

deze affaire.

Tijdens het gehoor verklaart u ook dat u meerdere malen benaderd zou zijn door journalisten die meer

informatie wilden over uw broer (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Maar ook wanneer u hierover meer

vragen worden gesteld, lijkt u niet te weten om welke journalisten het dan ging, of voor welke kranten ze

dan wel werkten (zie gehoorverslag CGVS, p.13).

(…)

Nog verder tijdens het gehoor verklaart u dat – wanneer u gevraagd wordt of uw broer geen collega’s in

het leger had die hem konden helpen – dat drie van hen zouden zijn gedood (zie gehoorverslag CGVS,

p.13). Gevraagd om wie het dan gaat, komt u weer niet verder dan erg gefragmenteerde en weinig

gedetailleerde antwoorden. U geeft de naam van een persoon, en een bijnaam van een andere (zie

gehoorverslag CGVS, p.13). Gevraagd naar meer informatie over de door u eerst vernoemde persoon,

antwoordt u dat u denkt dat hij een staatsgreep wou plegen, maar u heeft geen idee wanneer deze dan

zou hebben plaatsgevonden, noch in welke omstandigheden (zie gehoorverslag CGVS, p.13). De derde

naam die u geeft, zou de persoon zijn geweest die u na de begrafenis van uw broer zou hebben

aangeraden het land te verlaten omdat hij een arrestatiebevel op uw naam zou hebben gezien op de

bureau van de president, zoals u eerder verklaarde tijdens het gehoor. Nu verklaart u plotseling

over deze persoon dat hij overleden zou zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.13), maar ook nu heeft u geen

idee wanneer deze persoon dan overleden zou zijn of in welke omstandigheden (zie gehoorverslag

CGVS, p.13). Later tijdens het gehoor worden u nog enkele vragen gesteld over deze persoon, maar

ook nu kan u geen details geven over de vermeende dood van deze persoon (zie gehoorverslag CGVS,

p.20). Gevraagd hoe u dan te weten bent gekomen dat deze collega van uw broer om het leven zou zijn

gekomen, antwoordt u dat uw oom het u zou hebben verteld nadat u in België was aangekomen (zie



RvV X - Pagina 10

gehoorverslag CGVS, p.20). Eerder tijdens het gehoor had u nochtans verteld dat uw oom gearresteerd

en verdwenen zou zijn op het moment dat u nog in Senegal was, en dat u sindsdien niets meer van uw

oom heeft vernomen (zie gehoorverslag CGVS, p.6) terwijl u nu zegt dat uw oom u deze info zou

hebben gegeven toen u al in België was.”

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en blijven,

gezien zij niet dienstig worden weerlegd, onverminderd gehandhaafd.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker geenszins aannemelijk maakt dat

hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd.

De documenten in het administratief dossier (map ‘documenten’) kunnen omwille van de in de

bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoeker overigens niet

worden weerlegd of betwist, geen afbreuk doen aan het voormelde.

De informatie bij het verzoekschrift is ook niet van die aard dat zij aan het voorgaande afbreuk kan doen

(rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 3). Deze informatie is van louter algemene aard en heeft geen

betrekking op verzoekers persoon. Zulke informatie kan niet volstaan om aan te tonen dat verzoeker bij

een terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd.

Verzoeker dient dit in concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande, in gebreke.

De ter terechtzitting neergelegde stukken kunnen evenmin afbreuk doen aan hetgeen voorafgaat

(rechtsplegingsdossier, stuk 7).

Het arrestatiebevel wordt slechts neergelegd in de vorm van een gemakkelijk manipuleerbare kopie.

Bovendien is het opvallend dat er in de hoofding van dit document zoveel ruimte is gelaten tussen de

vermelding “THE REPUBLIC” en “OF THE GAMBIA”. Verder werd er als concreet misdrijf de vreemde

vermelding “participation against the President of the Republic” (deelneming tegen de president van de

republiek) opgenomen. Deze vaststellingen maken, tezamen met het gegeven dat dit stuk niet wordt

neergelegd in het kader en ter staving van een geloofwaardig relaas, dat niet de minste bewijswaarde

kan worden gehecht aan het arrestatiebevel.

Ook het krantenartikel wordt door verzoeker slechts bijgebracht in de vorm van een makkelijk

manipuleerbare kopie. Dat deze kopie prima facie ook daadwerkelijk lijkt te zijn gemanipuleerd, blijkt uit

het feit dat het artikel dat handelt over verzoeker op deze kopie veel scherper en duidelijker is

weergegeven dan de (vagere) rest van de pagina. Daarenboven vertoont het artikel een bevreemdende

en onzorgvuldige lay-out. Verder is het frappant dat het artikel inhoudelijk en taalkundig onzorgvuldig is

opgesteld en, waar het een getuigenis vanwege verzoeker bevat, aanvangt in de derde persoon doch

vervolgens midden in een zin overschakelt naar de eerste persoon. Dit alles klemt nog des te meer daar

verzoeker, ter terechtzitting ondervraagd overeenkomstig artikel 14 PR RvV, geen dienstige verklaring

kon aanreiken voor het gegeven dat hij het originele artikel niet bijbrengt. Indien er werkelijk over hem

een artikel zou zijn verschenen in een krant, kon nochtans worden verwacht dat hij bij machte zou

moeten zijn om een origineel exemplaar van deze krant te bekomen. De voorgaande vaststellingen

maken, samen met de vaststelling dat het niet wordt neergelegd in het kader en ter ondersteuning van

geloofwaardige verklaringen, dat aan dit artikel niet de minste bewijswaarde kan worden toegekend.

Gelet op het voorgaande, kan niet 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. De bewering als zou de bestreden beslissing niet motiveren waarom de subsidiaire

beschermingsstatus 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 beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan zijn asielmotieven.
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Gelet op de hoger gedane vaststellingen dienaangaande, toont hij 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.

2.2.6. Evenmin schendt de bestreden beslissing, gelet op hetgeen voorafgaat, artikel 27 PR CGVS.

Verzoeker maakt immers niet aannemelijk dat de commissaris-generaal geen rekening zou hebben

gehouden met enig feit of element dat de motieven van de bestreden beslissing in een ander daglicht

zou kunnen stellen.

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 zes september tweeduizend zestien door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


