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nr. 174 889 van 19 september 2016

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 28 april 2016 heeft

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

25 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 1 augustus 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat Y. ENGELS loco

advocaat M. LECOMPTE en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart dat u een Gambiaans staatsburger bent, geboren op (…)1992 te Serra Kunda. Nadat uw

ouders scheidden, toen u nog jong was, bleef u bij uw moeder wonen in Serra Kunda. U ging naar

school en in 2012 begon u uw college opleiding om ‘certificate primary education’ te behalen, een drie

jaar durende lerarenopleiding. U was er studentenverantwoordelijke sinds 2013. Toen het

puntensysteem in 2015 veranderde, toonden de studenten hun ongenoegen door een mars te

organiseren naar het Ministerie van Hoger onderwijs. Jullie optocht werd verkort daar de minister jullie

tegemoet stapte ter hoogte van Pipeline mosque. Jullie kwamen overeen om een gesprek te houden.
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Tijdens dit gesprek nam u een actieve rol door de studenten op te roepen om te staken tot

wanneer jullie een vergadering zouden hebben met de bevoegde instanties. Deze werd de volgende

dag gepland maar werd afgeblazen. Op 1 april 2015, in de avond werd u samen met andere

studentenvertegenwoordigers opgepakt en naar een cel gebracht. Jullie werden de volgende dag, op 2

april 2015 in de avond, vrijgelaten op voorwaarden dat jullie de staking zouden stoppen. Bij uw

terugkomst had uw moeder uw bagage al bij elkaar gezet en besloten dat u het land moest verlaten. Op

3 april 2015 vertrok u naar Dakar, Senegal en woonde u bij uw oom. Uw moeder informeerde u dat u op

3 april 2015 thuis werd gezocht. Ze vertelde u dat u ook op 7 april thuis werd gezocht. Ze concludeerde

hieruit dat u ook in Senegal niet veilig was voor de Gambiaanse overheid. Uw oom contacteerde een

smokkelaar die ervoor zorgde dat u het land kon verlaten en op 19 mei 2015 in België arriveerde. Op 21

mei vroeg u asiel aan bij de betrokken asielinstantie.

B. Motivering

Na onderzoek van alle elementen aanwezig in uw administratief dossier, dient te worden vastgesteld dat

u niet de vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend.

U verklaart dat u de president van Gambia vreest omdat u een actieve rol speelde bij een

studentenbetoging. (zie gehoor CGVS, p 27).

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk kan maken dat u een actieve rol speelde bij

de betoging. Immers, de informatie die u verschaft komt niet overeen met de informatie die werd

teruggevonden in verschillende media, waaronder de krant Forayaa, waarvan u eveneens een artikel

voorlegt tijdens het gehoor en waarvan u een getuige brief voorlegt, opgemaakt door Mr. Halifa Salla,

manager – editor van de krant Forayaa en partijleider van de oppositiepartij PDOIS.

Uit verschillende bronnen blijkt dat er op 25 maart 2015 een mars werd georganiseerd die oa werd

uitgelokt door een aanpassing in het puntensysteem. U verklaart dat u aan deze manifestatie deelnam

(zie gehoor CGVS, p 15). Vervolgens verklaart u dat de staking nog aan de gang was toen u werd

vrijgelaten op 2 april 2015 (zie gehoor CGVS, p 8-9). Echter uit informatie toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt uit een artikel gepubliceerd op 1 april 2015 door Forayaa, dat de studenten

op dinsdag 31 maart 2015 de lessen hadden hernomen. Deze krant verduidelijkt dat dit het resultaat is

van een vergadering die met de Senaat werd gehouden op maandag, 30 maart 2015. Het is niet

aannemelijk dat u, die verklaart een belangrijke bijdrage te hebben geleverd bij deze staking, niet op de

hoogte was dat de studenten op 31 maart de lessen weer hadden hernomen, nog voor u zou zijn

gearresteerd.

Niet alleen kan u niet aannemelijk maken dat u effectief bij de manifestatie was betrokken zoals u het

zelf omschreef, daarnaast kan u niet aannemelijk maken dat u daadwerkelijk een vrees zou koesteren

bij terugkeer naar Gambia. U verklaart immers dat de studentenvertegenwoordigers, die net zoals u

werden gearresteerd, vastgehouden en vrijgelaten werden onder de voorwaarde dat jullie de staking

zouden stoppen, geen problemen hebben in Gambia (zie gehoor CGVS, p 8). Wanneer u wordt

gevraagd waarom u dan wel problemen zou hebben bij terugkeer, verwijst u naar de situatie van S. F.

(zie gehoor CGVS, p 9). U verklaart dat hij net zoals u het land ontvluchtte na jullie vrijlating op 2 april

2015 en dat hij later, nadat hij terugkeerde opnieuw werd gearresteerd. U zegt dat u een artikel heeft

waaruit blijkt dat dr S. F. werd opgepakt door de Gambiaanse nationale veiligheidsmensen maar dat hij

via hulp kon ontsnappen en vervolgens opnieuw het land heeft verlaten. De print-out van het door u

voorgelegde artikel vertoont echter geen datum of auteur en na een zoektocht op het internet is het

artikel niet te vinden. Gezien het niet moeilijk is om een dergelijk artikel te simuleren en daar het

oorspronkelijke artikel niet terug te vinden is, kan er geen geloof worden gehecht aan de inhoud. Vooral

omdat er wel een artikel werd teruggevonden – zie administratief dossier- in Foroyaa van 18 juni 2015,

dat dr S. F. inderdaad door de Gambiaanse veiligheidsmensen werd gearresteerd op 31 mei 2015 en

dat hij vervolgens op borg werd vrijgelaten op 17 juni 2015. Wanneer de protection officer (verder PO) u

hiermee confronteert, zegt u dat het niet zo was en dat hij werd geholpen (zie gehoor CGVS, p 19).

Echter, uit niets blijkt dat S.F. effectief betrokken was bij de studentenstaking en dat hij omwille van

deze reden werd gearresteerd. Uit de artikels – toegevoegd aan het administratief dossier- blijkt immers

dat hij student biologie en chemie was aan de universiteit van Gambia (UTG) en dat hij daarnaast

tewerkgesteld was bij het Bio-chemie lab van het Gambiaanse leger (GAF). Daar u verklaart dat de

studentenvertegenwoordigers die het land niet hadden ontvlucht geen problemen meer hebben en daar

u niet aannemelijk kan maken dat S. F. daadwerkelijk problemen had met de Gambiaanse autoriteiten

omwille van zijn betrokkenheid bij de studentenmanifestatie van maart 2015, kan er geen geloof worden
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gehecht dat u daadwerkelijk zou geviseerd worden door de autoriteiten omwille van uw activiteiten bij de

studentenvereniging.

Daarnaast verklaart u dat het oude puntensysteem vervolgens weer werd ingevoerd (zie gehoor CGVS,

p 23). Wanneer de PO u vraagt wanneer dit dan precies gebeurde, zegt u dat u denkt dat dit de 3de of

4de april was, nadat ze de noodvergadering hadden gehouden maar dat u niet precies weet welke dag

dit was (zie gehoor CGVS, p 24). Het is niet aannemelijk dat u niet meer interesse toont in deze zaak en

dat u dit niet heeft opgevolgd. Immers uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt dat

er op 7 april werd overeengekomen dat het nieuwe puntensysteem van toepassing zal zijn voor

studenten die gestart zijn vanaf augustus 2014. Het feit dat u hiervan niet op de hoogte bent, ook al

werd u door uw advocaat aangemaand om informatie op te zoeken over uw situatie (zie gehoor CGVS,

p 10) doet nogmaals afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw relaas.

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.

U bent niet in het bezit van enig document ter staving van uw identiteit of reisweg.

Het is echter niet aannemelijk wanneer uw moeder beslist dat u het land moet verlaten en zelfs uw

bagage klaarlegt, dat ze uw identiteitsdocumenten niet meegeeft en dat u deze eveneens niet neemt

wanneer u nog enkele dingen meenam (zie gehoor CGVS, p 13).

De door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. U legt een krant

voor van Foroyaa, dd 27-29 maart 2015, nr 059/2015. Hieruit blijkt dat er een studentenmanifestatie

werd gehouden maar er wordt op geen enkel moment vermelding gemaakt van uw persoonlijke

bijdrage. U legt een getuigebrief voor van dhr. H. S., managing editor van Foroyaa krant en partijleider

van PDOIS. De brief vertoont een duidelijk gesolliciteerd karakter waardoor er geen objectieve

elementen voorhanden zijn die uw vrees bekrachtigen. Verder legt u nog twee certificaten voor waaruit

blijkt dat u basketbal speelt. Het is zeer merkwaardig dat u deze door uw oom laat bezorgen. Zelf

verklaart u hierover dat u niet één ding wilt doen; dat u basketbal wilt spelen en dat u daarnaast ook les

wilt geven (zie gehoor CGVS, p 16). U legt een brief voor, opgemaakt door dhr. A. J. op 20 mei 2013

waaruit blijkt dat u bent ingeschreven in de ‘primary teachers’ certificate programma’. U legt een foto

voor van uw certificaat dat u een lid was van de college in het academiejaar 2014-2015. Verder legt u

een internetartikel voor van Foroyaa, van 26 maart 2015 waaruit blijkt dat er een studentenprotest

was aan de UTG. U legt een internetartikel voor van Kibaaro.com, dd 28 maart 2015 waar de situatie tot

op 28 maart werd beschreven. U legt eveneens een internetartikel voor van The Point, dd 1 april 2015

waarin de evenementen worden besproken. Tot slot legt u een document voor ‘Breaking News’ waarvan

u verklaart dat u het op het internet heeft gevonden (zie gehoor CGVS, p 10). Dit artikel werd reeds

besproken.

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

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van het recht van verdediging door een gebrek,

onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering van de beslissing, van artikel 62 van de

vreemdelingenwet, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen. Verzoeker meent dat er rekening moet worden gehouden met de algemene

situatie in het land van herkomst bij de beoordeling van de vrees voor vervolging. Verzoeker heeft te

maken met een overheid die hem wil vervolgen en hij kan dus niet rekenen op de bescherming vanwege

deze overheid. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS)

hecht geen geloof aan documenten afkomstig uit het land van herkomst van verzoeker maar neemt wel

de gekleurde informatie van de gecontroleerde media over als zijde de enige echte waarheid. Er bestaat

echter geen vrije pers in Gambia.
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Verzoeker vindt het vreemd dat het CGVS de gedetailleerde informatie verstrekt door verzoeker over de

betoging zonder meer uitsluit op basis van losse mediabronnen die gecontroleerd worden door de

overheid. Verzoeker verwijst naar een artikel in Mo en informatie van Amnesty International over het

gebrek aan persvrijheid in Gambia. Verzoeker stelt dat de overheid de samenkomst wou verhinderen en

niet zal toelaten dat in de door haar gecontroleerde pers een negatief beeld zou opgehangen worden,

zeker niet nu de regering zelf verkeerdelijk aangeeft dat alle problemen opgelost zijn. Verzoeker heeft

stukken voorgelegd die bevestigen dat er een betoging was, dat er problemen waren en dat er

onderhandelingen waren. Enkel de laatste dag en de arrestaties werden daarin niet vermeld. Er is niet

aangetoond dat verzoeker de waarheid niet vertelde.

Over het motief in de bestreden beslissing inzake de chronologie van de manifestatie, de staking, het

hernemen van de lessen en de vrijlating van verzoeker, stelt verzoeker dat hij dit betwist en dat het

tijdsverloop zoals weergegeven door de media niet klopt. Bovendien werd verzoeker opgepakt door de

ordediensten en keerde hij daarna niet terug maar dook onder.

Verzoeker stelt dat hij wel problemen zal krijgen bij terugkeer naar Gambia omdat hij niet terugkeerde

om een einde te maken aan de betogingen maar het land heeft ontvlucht. Hij kwam de voorwaarden die

hem werden opgelegd door de overheid niet na.

Inzake het artikel over S.F. dat niet terug te vinden is, zegt verzoeker dat het waarschijnlijk door

overheidstussenkomst van het net is gehaald. Dit is precies een bevestiging van het feit dat door het

gebrek aan persvrijheid deze informatie niet vrij beschikbaar is. S.F. heeft inmiddels aan verzoeker

bepaalde documenten overgemaakt. De informatie daarin is een bevestiging van het relaas van

verzoeker en van de problemen die hij zal lopen bij een terugkeer naar Gambia.

Inzake het gebrek aan interesse dat verzoeker volgens het CGVS vertoonde in het verder verloop van

zijn zaak en over de beslissing welk puntensysteem vanaf wanneer van toepassing werd, stelt

verzoeker dat het nieuwe puntensysteem werd gestemd in augustus 2014, maar dat de studenten en

dus ook verzoeker er zich pas bewust van werden tijdens/na de examens en dan pas de straat op

trokken. Dit is volkomen geloofwaardig en het CGVS toont niet aan waarom het dit niet zou zijn.

Inzake het ontbreken van identiteitsdocumenten stelt verzoeker dat zijn identiteit niet in twijfel wordt

getrokken en dat hij duidelijk aangaf met welke documenten hij naar Senegal en België is gekomen.

Inzake de weigering van de subsidiaire bescherming geeft verzoeker een theoretische uitleg en stelt hij

dat het CGVS geen enkele analyse van de veiligheidssituatie heeft uitgevoerd van de regio vanwaar

verzoeker afkomstig is, er wordt enkel algemeen betwist dat verzoeker van deze regio afkomstig is.

Verzoeker meent dat het CGVS zich hiervoor moet baseren op recente en accurate informatie die

gedragen wordt door internationale bevindingen en rapporten en dat daar in casu geen sprake van is.

2.2. Stukken

2.2.1. Bij het verzoekschrift legt verzoeker volgende stukken voor:

- een artikel uit het tijdschrift Mo d.d. 3 mei 2015 met als titel “Media bedreigd door repressie en

marktmonopolie”;

- een persbericht vanop de website www.amnesty.org d.d. 9 maart 2016 met als titel “Gambia: free

ailing journalist arbitrarily detained”;

- een kopie van een “letter of recommendation” van S.F., hoofd van de studentenrechtenbeweging van

de universiteit van Gambia van 19 april 2016;

- een kopie van de asielaanvraag van S.F. in Senegal op 15 september 2015;

- een kopie van een bladzijde uit het paspoort van S.F. met daarop zijn identiteit;

- een kopie van “Gambia Armed Forces ID card” op naam van S.F.

- een kopie van een “soldiers’ identity card” van een onbekend persoon.

2.2.2. Ter zitting legt verzoeker met een aanvullende nota volgende stukken voor:

- een kopie van een ongedateerd artikel “Breaking news: UTG’s S.F. Absconds”;
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- de vermelding van dit artikel “Breaking news: UTG’s S.F. Absconds” op de website

www.africanewsaddict.com met een link naar dit artikel;

- een afdruk van een internetartikel daterend van 27 maart 2015 vanop de site

www.askanisenegambia.com “UTGSU President Omar Sambou Announces seat down strike with effect

from today Friday to April 6”;

- een afdruk van een artikel vanop de website www.thepoint.gm/Africa/Gambia/ “UTG students on sit-

down strike” van 1 april 2015 (met vermelding issus Monday 30 March 2015);

- een e-mail van verzoeker naar zijn advocaat op 31 augustus 2016 met daarin de weergave van een

artikel “UTG: Students, Council of Dean differ on lectures boycott” van 31 maart 2015;

- een e-mail van verzoeker naar zijn advocaat met daarin de verkorte weergave van hetzelfde artikel

“UTG: Students, Council of Dean differ on lectures boycott”;

- een kopie van de asielaanvraag van S.F. in Senegal op 15 september 2015;

- een kopie van een bladzijde uit het paspoort van S.F. met daarop zijn identiteit;

- een kopie van “Gambia Armed Forces ID card” op naam van S.F.

- een kopie van een “soldiers’ identity card” van een onbekend persoon.

- een kopie van een “letter of recommendation” van S.F., hoofd van de studentenrechtenbeweging van

de universiteit van Gambia van 19 april 2016.

2.3. Beoordeling

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

staatlozen over de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus over volheid van

rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij 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 hele zaak op

de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader

van zijn declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling

en het al dan niet toekennen van het subsidiaire beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen

van het dossier, herneemt hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen de bestreden beslissing heeft gesteund.

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 van de vreemdelingenwet. De Raad dient daarbij een arrest te

vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt

aan de criteria van de artikelen 48/3 en 48/4. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk

aangevoerd argument in te gaan.

2.3.2. De procedure voor de commissaris-generaal is geen jurisdictionele procedure, maar een

administratieve. De rechten van verdediging zijn niet onverkort van toepassing op beslissingen die

worden genomen in het kader van de vreemdelingenwet. Er bestaat geen verplichting tot het houden

van een tegensprekelijk debat en verzoeker toont niet aan hoe hij een recht van verdediging kan

genieten met betrekking tot de bestreden beslissing die een bestuurlijk karakter heeft.

2.3.3. Waar verzoeker aanvoert dat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(hierna: het CGVS) zich onwillig toonde om zich een waarheidsgetrouw beeld te vormen van zijn situatie

en niet tot doel had de waarheid te achterhalen, dient te worden opgemerkt dat hij deze aantijgingen niet

onderbouwt en niet nader uitwerkt. Hij toont niet aan de hand van concrete argumenten of elementen

aan dat het CGVS bij de beoordeling van zijn asielaanvraag bevooroordeeld was of deze aanvraag niet

eerlijk behandelde. Hij maakt evenmin in concreto aannemelijk dat of op welke wijze dit van invloed zou

zijn geweest op de bestreden motivering en beslissing. Uit de stukken van het dossier en de bestreden

beslissing kan evenmin enige vooringenomenheid of enig gebrek aan objectiviteit worden afgeleid.

In zoverre verzoeker op algemene wijze aanhaalt dat asielzoekers het wantrouwen jegens de overheid

in hun eigen land vaak meenemen naar de asielinstanties, dient te worden opgemerkt dat hij dit niet

betrekt op zijn eigen situatie en dossier en op generlei wijze aantoont dat, waar of op welke wijze dit

afbreuk zou kunnen doen aan de bestreden motieven. Aan het feit dat iemand zich wendt tot de

autoriteiten van een bepaald land teneinde er diens status van vluchteling te doen erkennen, is inherent

het vertrouwen in deze autoriteiten verbonden.
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2.3.4. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de asielaanvraag van verzoeker werd geweigerd omdat in

zijn 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 sociale bescherming kan worden vastgesteld. Verzoekers verklaringen zijn ongeloofwaardig, er kan

geen geloof gehecht worden aan het feit dat hij daadwerkelijk geviseerd zou worden door de autoriteiten

omwille van zijn activiteiten bij de studentenvereniging:

- verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij een actieve rol speelde bij de studentenbetoging: uit

objectieve informatie blijkt dat de studentenstaking afgelopen was en de studenten de lessen hervat

hebben op 31 maart 2015 terwijl verzoeker verklaart dat de staking nog aan de gang was toen hij werd

vrijgelaten op 2 april 2015;

- verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij daadwerkelijk een vrees heeft bij een terugkeer naar Gambia:

verzoeker verklaarde dat andere studentenvertegenwoordigers die net zoals verzoeker werden

gearresteerd, vastgehouden en vrijgelaten onder de voorwaarde dat ze de staking zouden stoppen,

geen problemen hebben in Gambia. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat S.F., die volgens verzoeker

wel problemen had met de Gambiaanse autoriteiten omwille van de studentenbetoging, effectief

betrokken was bij de studentenstaking en omwille van deze reden werd gearresteerd, S.F. was immers

ook tewerkgesteld bij het Gambiaanse leger;

- dat verzoeker niet op de hoogte is van het resultaat van de betoging en de staking, met name dat op 7

april 2015 werd overeengekomen dat het oude puntensysteem weer van toepassing wordt op studenten

gestart vanaf augustus 2014, wijst op een gebrek aan interesse en doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid van zijn relaas;

- de door verzoeker voorgelegde documenten kunnen deze vaststellingen niet wijzigen.

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

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

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de

bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen

en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.3.5.1. Verzoeker stelt dat het niet logisch is dat het CGVS zich baseert op een persartikel van

Foraaya, terwijl er geen vrije pers is in Gambia en de info sterk door de overheid wordt gecontroleerd.

Verzoeker verwijst naar een artikel uit het Belgisch tijdschrift Mo en informatie van Amnesty International

over het gebrek aan persvrijheid in Gambia. Hij stelt dat de overheid de samenkomst wou verhinderen

en niet zal toelaten dat in de door haar gecontroleerde pers een negatief beeld wordt opgehangen. Hij

heeft stukken voorgelegd die zijn relaas bevestigen, behalve wat de laatste dag en de arrestaties

betreft.

Waar verzoeker kritiek uit op het gebruik door het CGVS van een persartikel van de krant Foraaya,

wordt opgemerkt dat verzoeker tijdens het gehoor zelf een artikel uit deze krant heeft neergelegd en een

brief van de managing editor van deze krant. Het is bijgevolg weinig ernstig van verzoeker om enerzijds

kritiek te uiten op het gebruik van artikels uit deze krant maar het anderzijds ook zelf te doen.

Er dient te worden opgemerkt dat verzoeker niet kan ontkennen dat zijn relaas grotendeels strookt met

het door het CGVS geraadpleegde persartikel. De omstandigheid dat verzoeker toch enkele hiermee

niet strokende verklaringen aflegt precies over gebeurtenissen die volgens hem niet in dit persartikel

vermeld staan (de laatste dag en de arrestaties), is dan eerder van aard om te doen vermoeden dat

verzoeker een waargebeurd feit vermeld heeft maar dat hij sommige essentiële details toch niet kende,

waardoor terecht kan getwijfeld worden aan zijn effectieve betrokkenheid bij deze manifestatie. Het

CGVS erkent het bestaan van de studentenbetoging van 25 maart 2015, onder andere uitgelokt door

een aanpassing in het puntensysteem. Het CGVS twijfelt echter of verzoeker effectief erbij betrokken

was in de mate die verzoeker zelf aangeeft.
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Door louter te wijzen op het gebrek aan persvrijheid in Gambia, toont verzoeker niet aan dat zijn versie

van het verhaal de juiste is en die in het persartikel een onvolledige of gecensureerde. In casu heeft

verzoeker ook een persartikel voorgelegd dat niet onverenigbaar is met de inhoud van de door het

CGVS gebruikte artikels.

2.3.5.2. Verzoeker betwist het tijdsverloop zoals weergegeven door de media.

Uit de stukken van het dossier (gehoorverslag CGVS, p. 15 en p. 8) blijkt dat verzoeker verklaarde dat

de demonstratie plaatsvond op 25 maart 2015, dat er op 26 maart een vergadering zou zijn, dat op 26

maart meegedeeld werd dat de vergadering verplaatst was naar 6 april 2015, dat als gevolg hiervan de

studenten in staking gingen, dat verzoeker op 1 april 2015 terwijl de staking nog bezig was thuis werd

opgepakt, dat hij de volgende nacht, op 2 april, werd vrijgelaten samen met de andere

studentenvertegenwoordigers op voorwaarde dat ze een noodvergadering moesten organiseren om de

studenten aan te manen om de staking te stoppen en terug naar school te gaan. Op 3 april vluchtte

verzoeker naar Senegal.

Uit het door het CGVS gebruikte artikel van de website studentafrica.com van 2 april 2015 blijkt dat er

op maandag 30 maart 2015 een bijeenkomst was van de senaat waarin beslist werd dat het nieuwe

puntensysteem geen invloed zou hebben voor studenten die reeds ingeschreven zijn en dat op dinsdag

31 maart de studenten opnieuw naar de lessen gingen. Uit het persartikel van Foraaya van 1 april 2015

blijkt dat daarin wordt vermeld dat de studenten op dinsdag 31 maart opnieuw lessen volgen na de

boycot van de voorbije dagen en dit als gevolg van een bijeenkomst van de senaat op maandag 30

maart 2015 waarin beslist werd dat het nieuwe puntensysteem geen invloed zou hebben voor studenten

die reeds ingeschreven waren.

Het persartikel van Foraaya dat verzoeker neerlegde, betreft een artikel uit de krant van vrijdag 27 tot

zondag 29 maart 2015 en vermeldt dat, na een protest op 25 maart, de studenten na een bijeenkomst

met de universiteit op 26 maart beslisten te staken vanaf die dag tot 6 april 2015, wanneer een volgende

vergadering voorzien was.

Dit alles strookt onderling en strookt met de verklaringen van verzoeker, alleen blijkt dat verzoeker niet

meer op de hoogte is van de gebeurtenissen vanaf 30 maart. Verzoeker blijkt niet op de hoogte te zijn

van de vergadering van de senaat van 30 maart en van de opheffing van de staking vanaf 31 maart als

gevolg daarvan. Integendeel, verzoeker vermeldt dat de staking nog bezig was toen hij op 1 april

opgepakt werd en dat hij op 2 april vrij gelaten werd onder de voorwaarde van een vergadering te

houden met de studenten om hen op te roepen de staking te stoppen.

Verzoeker kan zich hier niet vanaf maken door louter te stellen dat het tijdsverloop zoals weergegeven

door de media niet klopt.

2.3.5.3. Verzoeker meent dat hij wel een vrees heeft bij terugkeer naar Gambia. Hij verwijst hiervoor

naar de situatie van S.F., die vergelijkbaar is met de zijne. S.F. was een student die eveneens militair

was. S.F. vluchtte om dezelfde reden op hetzelfde moment als verzoeker uit Gambia. S.F. keerde echter

terug naar Gambia en werd gearresteerd. Hij kon ontsnappen en verliet opnieuw het land. Verzoeker

voegt een kopie van de asielaanvraag van S.F. in Senegal op 15 september 2015 bij het verzoekschrift.

Er moet worden opgemerkt dat verzoeker niet ingaat op het motief dat hij niet aannemelijk maakt om

een vrees te hebben bij een terugkeer omdat de studentenvertegenwoordigers, die net zoals verzoeker

werden gearresteerd, vastgehouden en vrijgelaten onder de voorwaarde dat ze de staking zouden

stoppen, momenteel geen problemen hebben in Gambia. Verzoeker heeft dit uitdrukkelijk verklaard

tijdens het gehoor (p. 8): “Wat zeggen die dat nog in het land zijn over hun situatie? Ze zeiden dat ze nu

geen probleem hebben.” In dat verband wordt ook opgemerkt dat verzoeker aangeeft dat hij zelf niet

van plan leek om te vluchten uit Gambia, maar dat zijn moeder er hem toe aanzette (p. 26): “maar dat is

een uitleg waarom u nu niet terug wilt, ik wil weten waarom u bent vertrokken?? Ik heb het zelf niet

gewild, ik was bang. Ik kon niet helder denken. Mijn moeder zei dat ik weg moest. Ik kan geen neen

zeggen tegen mijn moeder want zij weet wat het beste is voor mij.” Dit gegeven, samen met het feit dat

de studentenvertegenwoordigers in dezelfde situatie verkeerden als verzoeker maar die niet gevlucht

zijn, nu geen problemen hebben in Gambia, relativeert zijn daadwerkelijke vrees bij een terugkeer.
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Zoals reeds gesteld gaat verzoeker hier niet op in maar focust hij op de situatie van S.F. die volgens

hem vergelijkbaar is met de zijne. De Raad sluit zich aan bij commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen waar deze stelt dat uit niets blijkt dat S.F. effectief betrokken was bij de

studentenstaking en dat hij omwille van deze reden werd gearresteerd. Uit persartikels die in het

administratief dossier zitten, blijkt dat deze S.F. in het leger zat, zoals verzoeker ook aangegeven heeft,

en daarnaast student was. S.F. werd op 31 mei 2015 gearresteerd om onbekende redenen en op 17

juni 2015 op borgtocht vrijgelaten. Tevens wordt opgemerkt dat verzoeker zelf stelt in het verzoekschrift

“F.S. had specifieke problemen omdat hij ook militair was.”

In dit verband wordt opgemerkt dat de stukken die verzoeker voorlegt inzake S.F. (kopie van de

asielaanvraag van S.F. in Senegal op 15 september 2015, een kopie van een bladzijde uit het paspoort

van S.F. met daarop zijn identiteit, een kopie van “Gambia Armed Forces ID card” op naam van S.F.)

enkel bevestigen dat S.F. een Gambiaanse militair is die in Senegal asiel heeft aangevraagd. Deze

documenten tonen niet aan dat verzoeker, die geen militair is, zich in dezelfde situatie bevindt als S.F.

Het vierde stuk dat verzoeker in dit verband voorlegt, betreft een kopie van een “soldiers’ identity card”.

Er blijkt niet over welke persoon dit stuk gaat, dit stuk houdt bijgevolg geen verband met verzoekers

asielrelaas of kan er minstens geen invloed op hebben.

2.3.5.4. Verzoeker betwist het motief inzake zijn gebrek aan interesse in de oplossing die uit de bus

gekomen is na het studentenprotest. Door echter te focussen op de startdatum van het nieuwe

puntensysteem (augustus 2014) en de startdatum van de protesten (het plaatsvinden van de examens)

legt verzoeker nog steeds niet uit hoe het komt dat hij niet weet hoe deze zaak is afgelopen na de

studentenstaking van eind maart 2015, met name met de beslissing van 7 april 2015 dat het nieuwe

puntensysteem pas van toepassing is op studenten gestart vanaf augustus 2014. De Raad sluit zich aan

bij het motief van het CGVS in dit verband: “Daarnaast verklaart u dat het oude puntensysteem

vervolgens weer werd ingevoerd (zie gehoor CGVS, p 23). Wanneer de PO u vraagt wanneer dit dan

precies gebeurde, zegt u dat u denkt dat dit de 3de of 4de april was, nadat ze de noodvergadering

hadden gehouden maar dat u niet precies weet welke dag dit was (zie gehoor CGVS, p 24). Het is niet

aannemelijk dat u niet meer interesse toont in deze zaak en dat u dit niet heeft opgevolgd. Immers uit

informatie toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt dat er op 7 april werd overeengekomen dat

het nieuwe puntensysteem van toepassing zal zijn voor studenten die gestart zijn vanaf augustus 2014.

Het feit dat u hiervan niet op de hoogte bent, ook al werd u door uw advocaat aangemaand om

informatie op te zoeken over uw situatie (zie gehoor CGVS, p 10) doet nogmaals afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw relaas.”

2.3.5.5. De door verzoeker bij het verzoekschrift gevoegde documenten werden hierboven reeds

besproken, behalve een kopie van een “letter of recommendation” van S.F., hoofd van de

studentenrechtenbeweging van de universiteit van Gambia van 19 april 2016. In dit verband wordt

opgemerkt dat een kopie geen bewijswaarde heeft omwille van het manipuleerbare karakter van

fotokopieën.

2.3.5.6. Inzake de documenten die verzoeker ter zitting neerlegt, wordt opgemerkt dat de kopie van de

asielaanvraag van S.F. in Senegal op 15 september 2015, de kopie van een bladzijde uit het paspoort

van S.F. met daarop zijn identiteit, de kopie van “Gambia Armed Forces ID card” op naam van S.F., de

kopie van een “soldiers’ identity card” van een onbenoemd persoon, de kopie van een “letter of

recommendation” van S.F., hoofd van de studentenrechtenbeweging van de universiteit van Gambia

van 19 april 2016 reeds werden voorgelegd bij het verzoekschrift en hierboven reeds werden

besproken.

Betreffende de kopie van een ongedateerd artikel “Breaking news: UTG’s S.F. Absconds” en de

vermelding van dit artikel op de website www.africanewsaddict.com met een link naar dit artikel, wordt

opgemerkt dat ook hierin bevestigd wordt dat S.F. een Gambiaanse militair is. Deze documenten tonen

niet aan dat verzoeker, die geen militair is, zich in dezelfde situatie bevindt als S.F. De tekst van dit

artikel vermeldt ook dat S.F. lid was van de studentenbeweging UTG en dat hij een belangrijke rol

speelde in de protestmars tegen het nieuwe puntensysteem. In dit verband wordt opgemerkt dat de link

naar het artikel op de website de beginparagraaf vermeldt van dit artikel, waarin geen sprake is van de

studentenmars en het protest tegen het nieuwe puntensysteem. De kopie van het ongedateerd artikel

bevat geen enkele vermelding meer naar deze website, begint met dezelfde paragraaf en vervolgt dan

met de vermelding van de betrokkenheid van S.F. bij de studentenprotesten. Gelet op het feit dat een

kopie manipuleerbaar is en knip- en plakwerk kan bevatten, kan de bewijswaarde van dit document niet

worden aangenomen.
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Het internetartikel daterend van 27 maart 2015 vanop de site www.askanisenegambia.com “UTGSU

President Omar Sambou Announces seat down strike with effect from today Friday to April 6” bevestigt

het gedeelte van het tijdsverloop dat niet betwist wordt (zie punt 2.3.5.2. van dit arrest): dit artikel van

vrijdag 27 maart 2015 vermeldt dat de studentenorganisatie op donderdag 26 maart 2015 besliste om

een zitstaking en lesboycot te houden tot 6 april 2015. Dit artikel dat dateert van vrijdag 27 maart 2015

houdt nog geen rekening met de vergadering van de senaat van 30 maart 2015 waarna beslist werd dat

de studenten terug naar de les gingen op dinsdag 31 maart, zoals vermeld in het persartikel dat het

CGVS gebruikt. Het voorleggen van dit internetartikel neemt niet weg dat verzoeker niet meer op de

hoogte blijkt te zijn van de gebeurtenissen vanaf 30 maart 2015 en zijn verklaringen over de

gebeurtenissen na 30 maart 2015 niet geloofwaardig zijn.

Het artikel vanop de website www.thepoint.gm/Africa/Gambia/ “UTG students on sit-down strike” van 1

april 2015 (met vermelding issue Monday 30 March 2015) betreft een artikel dat vermeldt dat het

uitgebracht is op 30 maart 2015, kan daarom nog geen rekening houden met de beslissing van de

(universiteits)senaat van 30 maart 2015 overdag en heeft het over een studentenstaking van 26 maart

tot 6 april 2015, dag van de vergadering. Dit strookt met de gekende informatie en neemt niet weg dat

verzoeker niet meer op de hoogte blijkt te zijn van de gebeurtenissen vanaf 30 maart 2015 (beslissing

senaat en leshervatting door de studenten vanaf 31 maart) en zijn verklaringen over de gebeurtenissen

na 30 maart 2015 niet geloofwaardig zijn.

De e-mail van verzoeker naar zijn advocaat op 31 augustus 2016 met daarin de weergave van een

artikel “UTG: Students, Council of Dean differ on lectures boycott” van 30 maart 2015 en de e-mail van

verzoeker naar zijn advocaat op onbekende datum met daarin de verkorte weergave van hetzelfde

artikel “UTG: Students, Council of Dean differ on lectures boycott”, geven aanleiding tot dezelfde

conclusie: in een persartikel dat verschijnt op 30 maart 2015 kon nog niet geweten zijn dat de senaat op

30 maart 2015 zou beslissen het oude systeem terug in te voeren waarna de studenten beslisten terug

naar de les te gaan op dinsdag 31 maart, zoals vermeld in het persartikel dat het CGVS gebruikt. Deze

e-mail met een artikel neemt niet weg dat verzoeker niet meer op de hoogte blijkt te zijn van de

gebeurtenissen vanaf 30 maart 2015 en zijn verklaringen over de gebeurtenissen na 30 maart 2015 niet

geloofwaardig zijn.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald

in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.3.6. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde

elementen als voor de vluchtelingenstatus. In dit verband kan dienstig worden verwezen naar de hoger

gedane vaststellingen dienaangaande. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere elementen van het

dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Verzoeker voert evenmin concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in geval

van een terugkeer naar zijn 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 voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

Waar verzoeker stelt dat er geen analyse van de veiligheidssituatie werd uitgevoerd van de regio

vanwaar verzoeker afkomstig is en het CGVS zich beperkt tot een algemene betwisting over de

afkomstregio van verzoeker, wordt opgemerkt dat een betwisting over de regio van herkomst van

verzoeker niet te lezen staat in de bestreden beslissing en dat verzoeker hiermee niet aantoont dat hij in

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

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet

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

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

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantoont.
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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 negentien september tweeduizend zestien

door:

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS A. DE SMET


