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 nr. 175 356 van 26 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 IV
e
 KAMER, 

 

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

20 september 2016 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen van 14 september 2016. 

 

Gelet op de artikelen 39/77/1 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 september 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 september 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN DEN BROECK, die loco advocaat H. RIAD verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

Op 12 augustus 2016 werd verzoekers eerste asielaanvraag geweigerd als volgt: 

 

“Asielaanvraag: 16/07/2016 

Overdracht CGVS: 19/07/2016 

U werd op 5 augustus 2016 gehoord in het Engels door een medewerker van het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) van 9u11 tot 12u11 in het Transitcentrum 

Caricole. Uw advocate, meester Valerie MEULEMEESTER, was aanwezig gedurende het volledige 

gehoor. 

 

A. Feitenrelaas 
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U verklaart een Gambiaans staatsburger te zijn van Mandinka origine, afkomstig uit Mansa Konko, nabij 

Soma. 

U werd geboren op 15 februari 1986 te Mansa Konko, maar verhuisde op zevenjarige leeftijd met uw 

gezin naar Banjul, waar u naar school ging. U beëindigde de middelbare school en vervolledigde een 

hogere opleiding aan het GTMI. Na enkele bijkomende opleidingen begon u begin 2016 te werken bij 

Galileo, waar u instapkaarten voor vliegtuigen verkocht. Sinds 2012 was u lid van de United Democratic 

Party (UDP), de belangrijkste oppositiepartij in Gambië. U stemde op de partij, ging naar 

partijbijeenkomsten. Daarnaast nam u deel aan twee manifestaties in 2016, op 11 april 2016 en op 6 

juni 2016. Op 11 april werd er geprotesteerd tegen het regime, tegen de Gambiaanse president en naar 

aanleiding van de arrestatie en het vermoedelijke overlijden van Solo Sandeng, een oudgediende bij de 

UDP. De manifestatie werd uit elkaar geslagen door de politie. Begin mei 2015 hoorde u van uw broer 

dat mensen van de veiligheidsdienst naar u op zoek waren geweest in het huis van uw moeder, zij 

kreeg de boodschap dat men u wilde ondervragen en ze zei dat ze u dit zou doorgeven. Midden mei 

kreeg uw moeder opnieuw bezoek van de veiligheidsdiensten voor u, dit keer vertelde ze hen dat u naar 

Senegal vluchtte, ook al was dit niet het geval. Op 3 juni gaf de president een speech waarin hij 

uithaalde naar de Mandinka in Gambia. Omdat niet iedereen de overheidsmedia volgt zond u 

geluidsfragmenten van de speech naar verschillende mensen, alsook foto’s van de president van voor 

zijn aantreden. Op 6 juni werden de partijleider van de UDP en verschillende andere prominente leden 

voor de rechtbank gebracht. Op het plein in de buurt van de rechtbank kwamen UDP leden en 

familieleden van de beschuldigden bij elkaar, waaronder ook uzelf. Opnieuw werd de manifestatie uit 

elkaar geslagen. Omdat u wist dat u gezocht werd voor ondervraging en omdat vrienden u reeds zeiden 

dat u problemen zou krijgen door de foto’s en geluidsbestanden die u verstuurde via whatsapp, besloot 

u in juli 2016 uw huis in Kanifing Layout te verlaten en in Fajara M te verbijven, tot u op 15 juli 2016 kon 

vertrekken uit Gambia. U was onderweg naar Canada met een paspoort van een kennis met wie u 

opgroeide, maar werd op 16 juli 2016 tegengehouden op de luchthaven van Zaventem waar u dezelfde 

dag asiel aanvroeg bij de Belgische asielinstanties (zie verslagen van de Federale Politie van de 

luchthaven van Brussel Nationaal dd. 16/07/2016 nrs. BN/16-02.568 en PA/16-0.113/VVR). 

 

B. Motivering 

 

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van 

de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de 

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken. 

U stelt vervolging te vrezen in Gambië omwille van uw lidmaatschap van de oppositiepartij UDP en uw 

actief  protest tegen de huidige president, door middel van deelname aan twee manifestaties (op 11 april 

2016 en op 6 juni 2016) en door het verspreiden van foto’s en geluidsbestanden via whatsapp (zie 

gehoorverslag CGVS p. 7, 8, 12, 19). 

U legt een document voor dat moet aantonen dat u inderdaad gezocht werd voor ondervraging (zie 

‘notice of police report’ in administratief dossier) en u verklaart dat er tot twee maal toe geheim agenten 

naar het huis van uw moeder kwamen (CGVS p. 13, 14). U verklaart eveneens dat u uiteindelijk via de 

achterdeur uw huis verliet in de hoopt dat u niet gezien zou worden, omdat ze veel mensen hebben die 

je kunnen komen zoeken (CGVS p.19). 

Gevraagd waarom de veiligheidsdiensten zoveel moeite zouden doen om een gewoon UDP lid (CGVS 

p. 17) te spreken te krijgen (CGVS p. 19), stelt u dat u audio (van de speech van de president op 3 juni, 

CGVS p. 8) en foto’s (van de president voor hij verkozen werd, CGVS p. 8) verspreidde. Gevraagd hoe 

men kon weten dat u dit verspreidde, stelt u dat het gerapporteerd zou kunnen zijn (CGVS p. 19) en dat 

u door vrienden verteld werd dat ze het weten (CGVS p. 20). Gevraagd welke vrienden het u vertelden 

en hoe zij dat weten stelt u slechts dat sommige van uw vrienden zeiden dat u uw leven riskeert (CGVS 

p. 20). Deze vage verklaringen overtuigen in het geheel niet en tonen aan dat u geen enkele concrete 

aanwijzingen hebt dat de overheidsdiensten op de hoogte zouden zijn van het feit dat u de speech van 

de president en foto’s van hem verspreidde. 

U verklaart verder dat u al gezocht werd sinds uw deelname op 11 april 2016, omdat de 

veiligheidsdiensten in het kantoor van de UDP de lijst vonden met deelnemers aan het protest (CGVS p. 

12). U verklaart dat ze u de convocatie niet konden overhandigen omdat ze u niet zagen en dat ze dus 

naar uw moeder gingen om te vragen waar u was. Iemand die uw familie kende zag de convocatie bij de 

politie uithangen en stuurde ze door naar uw broer (CGVS p. 7, 13). Aanvankelijk verklaart u dat uw 

broer de convocatie eind mei kreeg toegestuurd en dat u er begin juli over hoorde, in de eerste week 

van juli. Gevraagd of u voordien dus niet op de hoogte was dat u gezocht werd voor ondervraging 

antwoordt u bevestigend. Gevraagd of u al eens problemen had met de politie voor u hoorde dat u 

gezocht werd, stelt u dat u vermeed naar de plek van uw moeder te gaan. Uw broer vertelde u immers 

dat er aan het begin van de maand mei bij uw moeder mensen naar u kwamen zoeken die zich 
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voordeden als collega’s van u. U stelt dat u hen niet kende en dat het dus geheim agenten moesten zijn. 

(CGVS p. 13.) Later in het gehoor stelt u dat uw moeder hen vertelde dat u naar Senegal vluchtte, ook 

al was dit niet het geval. Wanneer wordt opgemerkt dat de geheim agenten haar dus blijkbaar toch 

zeiden dat u gezocht werd,  bevestigt u dat ze u zeiden dat u gezocht werd voor ondervraging en dat dit 

de eerste week van mei was, wat weinig verenigbaar is met uw eerdere verklaring dat ze zich 

voordeden als collega’s van u. Gevraagd of ze haar de convocatiebrief gaven stelt u dat ze u moesten 

zien om hem aan u te kunnen geven. Opnieuw gevraagd of uw moeder de geheim agenten dus in de 

eerste week van mei vertelde dat u naar Senegal ging, stelt u nu dat ze dit zei toen de agenten een 

tweede keer kwamen, midden mei. (CGVS p. 14.) Gevraagd wanneer eender wie in uw familie de 

convocatiebrief voor het eerst kreeg, stelt u dat uw broer hem in de eerste week van mei kreeg (CGVS 

p. 14), in tegenstelling tot uw eerdere verklaring (zie hierboven). Gevraagd hoe het komt dat er op de 

oproepingsbrief, gedateerd op 14 april 2016, staat dat u recent uit Gambia vluchtte, terwijl uw moeder 

de geheim agenten pas midden mei vertelde dat u naar Senegal vluchtte, blijft u het antwoord schuldig 

(CGVS p. 14, 15). 

Uw stelling dat ze u niet zagen om de convocatie af te geven en dat ze uw naam in het kantoor vonden, 

kan in het geheel niet verklaren hoe er op een convocatiebrief opgesteld op 14 april 2016 zou kunnen 

staan dat u recent uit Gambia vluchtte, terwijl volgens uw verklaringen uw moeder pas midden mei over 

uw vlucht sprak (CGVS p. 14). 

Omwille van bovenstaande wisselende en onsamenhangende verklaringen maakt u in het geheel niet 

aannemelijk dat u in Gambia werkelijk gezocht werd voor ondervraging. 

Met betrekking tot uw beweerde deelname aan een manifestatie op 11 april 2016 en 6 juni 2016 kan 

bovendien het volgende opgemerkt worden. 

Uw beschrijving van de gebeurtenissen in Gambia met betrekking tot de behandeling van UDP leden 

door de Gambiaanse overheid sinds april 2016 komen niet overeen met de informatie waarover het 

CGVS beschikt. 

Zo verklaart u dat u op maandag 11 april 2016 deelnam aan een protestmars die van start ging aan 

Westfield, waar de UDP-jongeren zich sinds 9u ’s morgens verzamelden. Om 12u sloot u bij hen aan. 

Toen de groep tot ongeveer 150 personen was aangezwollen begon men omstreeks 13u of 14u langs 

Kairaba Avenue te marcheren. 

Soldaten en politie kwamen de manifestatie vervolgens uit elkaar drijven. 27 of 28 leden werden 

gearresteerd, de overige (inclusief uzelf) konden ontsnappen. (CGVS p. 8, 9.) Volgens uw verklaringen 

werd er op 11 april tegen de president geprotesteerd omwille van de arrestatie van Solo Sandeng in de 

eerste week van april. Solo Sandeng werd bij hem thuis gearresteerd omdat hij eerlijke en vrije 

verkiezingen vroeg. (CGVS p. 15.) 

Volgens de informatie waarover het CGVS beschikt en die werd toegevoegd aan het dossier, vond de 

arrestatie van Solo Sandeng pas plaats op 14 april 2016, dus nadat u beweerde reeds tegen zijn 

arrestatie geprotesteerd te hebben. Sandeng, die omschreven wordt als iemand die de jeugd 

mobiliseert, werd niet bij hem thuis gearresteerd maar tijdens het jongerenprotest op 14 april 2016 

waartoe hij zelf had opgeroepen. (Zie informatie administratief dossier.) Hoewel de gebeurtenissen 

sinds april 2016 met betrekking tot de behandeling van UDP leden door de Gambiaanse 

veiligheidskrachten uitgebreid in de media werden besproken, onder andere door persberichten van de 

UDP zelf, wordt er nergens gesproken van jongerenprotest op 11 april 2016. Men mag nochtans 

aannemen dat dit protest genoemd zou worden in de artikels waarin de UDP de arrestatie, detentie en 

foltering van partijleden aanklaagt, indien er inderdaad 150 mensen aan deelnamen en 27 of 28 mensen 

gearresteerd werden, zoals u verklaart (zie hierboven). 

Zelfs indien u zich louter van datum vergist, kan niet worden aangenomen dat u de omstandigheden van 

de arrestatie van Solo Sandeng niet kent. De manifestatie die hij organiseerde op 14 april 2016 en 

tijdens dewelke hij gearresteerd werd, gaf immers aanleiding tot een reeks van protesten (en 

daaropvolgende arrestaties). Hiervan bent u blijkbaar niet op de hoogte, hoewel u stelt zelf aan dergelijk 

protest te hebben deelgenomen (CGVS p. 15). 

U weet weliswaar dat Solo Sandeng vrije en eerlijke verkiezingen vroeg, u bent klaarblijkelijk niet op de 

hoogte dat hij dit mits een manifestatie deed en dat er op diezelfde manifestatie verschillende andere 

mensen gearresteerd werden, waaronder Fatoumata Jawara en Nogoi Njie (zie informatie administratief 

dossier). Gevraagd wat de aanleiding was voor de arrestatie van Solo Sandeng, stelt u slechts dat hij 

om vrij en eerlijke verkiezingen vroeg. 

Gevraagd hoe hij dat deed, stelt u dat het bericht op de radio kwam. Over een manifestatie spreekt u in 

het geheel niet en gevraagd in welke omstandigheden hij gearresteerd werd stelt u dat het bij hem thuis 

was. Gevraagd of er nog iemand anders gearresteerd werd samen met hem noemt u Fatoumata en 

Nogoi, maar u weet niet of ze op dezelfde dag gearresteerd werden. (CGVS p. 15.) U noemt deze drie 

namen in verband met elkaar (CGVS p. 7, 15), zonder echter de omstandigheden van hun arrestatie te 

kennen, ook al waren ze volgens uw verklaringen alle drie al gearresteerd tijdens de manifestatie van 11 
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april (CGVS p. 15), waaraan u zou deelgenomen hebben. Uw verklaringen komen voor als geënt op 

publiek bekende gebeurtenissen die niet zelf werden ervaren, daar zij strijdig zijn met de objectieve 

informatie met betrekking tot deze gebeurtenissen. 

Gevraagd of er getuigen waren van het feit dat Solo Sandeng geslagen en gefolterd werd, stelt u van 

niet (CGVS p. 17). Nochtans waren er wel degelijk andere gedetineerden getuige van de ernstige 

folteringen die Solo Sandeng onderging, waaronder Nogoi Njie (zie informatie administratief dossier). 

U verklaart verder dat Ousainou Darboe op 15 april 2016 een manifestatie gehouden zou hebben 

waarop verschillende UDP leden gearresteerd werden, maar de leider zelf zou pas een dag nadien 

gearresteerd zijn, op 16 april (CGVS p. 16). Onder de gearresteerde UDP leden bevond zich ook Lamin 

Dibba, die u persoonlijk kent (CGVS p. 11, 16). Volgens de informatie waarover het CGVS beschikt 

werd UDP leider Ousainou Darboe gearresteerd tijdens een manifestatie die bij hem thuis vertrokken 

was, op 16 april 2016, samen met andere UDP-leden. In  tegenstelling tot wat u beweert werd hij dus 

wel degelijk tijdens een manifestatie gearresteerd, en niet de dag  erna (CGVS p. 16). Lamin Dibba 

werd samen met Ousainou Darboe gearresteerd. In een persbericht van de UDP wordt enkel gesproken 

over arrestaties op 14 en 16 april 2016, en niet op 11 of 15 april 2016. (Zie informatie administratief 

dossier.) 

Omwille van het bovenstaande kan niet worden aangenomen dat u betrokken was bij de 

antiregeringsprotesten van (onder andere) UDP leden midden april. Aan uw deelname aan een protest 

op maandag 11 april 2016 kan in het geheel geen geloof worden gehecht. Bijgevolg kunnen eveneens 

vraagtekens geplaats worden bij uw deelname aan een bijeenkomst op 6 juni 2016 in de buurt van de 

rechtbank waar de gearresteerden van april 2016 voor de rechter moesten komen. 

U stelt dat er op 6 juni 2016 zo’n 300 mensen bij elkaar kwamen aan de ark op het 22 juli plein in Banjul, 

in de buurt van de rechtbank waarop dat moment UDP-leider Ousainou Darboe en collega-UDP leden 

moesten verschijnen (CGVS p. 7, 10, 11, 16). Volgens uw verklaringen moesten in totaal 20 mensen 

voor de rechtbank verschijnen die dag, Ousainou Darboe inclusief (CGVS p. 16). 300 mensen, 

waaronder uzelf, zouden zich die dag verzameld hebben op het 22 Juli-plein (July 22 Square) dichtbij de 

rechtbank, om de vrijheid van de beklaagden te vragen en het einde van de dictatuur in Gambia (CGVS 

p. 10,11). Opnieuw kan er in de informatie waarover het CGVS beschikt niets worden teruggevonden 

over enig protest in verband met de rechtszaak van Ousainou Darboe op 6 juni 2016, hoewel men kan 

verwachten dat een protest van wel 300 mensen in de buurt van de rechtbank kan worden 

teruggevonden in de media, die verder alle gebeurtenissen met betrekking tot deze rechtszaak 

uitgebreid belichten. Bovendien verklaart u dat het tot confrontaties tussen de supporters en de 

veiligheidsdiensten kwam (CGVS p. 11), wat zeker de aandacht van de pers zou trekken. Protesten zijn 

immers zeldzaam in Gambië en ze worden met een meer dan gemiddelde interesse gevolgd. Zo zijn er 

uitgebreide rapporteringen terug te vinden  over confrontaties tussen supporters en veiligheidsdiensten 

op 9 en 10 mei 2016, die ook vermeld worden in een persoverzicht van de UDP zelf. Ook in artikels die 

dateren van na 6 juni 2016 wordt enkel gesproken van confrontaties op 9 en 10 mei 2016. (Zie 

informatie administratief dossier.) 

Aangezien u geen geloofwaardige verklaringen aflegt over de protesten waaraan u zou hebben 

deelgenomen, kan u niet overtuigen van uw profiel als actieve opposant van de huidige regering. Uw 

bewering in Gambia gezocht te worden voor ondervraging wordt hierdoor, ten overvloede, verder 

ondergraven. 

U stelt dat de Gambiaanse president de Mandinka etnie viseerde in zijn speech op 3 juni (CGVS p. 8) 

en dat dit angst genereert onder de Mandinka, omdat de president iemand is die doet wat hij zeg (CGVS 

p. 18). U stelt dat hij in het verleden mensen heeft gedood en dat hij nu de Mandinka’s bedreigde en 

deze dreigementen ook zal uitvoeren (CGVS p. 18). 

Uit de als bijlage toegevoegde COI Focus “Gambia. Incidenten tegen Mandinka na uitspraken van 

president begin juni 2016” van 4 juli 2016 blijkt dat Cedoca heeft onderzocht of er concrete incidenten 

zijn geweest tegen personen  van de etnische groep Mandinka na de speech van de Gambiaanse 

president op 3 juni 2016. Cedoca heeft ook onderzocht of er voordien berichtgeving was over 

spanningen tussen Mandinka en andere groepen. Het onderzoek is gericht op 2015 en 2016. Cedoca 

heeft het onderzoek afgesloten op 4 juli 2016. Uit dit onderzoek blijkt dat diverse 

mensenrechtenrapporten geen enkele melding maken van de situatie van de verschillende etnische  

groepen. De rapporten over de mensenrechtensituatie in 2015 vermelden journalisten, politieke 

opposanten en LGBTI als doelwitten van repressie en misbruik door overheidsorganen en maken geen 

melding van een bepaalde  etnische groep. Een rapport van Amnesty International van begin juni 2016 

heeft het over de repressie in aanloop naar de verkiezingen eind 2016, maar verwijst op geen enkele 

manier naar de situatie van bepaalde etnische groepen. Freedom House schrijft in 2015 dat de etnische 

groepen in Gambia in relatieve harmonie samenleven maar dat de president verweten wordt zijn eigen 

etnische groep, de Jola, een voorkeursbehandeling te geven. De berichtgeving over de speech waarin 

de president verklaart de Mandinka te zullen doden, vermeldt geen enkel concreet feit. In de 
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geraadpleegde bronnen van net voor en na de speech wordt de concrete situatie van de Mandinka of 

van andere etnische groepen niet besproken. Er werd in de geraadpleegde bronnen geen enkele 

vermelding teruggevonden van enig geweld of concrete bedreigingen tegen de Mandinka. Het enige 

concrete feit waarover Cedoca informatie heeft gevonden is over de mishandeling in detentie van drie 

personen die in mei 2016 verklaarden dat de president een hekel heeft aan de Mandinka en dat Gambia 

het kookpunt heeft bereikt na een golf van protestdemonstraties en de dood in detentie van een 

opposant. Gelet op deze informatie, maakt u niet aannemelijk dat u in geval van terugkeer naar uw land 

van herkomst enige vervolging hoeft te vrezen omdat u behoort tot de Mandinka. 

Het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt dat in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan 

van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op 

het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, kan worden 

vastgesteld. 

U legde een een Gambiaans paspoort, een instapkaart van Brussels Airlines en een Canadese work 

permit voor, maar deze documenten staan allen op naam van Sey Nuru (zie documenten in bijlage bij 

hogervermeld verslag van de Federale Politie). Vermits u in het kader van uw asielaanvraag een andere 

identiteit opgaf, behoren deze documenten u niet toe. U legde geen andere stavingstukken voor die uw 

echte identiteit zouden kunnen bevestigen. U legt een kopie van een lidkaart van UDP voor, dit betreft 

geen officieel document en kan dus niet dienen als identiteitsdocument. U legt een kopie van een 

oproepingsbrief voor. Documenten dienen, om enige bewijswaarde te hebben, ondersteund te worden 

door geloofwaardige en samenhangende verklaringen, wat in deze niet het geval is. De authenticiteit 

van het betreffende document kan dan ook niet zonder meer worden aangenomen, te meer omdat het 

slechts een kopie betreft. Verder legt u foto’s van de president voor en verschillende (al dan niet 

volledige) internetartikelen met betrekking tot de gebeurtenissen in april 2016. De vaststelling dat u 

foto’s van de president voorlegt bewijst echt nog niet dat u werkelijk politiek actief was en deze foto’s 

verspreid hebt toen u in uw land verbleef. De artikelen die u voorlegt hebben betrekking op de speech 

van de president en op de gebeurtenissen in april 2016. Deze artikelen tonen echter evenmin aan dat u 

persoonlijk op enige manier betrokken was. Met betrekking tot de audiobestanden die u voorlegt (en die 

niet konden worden toegevoegd aan het dossier) kan worden opgemerkt dat zij volgens uw verklaringen 

slechts de speech van de president op 3 juni bevatten, en dat u nergens genoemd wordt in deze 

bestanden (CGVS p. 8, 17). Zij kunnen dus evenmin ander licht werpen op de beoordeling van uw 

asielrelaas. Aan de landeninformatie werd een transcript van de speech toegevoegd zoals deze op 

verschillende plaatsen op het internet beschikbaar is. 

 

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.” 

 

Op 14 september 2016 nam de adjunct-Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Deze 

beslissing is de bestreden beslissing die luidt als volgt: 

 

“Asielaanvraag: 06/09/2016 

Overdracht CGVS: 07/09/2016 

Dit dossier betreft een situatie waarvoor artikel 57/6/2, derde lid van de Vreemdelingenwet voorschrijft 

dat binnen een korte termijn een beslissing moet genomen worden. 

 

A. Feitenrelaas  

 

U verklaart een Gambiaans staatsburger te zijn van Mandinka origine, afkomstig uit Mansa Konko, nabij 

Soma. Op 15 juli 2016 vertrok u uit Gambia en op 16 juli 2016 diende u een eerste asielaanvraag in bij 

de Belgische asielinstanties. Op 12 augustus 2016 nam het Commissariaat-generaal (hierna CGVS) 

een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Zonder naar uw land van herkomst terug te keren diende u op 6 september 2016 

een tweede asielaanvraag in.  

U baseert uw huidige asielaanvraag op dezelfde motieven als uw eerste asielaanvraag. De nieuwe 

elementen die u in het kader van uw tweede asielaanvraag voorlegt zijn: twee medische certificaten en 

een getuigenis met betrekking tot uw lidmaatschap en activiteiten voor de UDP.  

 

B. Motivering  
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Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat 

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.  

In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de 

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige 

asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn 

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de 

zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij 

gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging.  

In voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u uw huidige asielaanvraag steunt op de motieven 

die u naar aanleiding van uw vorige aanvraag hebt uiteengezet. In dit verband dient vooreerst benadrukt 

te worden dat uw vorige asielaanvraag door het CGVS werd afgesloten met een beslissing tot weigering 

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, omdat de 

geloofwaardigheid van uw asielrelaas op fundamentele wijze ondermijnd werd en uw beweerde profiel 

als actieve opposant van de regering en de hieruit voortkomende vervolgingsfeiten als onaannemelijk 

werden beschouwd.  

U hebt tegen deze beslissing van het CGVS geen beroep aangetekend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna RVV), zodat deze gehandhaafd blijft, behoudens voor zover er, wat 

u betreft, kan worden vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van 

de Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat u voor internationale bescherming 

in aanmerking komt. Echter, in onderhavig geval is er geen dergelijk element in uw dossier voorhanden.  

U verklaart dat u een kniefractuur opliep tijdens de manifestatie waaraan u deelnam en die uiteen werd 

geslagen door de para-militaire politie (zie vragenlijst CGVS 6/9/2016 pt 1.2). U legt twee medische 

verslagen door van het Royal Victoria Teaching Hospital. Echter, het ene verslag dateert van 5 mei 

2003 en het andere verslag van 6 mei 2011. Er kan dus niet worden ingezien hoe deze attesten uw 

asielrelaas ondersteunen aangezien u verklaarde deelgenomen te hebben aan 2 manifestaties die 

beiden in 2016 zouden plaatsgevonden hebben (zie weigeringsbeslissing CGVS dd. 12/08/2016).  

Met betrekking tot de getuigenis van Lamin Cham, National Youth President van de UDP, dient 

opgemerkt dat dergelijke getuigenissen gesolliciteerd kunnen zijn en dus geen garantie bieden met 

betrekking tot de verklaringen die erin afgelegd worden. In dit geval kan opgemerkt worden dat een 

aantal zaken in de getuigenis niet overeenkomen met uw eigen verklaringen. Zo getuigt Lamin Cham 

dat u reeds sinds 2006 geregistreerd lid van de UDP zou zijn, terwijl u zelf verklaart slechts sinds 2012 

lid te zijn(zie vragenlijst CGVS 6/9/2016 pt. 2.3 en gehoorverslag CGVS d.d. 5/8/2016 p. 17). Ook 

attesteert hij dat u op 14 april 2016 deelnam aan een demonstratie, terwijl u zelf verklaarde op 11 april 

2016 te hebben deelgenomen (zie gehoorverslag CGVS d.d. 5/8/2016 p. 7).  

In elk geval bleken uw verklaringen over de demonstraties waaraan u deelnam niet geloofwaardig (zie 

beslissing eerste asielaanvraag d.d. 12/08/2016.). De getuigenis en medische attesten die u voorlegt 

kunnen deze vaststelling niet in een ander licht plaatsen.  

Gelet op het voorgaande brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat 

u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van 

artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.  

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor 

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 

48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste 

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet 

leidt tot direct of indirect refoulement.  

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet 

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van 

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een 

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de 

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen 

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning 

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in 

aanmerking komt.  

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u 

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen 

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een 

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.  
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Wat de door u aangehaalde problemen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de 

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, wijst het CGVS er op dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken dienaangaande vastgesteld heeft dat u geen elementen aanhaalt in het kader van 

de verblijfsprocedures waarvoor DVZ verantwoordelijk is en er dus ook geen schending van artikel 3 

EVRM kan worden aangetoond. Bijgevolg dient dan ook besloten te worden dat er geen elementen 

voorhanden zijn waaruit kan blijken dat een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een 

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.  

 

C. Conclusie  

 

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat uw asielaanvraag niet in 

overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.  

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden 

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet.  

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de 

beslissing overeenkomstig artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet, aangezien u zich op 

het ogenblik van de kennisgeving van de beslissing in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel 

74/8 en 74/9 bevindt of ter beschikking bent gesteld van de regering.” 

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert aan als volgt: 

 

“EERSTE MIDDEL 

Schending van artikel 51/8, artikel 57/6/2 alsook artikel 48/3 en artikel 48/5 §3 Vreemdelingenwet; artikel 

25 van de Richtlijn 2005 van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de 

procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus; artikel 23 van de 

richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van 

onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale 

bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming alsook van de zorgvuldigheidsplicht, 

de materiële motiveringsplicht en manifeste appreciatiefout 

 

Eerste onderdeel 

 

Nieuw artikel 51/8 Vreemdelingenwet, zoals gewijzigd door de wet van 08 mei 2013, stelt: 

“Indien de vreemdeling een volgende asielaanvraag indient bij één van de door de Koning ter uitvoering 

van artikel 50, eerste lid, aangewezen overheden, neemt de minister of zijn gemachtigde een verklaring 

af van de asielzoeker met betrekking tot de nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat 

hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van 

artikel 48/4 in aanmerking komt, en de redenen waarom de asielzoeker deze elementen niet eerder kon 

aanbrengen. 

Deze verklaring wordt ondertekend door de asielzoeker. Indien deze dit weigert, wordt hiervan melding 

gemaakt op de verklaring evenals, in voorkomend geval, van de redenen waarom hij weigert om te 

ondertekenen. Deze verklaring wordt onverwijld overgezonden aan de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen.” 

Artikel 57/6/2 Vreemdelingenwet, ingevoegd door de wet van 08 mei 2013, stelt: 

“Na ontvangst van het asielverzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op 

grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij 

voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans 

aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of 

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke 

elementen, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek 

niet in overweging. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp heeft 

uitgemaakt van een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, § 2, 3°, 

4° en 5°, § 3, 3° en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen een beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag. (…)”. 

Uit artikel 25 van de Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende 

minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de 

vluchtelingenstatus bepaalt inzake niet-ontvankelijke asielverzoeken dat: 

“Niet-ontvankelijke asielverzoeken 

(…) 
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2. De lidstaten kunnen een asielverzoek uit hoofde van dit artikel als niet-ontvankelijk beschouwen 

wanneer: (…) 

 

Discussie. 

 

Verzoeker is Mandinka. 

Hij heeft vrees geformuleerd m.b.t. politieke daden maar heeft ook vrees m.b.t. vervolging omwille van 

zijn etnische origine. 

 

Eerste onderdeel : Het behoren tot een etnische groep 

 

Recente objectieve informatie toont echter aan dat er een risico op vervolging is voor de Mandinka. Men 

spreekt zelfs van een risico op genocide. 

De bedreigingen van de president van Gambia ten aanzien van de Mandinka dateren van 3 juni 2016. 

De Verenigde Naties maken zich zorgen over de situatie van de Mandinka in bijzonder alarmerende 

termen : 

« 10 June 2016 - The United Nations Special Adviser of the Secretary-General on the Prevention of 

Genocide has condemned the inflammatory speech by the President of the Gambia, Yahya Jammeh of 

the Gambia at a political rally this past week, in which he reportedly threatened to eliminate the 

Mandinka ethnic group. 

In a note to correspondents, Adama Dieng, the UN Special Adviser of the Secretary-General on the 

Prevention of Genocide, said that on 3 June in Tallinding, President Jammeh allegedly referred to the 

Mandinka as "enemies, foreigners" and threatened to kill them one by one and place them "where even 

a fly cannot see them." 

"I am profoundly alarmed by President Jammeh's public stigmatization, dehumanization and threats 

against the Mandinka," the Special Adviser said. 

"Public statements of this nature by a national leader are irresponsible and extremely dangerous. They 

can contribute to dividing populations, feed suspicion and serve to incite violence against communities, 

based solely on their identity," he added. 

Mr. Dieng said he was particularly appalled by President Jammeh's "vitriolic rhetoric," as history has 

shown that hate speech that constitutes incitement to violence can be both a warning sign and a 

powerful trigger for atrocity crimes. 

"We have seen, in Rwanda, Bosnia - and more recently in the Middle East - how incitement to violence 

has led to mass killings along identity lines," the Special Adviser said, reminding President Jammeh that 

any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility 

or violence is prohibited under international human rights law as well as under national legislation. 

Mr. Dieng also noted that States have the primary responsibility to protect their populations. In 2005, all 

Heads of State and Government acknowledged the responsibility to protect populations from genocide, 

war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, as well as their incitement. 

"I urge the President of the Gambia to fulfil this responsibility," said the Special Adviser, "and ensure that 

the rights of all populations of the Gambia are respected, irrespective of ethnicity or political affiliation."1 

Deze recente bedreigingen aan het adres van de Mandinka hebben plaatsgevonden op 3 juni 2016. 

 

Het behoren tot een etnische groep werd nooit onderzocht. 

 

Het risico op etnische vervolging bestaat en had besproken moeten worden met verzoeker. Dit risico 

werd niet onderzocht. Er werd hem geen enkele vraag gesteld m.b.t. zijn etnische groep. 

Tegenpartij kon niet onwetend zijn over dit risico. 

Doordat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen geen onderzoek gedaan 

heeft, schendt de bestreden beslissing artikel 4.1 van de Kwalificatierichtlijn, volgens dewelke het 

feitenonderzoek door asielzoeker en asielinstanties samen dient te gebeuren. 

In de opmerkingen die door UNHCR gemaakt werden aangaande artikel 4.1 van de Kwalificatierichtlijn, 

kan men het volgende lezen: 

« Conformément au Guide du HCR (paragraphe 196), la tâche d’établir et d’évaluer tous les faits 

pertinents doit être considérée comme une responsabilité commune au demandeur et à l’examinateur. 

Si le demandeur n’est pas en mesure d’apporter les preuves nécessaires, l’examinateur doit utiliser tous 

les moyens dont il dispose pour réunir les preuves nécessaires à l’appui de la demande. 

Le HCR souhaite insister sur le fait qu’il peut exister des limites à ce que le demandeur d’asile est en 

mesure de fournir. Il faut prendre dûment en considération les circonstances de l’espèce. Les personnes 

en quête de protection internationale peuvent arriver avec le strict minimum et fréquemment sans aucun 

document. En outre, il faut garder à l’esprit que diverses circonstances telles que le traumatisme lié aux 
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expériences passées, le sentiment d’insécurité ou les problèmes linguistiques peuvent retarder la 

soumission de preuves adéquates à l’appui de la demande. Le HCR estime que ces circonstances 

devraient être prises en compte et que les preuves tardives devraient être examinées, en fonction des 

raisons de ce retard et du bien-fondé de la demande. » 

Vrije vertaling : 

« Volgens het UNHCR-handboek (paragraaf 196), dient de taak van het opstellen en beoordelen van 

alle relevante feiten te worden beschouwd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanvrager 

en de examinator. Indien de aanvrager niet in staat is om de nodige bewijzen te leveren, moet de 

onderzoeker gebruik maken van alle middelen die hij tot zijn beschikking heeft om de nodige bewijzen te 

verzamelen die het verzoek kunnen ondersteunen. 

1 UN News Service, Gambia: UN adviser condemns President's reported threats against ethnic group, 

10 June 2016, available at: http://www.refworld.org/docid/575e57ea40b.html [accessed 21 June 2016] 

UNHCR wil benadrukken dat er grenzen zijn aan wat de eiser in staat is voor te leggen. We moeten 

terdege rekening met de omstandigheden van het geval. Mensen die internationale bescherming 

zoeken, kunnen aankomen met het absolute minimum en vaak zonder documenten. Bovendien, in 

gedachten houdend dat verschillende omstandigheden, zoals trauma's die verwijzen naar ervaringen uit 

het verleden, gevoelens van onveiligheid of taalkundige problemen, de indiening van voldoende bewijs 

om het verzoek te ondersteunen kunnen vertragen. UNHCR is van mening dat men met deze 

omstandigheden rekening dient te houden en dat het laattijdige bewijzen moeten worden onderzocht, 

afhankelijk van de redenen voor de vertraging en de gegrondheid van de aanvraag.” 

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft geen poging gedaan om 

samen met verzoeker de waarheid te achterhalen. 

Nochtans heeft het CGVS een CEDOCA rapport over de bedreiging tegen Mandinka’s. 

Het CGVS moet verzoeker helpen bij het verwoorden van de risico’s op daden van vervolging. Dit is des 

te meer het geval nu verzoeker opgesloten zit en dus niet gemakkelijk aan informatie over de situatie in 

zijn land van herkomst kan geraken. 

 

De bestreden beslissing schendt daarom artikel 4.1 van de kwalificatierichtlijn. 

 

Het risico op vervolging op basis van zijn etnische origine moet geëvalueerd worden. 

 

Tijdens de parlementaire werken (Kamer DOC 53 2555/004) ter voorbereiding van de wet van 

08/05/2013 die een nieuw artikel 51/8 invoert dat op 01/09/2013 in werking is getreden heeft de 

Staatssecretaris verklaart: 

“Het onderzoek van het CGVS zal alle elementen “à charge” en “à décharge” bevatten. Er is dus geen 

sprake van een gedeelde bewijslast of een omkering van de bewijslast. De regel dat de asielinstantie tot 

taak heeft om de relevante elementen van het onderzoek in samenwerking met de verzoeker te 

beoordelen, behoort tot de beginselen van behoorlijk bestuur, in bijzonderheid het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Om die reden werd die regel in de memorie van toelichting opgenomen.” (p. 

14) 

En verder: 

“De invoering van de filter van het nieuwe element moet alvast de kwaliteit van de procedure ten goede 

komen. Dat element wordt immers ten gronde onderzocht. Indien het afgewezen wordt, zal een 

verzoeker zich sneller bij dat oordeel kunnen neerleggen.” (p. 15) 

“De nieuwe filter bij het CGVS is gericht op een kwalitatief inhoudelijk onderzoek van het nieuwe 

element. Voorheen was vooral de chronologie van de feiten van tel. Dat betekent dat elk nieuw 

belangrijk element in het dossier kan worden ingebracht.” 

De bestreden beslissing dient vernietigd te worden en het dossier dient teruggestuurd naar het CGVS 

opdat het risico voor de Mandinka geëvalueerd zou worden. 

De bestreden beslissing schendt zodoende artikel 51/8 en 57/6/2 Vreemdelingenwet. 

 

Tweede onderdeel : Het risico voor terugkeerders in Gambia. 

 

Een verzoeker die in zijn land van herkomst niet effectief vervolgd zou worden, en die een duidelijke en 

waarachtige angst heeft voor wat hem zou kunnen overkomen in geval van terugkeer, kan als 

vluchteling erkend worden. 

In het CEDOCA rapport “Gambia, situatie van gerepatrieerde asielzoekers”, van 3 juni 2016 kan men 

lezen : 

“In januari 2011 dreigde de Gambiaanse minister van Justitie Edward Anthony Gomez Gambianen in 

het buitenland die kritiek hebben op het Gambiaanse mensenrechtenbeleid te vervolgen bij terugkeer 

naar Gambia, aldus het United Kingdom Home Office.33 Volgens The Media Foundation for West Africa 
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waren deze bedreigingen gericht tegen journalisten en mensenrechtenactivisten in ballingschap naar 

aanleiding van een internationale campagne over het mensenrechtenpalmares van Gambia. 

In mei 2014 haalde president Yahya Jammeh tijdens een toespraak in Basse in het oosten van het land 

uit naar asielzoekers "claimfing they are gays and that their lives are at risk in The Gambia, in order for 

them to be granted a stay in Europe". Volgens Africa Press Agency (APA) dreigde de president: 'If I 

catch them I will kill them." 

De subjectieve vrees op vervolging heeft een objectieve grond. 

Het behoren tot een vervolgde en gestigmatiseerde minderheid maakt een terugkeer tevens gevaarlijk. 

Het CEDOCA-rapport stelt dat slechts specifieke politieke profielen het voorwerp uitmaken van 

vervolging in geval van terugkeer, maar zegt niks over hun etnisch profiel. 

Indien de President meent dat de Mandinka de vijand is en ermee dreigt hen één voor één af te 

slachten, dan is het waarschijnlijk dat de terugkeer van een Mandinka-asielzoeker niet onopgemerkt 

voorbij zal gaan.” 

 

2.2. Artikel 57/6/2, eerste lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“Na ontvangst van het asielverzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op 

grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij 

voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans 

aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of 

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke 

elementen, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek 

niet in overweging en hij oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een terugkeerbesluit niet leidt 

tot direct of indirect refoulement. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp 

heeft uitgemaakt van een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, 

§ 2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3° en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen een beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag.” 

 

Om een meervoudige asielaanvraag in overweging te kunnen nemen, dienen er derhalve nieuwe 

elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker in aanmerking komt 

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. De parlementaire voorbereiding van de wet tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang 

van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 

8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verduidelijkt dat deze kans 

onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de asielzoeker pertinente, geloofwaardige nieuwe 

elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De 

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich 

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of 

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken 

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen 

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond 

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere 

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke 

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de 

individuele omstandigheden van de asielzoeker en anderszins evenmin aantonen dat de algemene 

situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53 

2555/001, 23-24). 

 

2.3. De Raad die in casu over een hervormingsbevoegdheid beschikt, dient een arrest te vellen dat 

gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoekers volgende asielaanvraag al dan niet beantwoordt aan de 

voorwaarden van artikel 57/6/2 van de vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk en ondubbelzinnig de 

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. Een algemene en theoretische 

toelichting of het citeren van internationale of nationale bepalingen en algemene beginselen in het 

verzoekschrift laat de Raad niet toe om vast te stellen dat verzoeker nieuwe elementen in de zin van 

artikel 57/6/2 van de vreemdelingenwet heeft aangebracht. 

 

2.4. Inzoverre verzoeker in het kader van zijn tweede asielaanvraag opnieuw verwijst naar zijn politieke 

activiteiten, treedt de Raad de motivering van de Commissaris-generaal bij dat verzoekers eerste 

asielaanvraag reeds werd afgesloten omdat geen geloof kon worden gehecht aan zijn profiel als actieve 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

opposant van de regering en de hieruit voortkomende vervolgingsfeiten. Bovendien liggen er thans geen 

nieuwe elementen voor die de kans aanzienlijk groter maken dat verzoeker alsnog voor internationale 

bescherming in aanmerking komt. De medische attesten kunnen bezwaarlijk zijn asielrelaas 

ondersteunen. De twee medische verslagen dateren van voor de manifestaties in 2016, zodat deze 

geenszins een bewijs kunnen vormen van de verklaring dat verzoeker een kniefractuur opliep tijdens 

een van de manifestaties waaraan hij deelnam en die uiteen werd geslagen. Ook de motivering 

betreffende de brief van Lamin Cham, die trouwens evenmin aan kritiek werd onderworpen in het 

verzoekschrift, wordt door de Raad overgenomen. De motivering dat deze brief een gesolliciteerd 

karakter vertoont is pertinent. De motivering dat de inhoud van deze getuigenis niet overeenstemt met 

verzoekers verklaringen vindt steun in het administratief dossier. Voorgaande vaststellingen worden 

door verzoeker overigens ongemoeid gelaten in het verzoekschrift. Bijgevolg blijven verzoekers 

verklaringen over de demonstraties waaraan hij deelnam niet geloofwaardig, zodat de door verzoeker 

voorgelegde documenten deze vaststelling niet in een ander daglicht plaatst.  

 

Verzoekers betoog dat het risico van het behoren tot een etnische groep, met name de Mandinka, niet 

werd onderzocht noch beoordeeld, mist feitelijke grondslag. Uit een eenvoudige lezing van de beslissing 

van 12 augustus 2016 blijkt dat verzoekers verklaringen op dit punt in aanmerking werden genomen, 

alsook dat deze werden beoordeeld aan de hand van de COI Focus “Gambia. Incidenten tegen 

Mandinka na uitspraken van president begin juni 2016” van Cedoca van 4 juli 2016.  

 

Waar verzoeker tot slot nog stelt dat hij als gerepatrieerde asielzoeker die behoort tot de Mandinka een 

objectieve grond heeft voor zijn vrees voor vervolging, merkt de Raad op dat verzoekers toelichting 

geen steun vindt in het rapport dat hij aanhaalt. Hij erkent immers dat dit rapport niks zegt over het 

etnisch profiel. Verzoeker die verwijst naar algemene, objectieve informatie die geen betrekking heeft op 

zijn persoon, kan zich bijgevolg niet steunen op deze informatie om een nieuw element in de zin van 

artikel 57/6/2 van de vreemdelingenwet aannemelijk te maken. 

 

Bovenstaande vaststellingen en het feit dat verzoeker verder in zijn verzoekschrift volhardt in zijn 

voorgehouden problemen die reeds werden beoordeeld in het kader van een eerste asielprocedure en 

geen concreet verweer voert tegen de motieven van de thans bestreden beslissing volstaan om het 

beroep te verwerpen.  

 

2.5. De Raad is van oordeel dat verzoeker naar aanleiding van zijn tweede asielaanvraag geen nieuwe 

elementen heeft aangebracht die de kans aanzienlijk groter maken dat hij in aanmerking komt voor 

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. 

 

2.6. Waar verzoeker in fine vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, verwijst de Raad naar het 

gewijzigde artikel 39/2 van de vreemdelingenwet waaruit blijkt dat de Raad inzake beslissingen van de 

Commissaris-generaal over volheid van rechtsmacht beschikt, ook voor de beslissingen tot niet-

inoverwegingname bedoeld in artikel 57/6/1 en 57/6/2 van de vreemdelingenwet. 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). In tegenstelling tot hetgeen verzoeker vraagt, kan de Raad derhalve de beslissing 

houdende weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag slechts vernietigen om 

specifieke redenen voorzien in artikel 39/2, § 1, 2° en 3° van de vreemdelingenwet, redenen die in casu 

niet worden aangetoond, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet 

worden ingewilligd.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

Het beroep wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig september tweeduizend 

zestien door: 

 

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

I. VERLOOY S. VAN CAMP 

 


