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nr. 197 147 van 21 december 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. OGUMULA

Generaal Geneesheer Derachelaan 127/3

1050 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

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

18 december 2017 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 8 december 2017.

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 19 december 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 december 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat M.

OGUMULA en van attaché X, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Gambiaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Mali Kunda (Niamina West).

U bent een etnische Fulla en moslim.

U vroeg een eerste maal asiel op 19 september 2017. U verklaarde te vrezen dat u door het huidige

regime van Adama Barrow zou worden vervolgd op beschuldiging van ‘impeachement’ omdat u tijdens

het vorige regime van Yahya Jammeh hiervan beschuldigd werd nadat u de toenmalige minister
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van binnenlandse zaken gevraagd had naar de ware toedracht omtrent de dood van uw beweerde broer

E. J., die op 5 januari 2010 in verdachte omstandigheden overleed. Het CGVS nam een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus op 12 oktober

2017. U wist immers uw beweerde verwantschapsband met de overleden E. J. niet aannemelijk te

maken; daarnaast werden de door u aangehaalde vervolgingsfeiten van 2013 en 2017 - die volgens u

verband houden met de dood van uw beweerde broer E. J. – betwist. Tot slot stelde het CGVS vast dat

u op legale wijze (met een paspoort op uw naam) en via de luchthaven van Banjul, Gambia verliet,

hetgeen andermaal toelaat uw beweerde vervolging door de huidige Gambiaanse autoriteiten te

betwijfelen. U tekende op 27 oktober 2017 beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna ‘RvV’) en op 16 november 2017 nam de RvV een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidaire beschermingsstatus. U keerde niet

naar uw land van oorsprong terug.

U vroeg een tweede maal asiel op 24 november 2017. U blijft bij uw eerdere verklaringen en u bracht

volgende bewijsstukken aan ter ondersteuning van uw verklaringen : enkele per e-mail verstuurde

documenten, met name een kopie van een weinig leesbaar opsporingsbericht op naam van J. J.,

volgens uw verklaringen gedateerd op 22 juli 2017 (zie ‘Written declaration plural application’, pt. 3.3.1.),

maar met onleesbare datum; kopies van foto’s van E. J. en van u in militair uniform ; enkele online posts

met betrekking tot de dood van E. J. en een kopie van een artikel uit Freedomnewspaper.com met

betrekking tot S. J.. Daarnaast legde u een voor eensluidend verklaard afschrift uit het geboorteregister

op naam van E. M. J. voor, afgeleverd in Banjul op 17 november 2017 neer en een voor eensluidend

verklaard afschrift uit het geboorteregister op naam van J. M. J., afgeleverd in Banjul op 28 november

2017. Verder stuurde u ook een verwijzing door naar 2 Youtube-links

(https://www.youtube.com/watch?v=AJP8iCnTU0s en

https:// www.youtube.com.watch?v=hTBnM5dyELI), waarin volgens u de moord op uw broer wordt

uitgelegd en waarin uw naam wordt genoemd.

B. Motivering

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.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorige

aanvraag hebt uiteengezet, met name dat u in 2013 en 2017 vervolgd werd door de Gambiaanse

autoriteiten, zowel onder president Jammeh als onder huidig president Adama Barrow, omdat u de

waarheid wilde kennen in verband met de moord op uw broer E. J., moet worden beklemtoond dat uw

vorige aanvraag door het CGVS werd afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan

geloofwaardigheid. Met name wist u uw beweerde verwantschapsband met de overleden E. J. niet

aannemelijk te maken; daarnaast werden de door u aangehaalde vervolgingsfeiten van 2013 en 2017 -

die volgens u verband houden met de dood van uw beweerde broer E. J. – betwist en tot slot stelde het

CGVS vast dat u op legale wijze (met een paspoort op uw naam) en via de luchthaven van

Banjul, Gambia verliet, hetgeen andermaal toelaat uw beweerde vervolging door de huidige

Gambiaanse autoriteiten te betwijfelen. De RvV bevestigde deze argumenten in haar arrest van 16

november 2017.

Voor wat betreft de door u voorgelegde bewijsstukken ter ondersteuning van uw tweede asielaanvraag,

kunnen volgende bemerkingen worden gemaakt.

Voor wat de kopie van een (grotendeels onleesbaar) opsporingsbericht op naam van J. J. betreft,

dat volgens uw verklaringen gedateerd is op 22 juli 2017 (zie ‘Written declaration plural application’, pt.

3.3.1.), kan worden opgemerkt - zie de weigeringsbeslissing van het CGVS van 12 oktober 2017 met

betrekking tot uw eerste asielaanvraag - dat u uw recente vervolging in 2017 (onder president Adama

Barrow) niet aannemelijk wist te maken en dat u bovendien Gambia verliet op legale wijze (met een
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paspoort op uw naam), hetgeen niet verenigbaar is met de door u ingeroepen “vrees voor vervolging” of

met een “reëel risico op het lijden van ernstige schade”. Dit opsporingsbericht dat (volgens u) dateert

van 22 juli 2017 – bijgevolg van na de aanstelling van Barrow - kan een volstrekt ongeloofwaardig relaas

dan ook niet in zijn geloofwaardigheid herstellen.

De door u voorgelegde kopies van foto’s van E. J. en uzelf in militair uniform en enkele

online posts met betrekking tot de dood van E. J. bewijzen dat E. J. militair was en dat u militair

was in het Britse leger (gehoor CGVS 1ste AA, p. 9), hetgeen niet wordt betwist, maar leveren volstrekt

geen bewijs voor uw beweerde verwantschapsband met E., die overigens in het kader van uw eerste

asielaanvraag volkomen in vraag werd gesteld.

Voor wat betreft de door u voorgelegde kopie van een artikel uit Freedomnewspaper.com met

betrekking tot S. J., kan nog het volgende worden opgemerkt. U verklaarde in het kader van uw

tweede asielaanvraag dat uit het artikel van Freedomnewspaper.com blijkt dat S. J., die u aanduidt als

de vriendin van uw vermoorde broer E., werd gearresteerd en ondervraagd (zie ‘Written declaration

plural application’, pt. 1.1.1.). Het is vreemd dat u S. J. nu aanduidt en erkent als de vriendin van E. J.,

daar waar u tijdens uw vorig gehoor in het kader van uw eerste asielaanvraag ontkennend antwoordde

op de vraag of S. J. de vriendin van E. was (gehoor CGVS 2de AA, p. 16-17). Uit het door u

voorgelegde artikel blijkt overigens niet dat S. J. werd gearresteerd, doch enkel dat zij werd ondervraagd

in verband met de dood van E. J..

Daarnaast legde u een voor eensluidend verklaard afschrift uit het geboorteregister op naam van

E. M. J. voor, afgeleverd in Banjul op 17 november 2017 neer en een voor eensluidend

verklaard afschrift uit het geboorteregister op naam van J. M. J., afgeleverd in Banjul op 28

november 2017. Dit teneinde jullie verwantschapsband te staven. Uit de weigeringsbeslissing van het

CGVS van 12 oktober 2017 blijkt echter dat jullie verwantschapsband niet geloofwaardig werd geacht.

Dat u voor eensluidend verklaarde afschriften uit het geboorteregister op naam van E. J. en van J. J.

voorlegt, met hierop dezelfde namen van ouders, is op zich geen bewijs van jullie verwantschapsband;

op deze akten staan immers geen foto’s, zodat niet kan worden nagetrokken op welke personen deze

akten precies terugslaan. Bovendien wekt het verbazing dat de Gambiaanse autoriteiten deze akten in

november 2017 zouden hebben afgeleverd, indien u werkelijk door deze Gambiaanse autoriteiten zou

worden gezocht.

Verder stuurde u ook een verwijzing door naar 2 Youtube-links

(https://www.youtube.com/watch?v=AJP8iCnTU0s enhttps://www.youtube.com/watch?v=hTBnM5dyELI)

. In de eerste video geeft S. J., de (beweerde) vriendin van E. J., commentaar over de moord op E. J. en

in de tweede video wordt volgens u de moord op uw broer E. uitgelegd en wordt volgens u ook uw naam

genoemd (zie ‘Written declaration plural application’, pt. 1.1.1.). In de laatste video wordt P. J., de broer

van E. J., aan het woord gelaten. Deze video’s werden echter reeds in het kader van uw eerste

asielaanvraag door het CGVS als bron gebruikt, onder andere om de verwantschapsband tussen u en

E. J. te betwisten (zie beslissing CGVS tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus dd. 12 oktober 2017). U stelt in de ‘Written declaration plural application’

(pt. 1.1.1) dat P. J. in deze opname melding maakt van uw telefoongesprek met E. J., waardoor u in de

belangstelling van de politie kwam en op 15 juli 2017 werd gearresteerd en gedetineerd. Uit de bewuste

video (met name op 4’49’’) blijkt dat de naam ‘J. J.’ hierin vermeld wordt als wonend in de UK, maar op

geen enkele manier kan worden nagetrokken of deze naam werkelijk op u terugslaat, laat staan dat

deze video’s bewijskracht zouden hebben voor de door u aangehaalde vervolging. Hiervoor werd reeds

benadrukt dat in de beslissing van het CGVS tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus dd. 12 oktober 2017 de verwantschapsband tussen u en E. J. werd

betwist. In de bewuste video waarnaar u verwijst en waarin P. J. het over de moord op E. J. heeft,

verklaart P. uitdrukkelijk dat E. zijn ‘jongere broer’ is, ‘van dezelfde vader en dezelfde moeder’ (cf.

verklaring P. J. https://www.youtube.com/watch?v=hTBnM5dyELI, tussen 1’15” en 1’.17”). Dit gaat

volkomen in tegen uw verklaring tijdens het gehoor door het CGVS in het kader van uw

eerste asielaanvraag dat de omgebrachte E. J. een echte broer van u was, van dezelfde ouders (gehoor

CGVS, p. 7), maar dat P. een neef van u is; u preciseerde dat uw vader en de vader van P. broers zijn

(gehoor CGVS, p. 18). Deze verklaringen zijn bijgevolg niet verenigbaar met deze van P. J. in de door u

voorgelegde video. De ongeloofwaardigheid van uw verwantschap met E. J. wordt hierdoor bevestigd.

Gelet op 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.
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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.

Wat de eventuele 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 gezien er geen andere verblijfsprocedures zijn ingediend waarvoor

DVZ verantwoordelijk is, is er dus geen schending van artikel 3 EVRM 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. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoekende partij beroept zich in een enig middel op de schending van de artikelen 48/4 en 57/6/2,

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de “artikelen 2 en 3

van de wet motivering bestuurshandelingen waaronder de materiële motiveringsplicht in het licht van

artikel 57/6/2 lid 1 van de Vreemdelingenwet.”

Verzoeker vraagt de beslissing te hervormen zo niet te vernietigen en terug te sturen naar het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

2.1.2. Stukken
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Verzoeker voegt bij het verzoekschrift nog een uittreksel van zijn geboorteakte van 4 december 2017,

een uittreksel van de geboorteakte van dhr. J. E. van 17 november 2017 en een bewijs van arrestatie

van verzoeker in de luchthaven van Banjul van 15 juli 2017 en een arrestatiebevel van 22 juli 2017.

2.2. Beoordeling

De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133). Door de

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

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

De bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet. 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).

2.2.4. Met betrekking tot de door verzoeker naar aanleiding van zijn eerste asielaanvraag afgelegde

verklaringen, wordt in de bestreden beslissing opgemerkt als volgt: “Met betrekking tot de verklaringen

die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking hebben op gebeurtenissen die

volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorige aanvraag hebt uiteengezet, met

name dat u in 2013 en 2017 vervolgd werd door de Gambiaanse autoriteiten, zowel onder president

Jammeh als onder huidig president Adama Barrow, omdat u de waarheid wilde kennen in verband met

de moord op uw broer E. J., moet worden beklemtoond dat uw vorige aanvraag door het CGVS werd

afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid. Met name wist u uw beweerde

verwantschapsband met de overleden E. J. niet aannemelijk te maken; daarnaast werden de door u

aangehaalde vervolgingsfeiten van 2013 en 2017 - die volgens u verband houden met de dood van uw
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beweerde broer E. J. – betwist en tot slot stelde het CGVS vast dat u op legale wijze (met een paspoort

op uw naam) en via de luchthaven van Banjul, Gambia verliet, hetgeen andermaal toelaat uw beweerde

vervolging door de huidige Gambiaanse autoriteiten te betwijfelen. De RvV bevestigde deze argumenten

in haar arrest van 16 november 2017.”

Aan de basis van zijn huidige tweede asielaanvraag legt verzoeker volgende nieuwe elementen voor: (i)

enkele per e-mail verstuurde documenten, met name een kopie van een weinig leesbaar

opsporingsbericht op naam van J. J., volgens verzoekers verklaringen gedateerd op 22 juli 2017 (zie

‘Written declaration plural application’, pt. 3.3.1.), maar met onleesbare datum, (ii) kopieën van foto’s

van E. J. en verzoeker in militair uniform, (iii) enkele online posts met betrekking tot de dood van E. J. en

een kopie van een artikel uit Freedomnewspaper.com met betrekking tot S. J., (iv) een voor eensluidend

verklaard afschrift uit het geboorteregister op naam van E. M. J., afgeleverd in Banjul op 17 november

2017 en een voor eensluidend verklaard afschrift uit het geboorteregister op naam van J. M. J.,

afgeleverd in Banjul op 28 november 2017, (v) een verwijzing door naar 2 Youtube-links

(https://www.youtube.com/watch?v=AJP8iCnTU0s en

https:// www.youtube.com.watch?v=hTBnM5dyELI), waarin volgens verzoeker de moord op zijn broer

wordt uitgelegd en waarin zijn naam wordt genoemd, (vi) een bewijs van arrestatie in de luchthaven van

Banjul (stuk 5 bij het verzoekschrift).

Vooreerst kan worden vastgesteld dat de door verzoeker in het kader van huidige asielaanvraag

voorgelegde documenten verzoekers geloofwaardigheid niet vermogen te herstellen. De commissaris-

generaal beoordeelt deze documenten als volgt:

“Voor wat de kopie van een (grotendeels onleesbaar) opsporingsbericht op naam van J. J. betreft,

dat volgens uw verklaringen gedateerd is op 22 juli 2017 (zie ‘Written declaration plural application’, pt.

3.3.1.), kan worden opgemerkt - zie de weigeringsbeslissing van het CGVS van 12 oktober 2017 met

betrekking tot uw eerste asielaanvraag - dat u uw recente vervolging in 2017 (onder president Adama

Barrow) niet aannemelijk wist te maken en dat u bovendien Gambia verliet op legale wijze (met een

paspoort op uw naam), hetgeen niet verenigbaar is met de door u ingeroepen “vrees voor vervolging” of

met een “reëel risico op het lijden van ernstige schade”. Dit opsporingsbericht dat (volgens u) dateert

van 22 juli 2017 – bijgevolg van na de aanstelling van Barrow - kan een volstrekt ongeloofwaardig relaas

dan ook niet in zijn geloofwaardigheid herstellen.”

De door u voorgelegde kopies van foto’s van E. J. en uzelf in militair uniform en enkele

online posts met betrekking tot de dood van E. J. bewijzen dat E. J. militair was en dat u militair

was in het Britse leger (gehoor CGVS 1ste AA, p. 9), hetgeen niet wordt betwist, maar leveren volstrekt

geen bewijs voor uw beweerde verwantschapsband met E., die overigens in het kader van uw eerste

asielaanvraag volkomen in vraag werd gesteld.

Daarnaast legde u een voor eensluidend verklaard afschrift uit het geboorteregister op naam van

E. M. J. voor, afgeleverd in Banjul op 17 november 2017 neer en een voor eensluidend

verklaard afschrift uit het geboorteregister op naam van J. M. J., afgeleverd in Banjul op 28

november 2017. Dit teneinde jullie verwantschapsband te staven. Uit de weigeringsbeslissing van het

CGVS van 12 oktober 2017 blijkt echter dat jullie verwantschapsband niet geloofwaardig werd geacht.

Dat u voor eensluidend verklaarde afschriften uit het geboorteregister op naam van E. J. en van J. J.

voorlegt, met hierop dezelfde namen van ouders, is op zich geen bewijs van jullie verwantschapsband;

op deze akten staan immers geen foto’s, zodat niet kan worden nagetrokken op welke personen deze

akten precies terugslaan. Bovendien wekt het verbazing dat de Gambiaanse autoriteiten deze akten in

november 2017 zouden hebben afgeleverd, indien u werkelijk door deze Gambiaanse autoriteiten zou

worden gezocht.

Verder stuurde u ook een verwijzing door naar 2 Youtube-links

(https://www.youtube.com/watch?v=AJP8iCnTU0s enhttps://www.youtube.com/watch?v=hTBnM5dyELI)

. In de eerste video geeft S. J., de (beweerde) vriendin van E. J., commentaar over de moord op E. J. en

in de tweede video wordt volgens u de moord op uw broer E. uitgelegd en wordt volgens u ook uw naam

genoemd (zie ‘Written declaration plural application’, pt. 1.1.1.). In de laatste video wordt P. J., de broer

van E. J., aan het woord gelaten. Deze video’s werden echter reeds in het kader van uw eerste

asielaanvraag door het CGVS als bron gebruikt, onder andere om de verwantschapsband tussen u en

E. J. te betwisten (zie beslissing CGVS tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus dd. 12 oktober 2017). U stelt in de ‘Written declaration plural application’

(pt. 1.1.1) dat P. J. in deze opname melding maakt van uw telefoongesprek met E. J., waardoor u in de

belangstelling van de politie kwam en op 15 juli 2017 werd gearresteerd en gedetineerd.
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Uit de bewuste video (met name op 4’49’’) blijkt dat de naam ‘J. J.’ hierin vermeld wordt als wonend in

de UK, maar op geen enkele manier kan worden nagetrokken of deze naam werkelijk op u terugslaat,

laat staan dat deze video’s bewijskracht zouden hebben voor de door u aangehaalde

vervolging. Hiervoor werd reeds benadrukt dat in de beslissing van het CGVS tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus dd. 12 oktober 2017 de

verwantschapsband tussen u en E. J. werd betwist. In de bewuste video waarnaar u verwijst en waarin

P. J. het over de moord op E. J. heeft, verklaart P. uitdrukkelijk dat E. zijn ‘jongere broer’ is, ‘van

dezelfde vader en dezelfde moeder’ (cf. verklaring P. J.

https://www.youtube.com/watch?v=hTBnM5dyELI, tussen 1’15” en 1’.17”). Dit gaat volkomen in tegen

uw verklaring tijdens het gehoor door het CGVS in het kader van uw eerste asielaanvraag dat de

omgebrachte E. J. een echte broer van u was, van dezelfde ouders (gehoor CGVS, p. 7), maar dat P.

een neef van u is; u preciseerde dat uw vader en de vader van P. broers zijn (gehoor CGVS, p. 18).

Deze verklaringen zijn bijgevolg niet verenigbaar met deze van P. J. in de door u voorgelegde video. De

ongeloofwaardigheid van uw verwantschap met E. J. wordt hierdoor bevestigd.”

Waar verzoeker aanvoert aan dat de leesbaarheid van deze nieuwe documenten (in casu het leesbare

opsporingsbericht, stuk 6 bij het verzoekschrift) niet langer in vraag kan gesteld worden kan worden

vastgesteld dat het opsporingsbericht weliswaar ondertekend is maar dat de naam van de

ondertekenaar ontbreekt en de handtekening volstrekt onleesbaar is. Stuk 5 (document van de

politierechtbank van Brikama) toegevoegd aan het verzoekschrift bevat geen officiële hoofding van de

rechtbank waardoor ook dit document ontdaan is van iedere bewijswaarde.

Voor wat betreft beide uittreksels uit de geboorteregisters kan worden vastgesteld dat deze werden

afgeleverd - respectievelijk op 17 november 2017 en 4 december 2017 - nadat er ten aanzien van

verzoeker in juli 2017 een opsporingsbericht zou verspreid zijn, hetgeen de geloofwaardigheid van

verzoekers verklaringen als zou hij gezocht zijn sedert juli 2017 ernstig ondermijnt.

Wat betreft de overige documenten wordt in de bestreden beslissing uitvoerig toegelicht waarom deze

de geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen niet kunnen herstellen. Verzoeker weerlegt de

desbetreffende motieven niet noch geeft hij dienaangaande een aannemelijke verklaring. Deze

motieven blijven derhalve onverminderd overeind en worden door de Raad beschouwd als zijnde hier

hernomen.

Zo er al enig geloof zou gehecht worden aan verzoekers verklaringen, quod non, is de vaststelling ten

slotte dat verzoeker zijn land op volkomen legale wijze kon verlaten bovendien niet verenigbaar met zijn

verklaring dat hij nog steeds gezocht zou zijn.

Voor wat de subsidiaire beschermingsstatus betreft beperkt verzoeker zijn betoog tot het stellen dat de

commissaris-generaal zich in de bestreden beslissing beperkt tot lichtzinnige overwegingen en dat hij

heeft nagelaten onderzoek te doen of er een schending zou zijn van artikel 48/4, § 2, b) van de

Vreemdelingenwet; verzoeker blijft evenwel in gebreke dienaangaande zelf enig nieuw element aan te

brengen.

Gelet op het geheel van wat voorafgaat, treedt de Raad verwerende partij bij waar deze besluit dat

verzoekende partij geen nieuwe elementen aanbrengt die de kans aanzienlijk groter maken dat zij 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 in aanmerking komt.
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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 éénentwintig december tweeduizend

zeventien door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT A. VAN ISACKER


