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nr. 69 777 van 9 november 2011

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 IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 16 juni 2011 heeft

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

13 mei 2011.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 7 september 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

29 september 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat G. VAN CAUTEREN en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Gambiaanse nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 10 januari 1982 te Banjul. U

bent van Mandingo origine en bent moslim. U bent op 28 maart 2005 gehuwd en hebt drie kinderen. Uw

echtgenote woont, sinds u Gambia bent ontvlucht, bij haar ouders, samen met uw drie kinderen. In

Gambia woonde u samen met echtgenote en kinderen in Kotu.

In 2001 begon u te werken als taxichauffeur in Gambia. Oorspronkelijk werkte u in dienstverband, maar

sinds 2009 had u uw eigen wagen. U reed overal in Gambia, afhankelijk waar de klanten naartoe wilden.

Uw uitvalsbasis was echter Kotu. Op 7 juni 2010 reed u met uw taxi in Brusubi toen iemand langs de
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weg u tegenhield. Deze persoon vertelde u dat er een man, die zich wat verder in een huis bevond, een

taxi wou nemen. U bent vervolgens naar die woning gegaan en heeft die persoon opgepikt. Deze

persoon wou naar de grens met Senegal gaan, met name naar het grensdorp Dimbaya in het zuiden

van Gambia. U kende de man niet, en bracht hem zoals hij vroeg naar Dimbaya, waar hij u het normale

tarief betaalde, namelijk 500 Dalasi. De weken nadien deed u gewoon uw job verder zoals altijd, maar

op 29 juni 2010 werd u tijdens een politiecontrole tegengehouden in Kotu. Men controleerde de

documenten van uw wagen en besloot om u te arresteren en mee te nemen naar het hoofdkantoor van

de CID te Banjul, waar u werd ondervraagd. Men vroeg u of u iemand naar de grens had gebracht met

Senegal.

Men liet de naam S. S. (...) vallen. U zei dat u inderdaad iemand naar de grens met Senegal had

gebracht op 7 juni 2010, maar dat de naam S. S. (...) u niets zei en dat u deze persoon niet kende. S. S.

(...) bleek een persoon te zijn die op borg was vrijgelaten op 6 juni 2010, en die vervolgens Gambia

ontvlucht was. Men zei u dat deze persoon in de gevangenis zat in verband met een drugszaak. De CID

beschuldigde u ervan S. S. (...) hulp geboden te hebben tijdens zijn vlucht naar het buitenland. Men

dacht dat u familie was van S. (…) of dat hij u veel geld betaald had om hem naar de grens met Senegal

te brengen. U ontkende en zei dat u niet wist wie S. (...) was en dat hij het normale tarief betaald had. U

bleef ongeveer vier maanden opgesloten. Op 31 oktober 2010 werd u vrijgelaten; u moest echter voor

de rechtbank verschijnen op 5 november 2010 omdat u beschuldigd werd hulp geboden te hebben aan

S. S. (...) tijdens zijn vlucht naar het buitenland. U besloot om niet naar deze rechtszitting te gaan en

Gambia te ontvluchten. Via een vriend die in de haven van Banjul werkt, kon u op 5 november 2010 een

boot nemen. Op 28 november 2010 kwam u in België aan en op 29 november 2010 vroeg u asiel aan bij

de Belgische instanties.

B. Motivering

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

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

ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in aanmerking kan worden

genomen.

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

onterecht van beschuldigd zou worden hulp geboden te hebben aan een persoon, S. S. (...) genaamd,

tijdens diens vlucht naar het buitenland. Bijgevolg vreest u onterecht veroordeeld en opgesloten te

worden door de Gambiaanse autoriteiten.

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

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

ongeloofwaardig omwille van vage en niet-aannemelijke verklaringen.

Zo kunnen er enkele opmerkingen gemaakt worden betreffende uw beweerde arrestatie door de

Gambiaanse autoriteiten op 29 juni 2010. U beweert dat S. S. (...), die u naar de grens met Senegal zou

gebracht hebben met uw taxi, op borg zou zijn vrijgekomen op 6 juni 2010 (zie gehoorverslag CGVS,

p.5). U verklaart dat u hem de volgende dag, op 7 juni 2010, naar de grens met Senegal zou vervoerd

hebben, en dat u de weken nadien gewoon uw werk als taxichauffeur verder deed zoals altijd (zie

gehoorverslag CGVS, p.5). Op 29 juni 2010 zou u echter tijdens een gewone verkeerscontrole in Kotu

zijn tegengehouden door de Gambiaanse politiediensten, die u hierop zouden gearresteerd hebben (zie

gehoorverslag CGVS, p.5). U heeft geen enkele verklaring voor het feit waarom de Gambiaanse

autoriteiten bijna een maand zouden gewacht zouden hebben om u te arresteren. U weet eveneens niet

hoe diezelfde autoriteiten ervan op de hoogte zouden geweest zijn dat u S. S. (...) naar de grens met

Senegal gebracht zou hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.9). U verklaart dat u tijdens uw

ondervragingen wel gevraagd zou hebben aan de politiediensten hoe zij hiervan dan wel op de hoogte

waren, maar dat uw ondervragers het u niet wilden zeggen (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Het is

echter niet aannemelijk dat de politie u niet zou hebben geconfronteerd met het feit hoe zij op de hoogte

zouden zijn gekomen van uw taxirit met S. S. (...) in de richting van Senegal, en dat u hier dus niet van

op de hoogte zou zijn zoals u verklaart.

Het vormt immers een cruciaal element in de beschuldiging tegen u gericht als zou u hulp geboden

hebben aan S. S. (...) om het land te verlaten. U beweert echter hoegenaamd geen idee te hebben hoe

de Gambiaanse autoriteiten weet zouden hebben van de betreffende taxirit, naar Dimbaya, het

grensdorp met Senegal waar u S. S. (...) zou afgezet hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.11).

Bovendien geeft u zelf aan tijdens het gehoor dat er in Dimbaya geen douanekantoor aanwezig zou zijn
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zoals bij andere grensovergangen naar Senegal (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Nog volgens uw

verklaringen dient er immers betaald te worden aan de grensovergangen met Senegal indien men de

grens wil oversteken (zie gehoorverslag CGVS, p.6). In het grensdorp Dimbaya is er echter volgens u

geen douanekantoor aanwezig, zodat het alvast niet via deze weg is dat de Gambiaanse autoriteiten

ontdekt zouden hebben dat u de persoon was die S. S. (...) een lift zou hebben gegeven. U kan dus in

het geheel niet aangeven hoe de Gambiaanse politiediensten u dan wel op het spoor zouden zijn

gekomen als zijnde de persoon die S. S. (...) geholpen zou hebben het land te verlaten.

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen bijgevolg de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in het

geheel.

Deze ondermijning van de geloofwaardigheid van uw relaas wordt nog verder versterkt doordat het niet

aannemelijk is dat – indien de Gambiaanse autoriteiten werkelijk op de hoogte zouden zijn geweest van

uw zogezegde hulp aan S. S. (...) tijdens zijn vlucht en indien ze u daadwerkelijk hiervoor zouden willen

oppakken – u zou zijn gearresteerd tijdens een willekeurige politiecontrole in Kotu, zoals u verklaarde

tijdens het gehoor (zie gehoorverslag CGVS, p.11). U verklaart immers dat alle wagens werden gestopt

tijdens die bewuste politiecontrole op 29 juni 2010 en dat alle wagens gecontroleerd werden (zie

gehoorverslag CGVS, p.11). U beweert verder dat de politie u eveneens tegenhield om vervolgens de

documenten van uw wagen te controleren, en dat ze u hierna gevraagd zouden hebben uit de wagen te

stappen waarop u aangehouden werd en meegenomen werd naar het hoofdkwartier van de CID te

Banjul (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Slechts de volgende dag zouden ze u verteld hebben waarom u

aangehouden werd (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Het zou echter zeer opmerkelijk zijn dat, indien de

Gambiaanse autoriteiten kennis zouden hebben gehad van uw zogenaamde hulp aan S. S. (...) tijdens

diens vlucht naar het buitenland, u aangehouden zou worden tijdens een willekeurige politiecontrole

bijna vier weken nadat u die hulp geboden zou hebben. Indien de Gambiaanse politiediensten inderdaad

op de hoogte zouden zijn geweest van het feit dat u S. S. (...) met

uw taxi naar de grens met Senegal zou gebracht hebben, en indien ze u hiervoor daadwerkelijk zouden

willen gearresteerd hebben, zou het logisch en aannemelijk geweest zijn dat ze u zouden arresteren in

uw woning of tijdens een gerichte controle op de weg, en niet via een willekeurige en toevallige controle

bijna vier weken nadat de feiten zich afgespeeld hebben zoals u verklaarde tijdens het gehoor voor het

Commissariaat-generaal. Deze vage en niet-aannemelijke verklaringen betreffende uw arrestatie, leiden

er dan ook toe dat de arrestatie van uw persoon door de Gambiaanse politiediensten in twijfel kan

worden getrokken.

Voorts kunnen er nog enkele bemerkingen gemaakt worden betreffende uw (des)interesse en kennis

over de persoon S. S. (...), de opvolging van zijn rechtszaak in Gambia en zijn vlucht naar het

buitenland. Wanneer u tijdens het gehoor gevraagd wordt wie S. S. (...) is en waarom hij in de

gevangenis zat, antwoordt u dat u gehoord heeft dat hij in de gevangenis zat, samen met een

inspecteur-generaal van de politie, omdat ze ervan verdacht werden drugsdealers te zijn. U verklaart dat

de politie u dit vertelde nadat u aangehouden was (zie gehoorverslag CGVS, p.8 en p.15).

Wanneer u vervolgens gevraagd wordt of u weet waar S. S. (...) momenteel is, antwoordt u negatief (zie

gehoorverslag CGVS, p.8). U weet ook niet wie S. S. (...) is en kan niet meer informatie geven behalve

het feit dat hij betrokken was in een rechtszaak en dat hij vervolgens gevlucht is na zijn vrijlating op borg

(zie gehoorverslag CGVS, p.8). Het is bevreemdend dat u niet meer kan vertellen over de persoon S. S.

(...) en zijn rol in de rechtszaak waarin hij betrokken zou zijn geweest. Zijn rol in de betreffende

rechtszaak en zijn vlucht naar het buitenland werden immers uitvoerig besproken in de Gambiaanse

media (zie landeninformatie, administratief dossier). U gaf overigens zelf een aantal krantenartikels

tijdens het gehoor waarin vermeld staat dat de zus van S. S. (...) aangehouden werd omdat ze

eveneens door de Gambiaanse autoriteiten beschuldigd werd haar broer geholpen te hebben het land te

ontvluchten (zie administratief dossier). Uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt overigens dat

S. S. (...) niet als beklaagde moest optreden in de rechtszaak waarvan sprake, maar dat hij zou getuigen

tegen de beklaagde, de inspecteur-generaal van de politie, zoals u wel correct aangaf (zie

landeninformatie, administratief dossier). Eveneens is geweten dat S. S. (...) momenteel in Nederland

verblijft samen met zijn echtgenote en zijn twee kinderen (zie landeninformatie, administratief dossier).

Dit alles werd uitvoerig besproken in verschillende Gambiaanse kranten (zie landeninformatie,

administratief dossier). Het is opmerkelijk dat u zich hier niet over geïnformeerd zou hebben en dat u

hier niet van op de hoogte bent, gezien de beschuldiging uitgaande van de Gambiaanse autoriteiten als

zou u S. S. (...) geholpen hebben naar het buitenland te vluchten en gezien de grote hoeveelheid

beschikbare informatie omtrent zijn persoon en zijn vlucht naar het buitenland in de Gambiaanse media.

Men zou redelijkerwijze toch mogen verwachten van iemand die beweert beschuldigd te worden door de
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Gambiaanse autoriteiten de vlucht naar het buitenland van een bepaalde gezochte persoon te hebben

vergemakkelijkt, de ontwikkelingen in deze zaak op te volgen, of toch op zijn minst op de hoogte te zijn

waarom die bepaalde persoon in de gevangenis zat en wat zijn rol was in de hele rechtszaak waarin hij

betrokken was; zeker omdat dit de aanleiding vormde voor uw vlucht uit Gambia en de reden is waarom

u asiel aanvroeg bij de Belgische asielinstanties. Uw desinteresse over de rechtszaak waarin S. S. (...)

betrokken was, alsook uw beperkte kennis over de persoon zelf, ondermijnen verder de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas,

Daarenboven bent u blijkbaar niet op de hoogte van het feit dat de zus van S. S. (...), met name J. S.

(...), die na de vlucht van haar broer naar het buitenland, werd aangehouden door de Gambiaanse

autoriteiten, zoals ook vermeld in de door u voorgelegde krantenartikelen, inmiddels werd vrijgelaten bij

gebrek aan bewijs tegen haar nadat ze voor een Gambiaanse rechtbank is verschenen (zie

landeninformatie, administratief dossier). Wanneer u immers gevraagd wordt of u weet dat J. S. (...)

ondertussen werd vrijgelaten, antwoordt u negatief (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Het is weer

opmerkelijk dat u hier niet van op de hoogte bent aangezien J. S. (...) volgens uw verklaringen om

dezelfde reden als u werd gearresteerd door de Gambiaanse autoriteiten. Bovendien legt u zelf een

krantenartikel voor waarin de arrestatie van J. S. (...) besproken wordt, wat het des te frappanter maakt

dat u haar situatie blijkbaar niet opvolgt en niet op de hoogte bent van haar vrijlating na haar

verschijning voor een Gambiaanse rechtbank. Ook deze vaststellingen wijzen niet meteen op een grote

betrokkenheid bij de rechtszaken waarmee u volgens uw verklaringen (on)rechtstreeks te maken heeft,

en brengen de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder in het gedrang.

Tenslotte zijn er nog enkele bedenkingen te maken betreffende uw vrijlating door de Gambiaanse

autoriteiten op 31 oktober 2010. U beweert immers te zijn opgepakt door de Gambiaanse politie op 29

juni 2010, en te zijn vrijgelaten op 31 oktober 2010, zodat u vervolgens voor de rechtbank zou kunnen

verschijnen op 5 november 2010 (zie gehoorverslag CGVS, p.5). Het zou echter zeer opmerkelijk zijn

indien de Gambiaanse politie u zou vrijlaten vijf dagen voordat u voor de rechtbank zou moeten

verschijnen, zoals u verklaart tijdens het gehoor. Het is immers niet aannemelijk dat de Gambiaanse

autoriteiten u eerst meer dan vier maanden zouden opsluiten en u vervolgens als een vrij man zouden

laten gaan, opdat u vijf dagen later voor de rechtbank zou kunnen verschijnen. Des te meer omdat u net

beschuldigd werd betrokken te zijn bij een ontvluchting van een andere persoon naar het buitenland,

zoals u verklaart in uw asielrelaas. Het is dus wel zeer onwaarschijnlijk dat de Gambiaanse autoriteiten

niet ingeschat zouden hebben dat er een risico bestond dat u wel eens hetzelfde zou kunnen doen als

S. S. (...), namelijk Gambia ontvluchten. Daarenboven werd de eerder vermelde J. S. (...), die

aangehouden werd om dezelfde reden als u, niet vrijgelaten alvorens ze voor een rechtbank diende te

verschijnen die dan vervolgens zou oordelen over haar al dan niet geboden hulp aan haar broer tijdens

diens ontsnapping naar het buitenland, zoals blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt (zie

landeninformatie, administratief dossier). J. S. (...) werd slechts vrijgelaten na een beslissing ten gronde

van een Gambiaanse rechtbank in haar voordeel (zie landeninformatie, administratief dossier). Het zou

dus wel zeer opmerkelijk zijn indien u daarentegen wel zou worden vrijgelaten in afwachting van uw

verschijning voor de rechtbank. Deze vaststellingen leiden er dan ook eveneens toe dat de authenticiteit

van de oproepingsbrief die u voorlegde, uitgaande van Gambiaanse politie, waarin vermeld staat dat u

op 5 november 2010 voor de rechtbank moest verschijnen, in twijfel kan worden getrokken.

Bovenstaande vaststellingen leiden er dan ook toe dat u de oorzaak van de door u aangehaalde “vrees

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

U legde op het Commissariaat-generaal een geboorteakte voor maar uw identiteit, noch uw nationaliteit

worden in deze in twijfel getrokken. U legt eveneens krantenartikels voor die enerzijds de aanhouding

van de zus van S. S. (...) bespreken, en anderzijds willekeurige aanhoudingen en verdwijningen in het

algemeen in Gambia aanhalen. Deze krantenartikels hebben echter geen betrekking op uw persoonlijke

situatie. Uw naam komt niet voor in de door u voorgelegde krantenartikels. Het is bovendien opmerkelijk

dat er krantenartikels verschijnen in de Gambiaanse media over de aanhouding van de zus van S. S.

(...) omwille van haar vermeende betrokkenheid bij de vlucht van haar broer naar het buitenland, maar

dat er geen krantenartikels verschenen zijn waarin uw beweerde aanhouding en uw beweerde rol in de

vlucht van S. S. (...) aangehaald worden. Tenslotte legt u eveneens een oproepingsbrief voor, uitgaande

van de Gambiaanse politie, waarin vermeld staat dat u voor de rechtbank zou moeten verschijnen op 5

november 2010. Zoals eerder vermeld en besproken kan de authenticiteit van dit document in twijfel

worden getrokken, aangezien uw vrijlating vijf dagen voordat u voor de rechtbank zou moeten

verschijnen, niet aannemelijk is en aangezien ook uw verklaringen in het geheel over uw problemen met

de Gambiaanse autoriteiten niet geloofwaardig zijn.
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Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde

een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan

worden genomen, of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een “reëel risico op

het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming zou lopen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel wordt de schending aangevoerd van de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (Vreemdelingenwet) juncto de materiële motiveringsplicht.

2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober

2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen moet

niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.3. Uit de hierboven weergegeven motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij

het asielrelaas ongeloofwaardig heeft bevonden op grond van vage en onaannemelijke verklaringen

over de kernelementen van het relaas, meer bepaald over (i) verzoekers arrestatie door de Gambiaanse

autoriteiten op 29 juni 2010, (ii) S.S., de rechtszaak tegen hem en zijn vlucht naar het buitenland, (iii) het

lot van de zus van S.S., die volgens verzoekers verklaringen om dezelfde redenen zou zijn gearresteerd

als hijzelf en (iv) zijn vrijlating vijf dagen vooraleer hij voor de rechtbank zou moeten verschijnen.

2.4.1. Met betrekking tot zijn arrestatie op 29 juni 2010 betoogt verzoeker dat het perfect aannemelijk is

dat de politie pas na enige tijd te weten kwam dat hij S.S. naar de grens had gebracht. Hij verwijst

daarbij naar de krantenartikels die hij naar aanleiding van zijn asielaanvraag neerlegde waaruit blijkt dat

ook de zus van S.S. ongeveer drie weken na diens vrijlating op borg, werd aangehouden. Verzoeker

stelt verder dat het al even aannemelijk is dat hij niet weet hoe de politie te weten kwam dat hij het was

die S.S. naar de grens bracht, nu het politieonderzoek geheim is. Verder is het logisch, zo stelt

verzoeker, dat hij tijdens een willekeurige politiecontrole werd gearresteerd, aangezien dergelijke

controles schering en inslag zijn en hij bijna continu onderweg is. Indien de politie al over zijn

woonstgegevens zou hebben beschikt –quod non- dan nog was het quasi onmogelijk geweest hem thuis

aan te treffen.

2.4.2. Verzoeker overtuigt niet. Hoewel hij kan worden bijgetreden waar hij stelt dat het mogelijk is dat

de politie hem pas na enige tijd op het spoor zou zijn gekomen, is het verder totaal onaannemelijk dat

eens hij in het vizier kwam, de politie verzoeker niet onmiddellijk zou hebben gearresteerd, doch het

resultaat en het succes van het onderzoek zou hebben laten afhangen van een toevalligheid als een –

zelfs niet gerichte- wegcontrole. Dat de autoriteiten niet op de hoogte zouden zijn geweest van

verzoekers woonplaats, is een loutere bewering en al evenmin aannemelijk. Voorts kan de verwerende
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partij worden gevolgd waar zij stelt dat het niet geloofwaardig is dat verzoeker geen informatie kan

verstrekken over de manier waarop ze hem op het spoor kwam, nu dit inderdaad een cruciaal element

betreft in de beschuldiging. Zijn argument dat het onderzoek geheim is, doet daaraan geen afbreuk, het

is, zoals reeds in de bestreden beslissing gesteld, niet aannemelijk dat de politie hem niet zou hebben

geconfronteerd met de wijze waarop zij aan hun informatie zijn gekomen.

2.5.1. Met betrekking tot de desinteresse en kennis van verzoeker over S.S., de opvolging van zijn

rechtszaak en zijn vlucht naar het buitenland, doet verzoeker gelden dat hij niet naar school ging en

amper kan lezen; hoe zou dan van hem kunnen worden verwacht dat hij zich zou informeren via de

media. Tijdens de korte periode na zijn vrijlating en voor zijn vlucht was het voor hem uiteraard

onmogelijk om zich grondig te informeren. De enige informatie die hij dan wel heeft, werd hem tijdens

deze periode verteld door familie en kennissen. Het zijn ook zij die hem de krantenartikels hebben

bezorgd en hem hebben gezegd dat ze over S.S. gaan. Sinds zijn vlucht zo stelt hij, gaat zijn

voornaamste zorg uit naar het welzijn van zijn familie. De beperkte contacten die hij met zijn land van

herkomst heeft, zijn met en over zijn familie. Verzoeker weet wie S.S. is, zo stelt hij, maar er kan niet

van hem worden verwacht dat hij over hem en zijn zus een diepgaande interesse en kennis heeft.

2.5.2. De verwerende partij kan worden bijgetreden waar zij in haar nota stelt dat van een asielzoeker

die daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging heeft mag worden verwacht dat hij zich informeert

over de elementen die verband houden met zijn relaas. Aangezien S.S. en verzoekers contact met hem

–meer specifiek het feit dat hij hem over de grens zou hebben gebracht- en de daaropvolgende

aanhouding de concrete oorzaken waren van verzoekers vlucht, mag er dus van worden uitgegaan dat

hij zich beter zou hebben geïnformeerd over de man die de oorzaak is gebleken van de door hem

geschetste problemen. Noch de laaggeschooldheid van verzoeker, noch het feit dat hij tussen zijn

vrijlating en zijn vlucht niet veel tijd had, doen hieraan afbreuk. Immers stelde verzoeker zelf dat hij werd

geïnformeerd door zijn familie en kennissen en valt thans niet in te zien waarom hij zich niet bij diezelfde

personen verder zou bevragen, desnoods na zijn vlucht. Zijn loutere bewering dat hij tijdens de

contacten die hij nu nog heeft enkel zou praten over zijn familie, neemt niet weg dat dit wijst op een

desinteresse die van aard is de ernst van de door hem geschetste vrees dermate te relativeren dat ze

voor ongeloofwaardig moet worden gehouden. De nalatigheid die verzoeker dienaangaande aan de dag

legt is verder een indicatie van het feit dat hij zich niet bekommert over het actuele karakter van zijn

vrees. Deze vaststelling klemt des te meer nu verzoeker ook geen enkele informatie weet te verschaffen

over het wedervaren van de zus van S.S., die als het ware zijn lotgenote is omdat ook zij werd

beschuldigd en berecht van het verlenen van hulp bij de vlucht van haar broer, zodat door zich over haar

lot te bevragen verzoeker ook een concreet zicht zou hebben gekregen op zijn eigen situatie en zijn

eigen vrees bij terugkeer naar zijn land van herkomst. In tegenstelling tot wat hij zelf stelt, kon dus wel

degelijk van hem worden verwacht dat hij een diepgaande interesse zou hebben in de situatie van S.S.

en zijn zus.

2.6.1. Verzoeker bevestigt voorts dat hij inderdaad werd vrijgelaten vijf dagen voordat hij voor de

rechtbank moest verschijnen, hetgeen niet ongewoon is in Gambia. Dat gebeurde ook met S.S., die

werd vrijgelaten en tien dagen later moest verschijnen.

2.6.2. Precies omwille van het feit dat S.S. de vlucht nam nadat hij werd vrijgelaten met het oog op zijn

proces, is het niet aannemelijk dat de Gambiaanse autoriteiten nog eens het risico zouden nemen om

een beschuldigde in deze zaak vrij te laten voordat hij voor de rechtbank zou moeten verschijnen.

Bovendien blijkt uit het administratief dossier, zoals dat ook al in de bestreden beslissing werd gesteld,

dat de zus van S.S., die net zoals verzoeker werd beschuldigd van hulp aan zijn vlucht, niet werd

vrijgelaten in afwachting van haar proces, doch slechts na een beslissing ten gronde in haar voordeel.

Verzoekers argumenten brengen derhalve geen soelaas.

2.7.1. Met betrekking tot het argument in de bestreden beslissing dat er geen krantenartikels zijn waarin

verzoekers beweerde aanhouding en rol in de vlucht van S.S. worden aangehaald, doet verzoeker

gelden dat dit geenszins opmerkelijk is, nu verzoeker, in tegenstelling tot J.S., de zus van de bekende

S.S., een nobody is. Bovendien werd zijn arrestatie bewust niet doorgespeeld aan de media door zijn

familie en kennissen teneinde het voor verzoeker niet erger te maken.

2.7.2. De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier blijkt dat de zaak waarin verzoeker beweert

betrokken te zijn in Gambia een zeer uitgebreide media-aandacht heeft genoten. In die

omstandigheden, en gelet op de vaststelling dat ook het lot van J.S., de zus van S.S., daarbij werd

belicht, is het inderdaad niet aannemelijk dat verzoeker, die evenzeer een rol van betekenis zou hebben
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gespeeld bij de vlucht van S.S. daarbij over het hoofd zou zijn gezien. Het feit dat hij een “nobody” zou

zijn is niet relevant, gezien zijn vermeende aandeel in de affaire. Zijn argument dat zijn familie en

kennissen de informatie niet hebben vrijgegeven aan de media om hem te sparen, doet daar niets aan

af, nu de media ook andere informatiebronnen heeft.

2.8. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de verwerende partij genoegzaam heeft gemotiveerd om welke

redenen het asielrelaas niet geloofwaardig wordt geacht en verzoeker er niet in geslaagd is de door hem

aangevochten motieven met concrete elementen in een ander daglicht te stellen. Dienvolgens moet

worden geoordeeld dat een gegronde vrees voor vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin geenszins

aannemelijk is gemaakt.

2.9. Verzoeker vraagt in ondergeschikte orde de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

Aangezien hij echter geen andere elementen aanbrengt dan deze die zijn asielrelaas constitueren en die

hierboven reeds ongeloofwaardig werden bevonden, toont verzoeker evenmin een reëel risico op het

lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet aan.

2.10. Het enig middel is niet gegrond.

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 negen november tweeduizend en elf door:

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken;

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS


